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— Accident, incident

Interzis pentru bărbați I
Aproane 5 minute cu...
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.RGINALII LA UN 
JRS INTRE TINERII

CEFERIȘTI

i aflat pentru două 
Galați, printre repre- 

i tinerilor ceferiști din 
le 8 regionale C.F.R. 
, reuniți de faza fina- 
incursulul profesional 
iță și măiestrie". In 
4 săli arhipline a a- 
-și dispute titlul de 
• al concursului numai 
restrîns — 12 la nu- 

jintre miile de tineri 
în faza sa de masă, 
tă în cadrul depourl-

ia. Teatrului muzical 
(1 au apărut, într-o 
upă do concurenți. ti- 
hiști s; mecanioi aju- 
inînd cînd în dreap- 
n stînga... examinato- 
îmiile s-au oferit în 
urmă în... brațele ti- 
Nicolae Oțolu de la 
eiuș (locul I), Ale- 
atană din Tecuci (lo- 
Ion Moise din Bacău

ut pe scenă pentru a 
ica din bagajul lor 
ințe mecanicii. Hotă- 
îlui n-a făcut decît 
nivelul de pregătire 
r mecanici Mircea 
depoul Pașcani (lo- 
?u Constantin — Ga
li) și Petru Some- 

ej (locul III).
îut, pentru cîteva 
• cîțiva dintre acești 
căror exemplu l-am 
plicat de zeci, de 
iii de ord de-a lungul 
r dc fier ale țării.
Oțoiu, un tînăr de 

, tipul omului sigur 
ucid în orice împre- 
»și timid pe scenă), 

,.c .. „cv.arat : „Meseria tre- 
buie s-o înveți permanent în 
fiecare zi, să acumulezi ceva, 
să fii mereu preocupat nu nu
mai de cantitatea cunoștințelor 
ci și de calitatea lor. Pentru 
mine concursul a constituit un 
prilej de sinteză a acumulări
lor anterioare. Sînt fochist, 
dar aproape in hceeași măsura 
sînt și lăcătuș și cazangiu. Și 
poate sînt un fochist bun — 
am ocupat primul loc pe țară 
— tocmai fiindcă nu sînt nu
mai fochist".

Un alt cîștigător, mult mai 
tînăr, aproape un adolescent, 
anume Alexandru Catană de 
La Depoul din Tecuci ne de
clară : „Am urcat pentru pri
ma dată pe scenă, sînt mulțu
mit de faptul că am ocupat 
locul al II-lea, deoarece am a; 
vut concurenți puternici, unii 
le la Craiova chiar, din „țara" 
Dieselului. Poate m-aș fi 
zentat și mai bir-e dacă 
ăepou am li fost ajutați 
mult de instructori. Am 
lăsați cam singuri..."

Cîștigă torul concursului
mecanici, anume Andrei Mir
cea de la Depoul Pașcani, ne 
ieclară imediat după primirea 
premiului : „Am moștenit me
seria de la tatăl meu, dar i-am 
moștenit și dragostea pentru 
sa și spiritul de răspundere 
iccesar în însușirea și practi
carea ei“.

— Apreciem drept salutară 
inițiativa C.C. al U.T.C. de a 
irganiza acest concurs — ne 
sp’ ne tovarășul inginer Virgil 
Ti „eanu, director tehnic în de
partamentul căilor ferate din 
Ministerul Transporturilor. In- 
liferent de numărul cîștigăto- 
rilor, de numele „campionu- 
ui" s-a realizat prin această 
iargă acțiune de masă un sti
mul general pentru ridicarea 
calificării la un număr mare 
ie tineri din meseria, deloc 
îșoară, cu un program dificil 
:e comportă înalte calități pro- 
esionale și etice, cum este cea 
ie ceferist. Rezultatele imedia- 
;e nu s-au lăsat așteptate. Ele 
»e pot urmări în îmbunătăți
rea stării tehnice a parcului 
ie locomotive, în mărirea si
guranței circulației, cu efecte 
îconomice dintre cele mai 
june pentru ramura tracțiunii 
îeroviare. Să semnalăm în a- 
cest context aspectul pronun
țat educativ pe multiple pla
iuri al acțiunilor de gtnul ce
lei epuizate. De aceea» este pă
rerea mea, ar trebui să peirsc# 
verăm.

N. UDROIU 
I. CHIRIC
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• CONDIȚIA PRECARA a comerțului

CU LUCRĂRILE DE ARTA

NTCOLAIE MACIUCEANU

GHEORGHE PĂUN

OPINII

Cînd am luat cunoștință de situația puțin satisfăcătoare a lucrărilor agricole în județ (era Ia 
.ceai dată însămințată doar 46 la sută din suprafața prevăzută pentru grîu și din cea cu porumb doar 

vreo 53 la sută recoltată) am fost tentați să ne îndoim de oportunitatea acțiunilor Comitetului jude
țean Vilcea al U.T.C. Fiindcă adăugind situației de mai sus informații ilustrînd prezența timidă a orga
nizațiilor U.T.C. în bătălia acestor zile, nu se putea să nu-ți pui întrebarea : este oare util să chemi 
la județ pentru o zi întreagă secretarii comitetelor comunale, din cooperative și din I.A.S., tocmai 
acum, într-un moment cînd aceștia ar trebui să se afle de dimineața pînă seara pe cîmp, acolo 
unde și prin participarea tinerilor se decide soar ta recoltei.

Am căutat însă și contraargumente. în defini tiv, și bănuim că așa au gîndit și organizatorii ple
narei, de ce acest timp sacrificat pentru o ședință nu s-ar dovedi pînă la urmă un timp cîștigat chiar 
din punctul de vedere al campaniei agricole; de ce adică absența aceasta de-o zi de la locul de 
producție a secretarilor U.T.C din comune n-ar însemna, prin prisma posibilelor consecințe, tocmai o 
prezență. Fiindcă o plenară a comitetului județean al U.T.C. nu poate fi decît o intervenție operativă 
într-un domeniu sau altul, un moment de declanșare a unui efort sporit, de mobilizare a organizațiilor 
la refacerea terenului pe care unele dintre ele îl pierd uneori în competiția cu timpul și cu îndato
ririle ce le revin. Ordinea de zi însăși — analiza activității organelor și organizațiilor U.T.C. de la 
sate în vederea creșterii contribuției tineretului la realizarea sarcinilor economice, ca punct principal 
— recomanda recenta plenară de la Rîmnicu Vilcea tocmai ca o astfel de intervenție și încă într-un 
domeniu de stringentă actualitate.

Am luat, prin urmare, loc printre invitați.

în timpul convorbirilor oficiale româno-belgiene

SCOPUL L-AM ATINS. 
DAR ȘTIM CARE ESTE ACESTA?

Potrivit unei formule de final 
ce s-a rostit și aici și care tin
de să reducă elementele de a- 
preciere a unei asemenea acți
uni la discuția în sine, „putem 
considera tovarăși că plenara 
noastră și-a atins scopul..." etc. 
etc. „S-au prezentat materiale 
cuprinzătoare, s-au purtat dis
cuții, la cuvînt au fost înscriși 
chiar mai mulți" etc. Intr-ade
văr. Numai că, pot doar aceste 
premise să se constituie și în 
argumente. în fapte care să a- 
teste atingerea scopului pentru 
care peste 100 de persoane s-au 
întîlnit înțr-o sală de ședințe ? 
Și la urma urmei care a fost 
scopul ? Cel reieșit din dezba
teri sau cel preconizat în con
vocator ?

Aici s-a produs o surprinză
toare metamorfoză : în loc ca 
dezbaterile să se axeze pe as
pectele esențiale ale participării 
tinerilor la activitatea coopera
tivelor agricole, a I.A.S. și I.M.A., 
pe problemele majore ale mobi
lizării lor la creșterea produc
ției agricole care trebuie să fie 
principala preocupare a organi
zațiilor U.T.C. de la sate, în ple
nară s-a vorbit — cu o singură 
excepție și aceasta nu suficient 
de fermă — doar despre plante 
medicinale, fier vechi și fructe 
de pădure. Valeriu Săraru, se- 
oretarul comitetului comunal 
U.T.C. din Pesceana, n-a găsit 
de cuviință să spună o vorbă 
despre minusurile activității ti
nerilor organizației U.T.C. din 
comună, despre partea de răs
pundere ce le revine în ritmul 
scăzut al lucrărilor agricole. Nici 
un cuvînt despre ce au de gînd 
sau ce ar trebui să aibă de gînd 
pentru a face ca frecvența ti
nerilor la muncă să se măsoare 
nu cu „unii" sau „alții" ci cu

„marea majoritate", cu „toții"! 
Nu, el a vorbit despre cîteva în
cercări ale comitetului/pentru 
strîngerea fierului vechi.

Constantin Mitrigună, secre
tarul comitetului comunal din 
Laloșu, ca să mai oferim un e- 
xemplu, a vorbit despre cele 600 
kg porumbe pe care le-au strîns, 
dar le-au'aruncat pentru că nu 
le-a ridicat U.J.C.C.-ul, despre 
măceșe care de asemenea, s-au 
strîns, despre faptul că și mai 
departe se vor preocupa de

astfel de obiective. Numai des
pre ce face organizația din co
mună pentru mobilizarea tineri- - 
lor la munca în cooperativă, în 
sectoarele hotărîtoare ale pro
ducției n-a spus nimic. Așa în 
treacăt, ca un fapt divers, a 
menționat că sînt brigăzi din 
care participă la muncă doar 
cîte 3—4, dar a încheiat repede 
ridicînd din umeri „ce să facem 
noi ?“

BRUXELLES 22 — Trimișii 
speciali Agerpres. Z. Bru- 
maru și I. Badea, transmit:

Miercuri dimineața, au 
început convorbirile oficiale 
româno-belgiene. Din partea 
română au participat Ion 
Gheorghe Maurer, Corneliu 
Mănescu, Alexandru Lăză
reanu. Au fost de față, de 
asemenea, persoanele oficia
le care însoțesc pe premie
rul român. Din partea bel
giană a participat Pierre 
Harmel, ministru de ex
terne. Au fost prezenți, de 
asemenea, baron van Der

Straten Waillet, director ge
neral politic la M.A.E., Jan 

, Adrieaenssen, ambasadorul 
Belgiei la București, consi
lieri și experți belgieni. în 
cadrul convorbirilor s-a făcut 
un larg schimb de informații 
și opinii asupra relațiilor 
economice româno-belgiene 
în lqmina problemelor ac
tuale ale situației economice 
vest-europene, precum și asu
pra unor aspecte ale raportu
rilor financiare și consulare 
dintre cele două țări.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru.

Problemele abordate 
mează a fi examinate în con
tinuare de experții și consi
lierii celor două părți.

în cursul aceleiași zile, 
. șeful guvernului român, Ion 

Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și ambasa
dorul Alexandru Lăzăreanu, a 
făcut vizite protocolare primu
lui ministru al Belgiei, Gaston 
Eyskens, la sediul parlamentu
lui belgian, președintele Sena
tului, Paul Struye, și președin-

(Continuare în pag. a Vl-a)
(Continuare în pag. a IlI-a)

„NOI NE-AM ÎNȚELES 
DATORIA, dar ce facem

NOI NE-AM ÎNȚELES
DATORIA, dar ce facem

cu „dezertorii"?
un 
de 
în 

inginer 
forestier într-o localitate de mun
te, era distribuitor de materia
le la un depozit, acesta ne-a ex
plicat, timp de cîteva ore, moti
vele neprezentării la postul re
partizat. E inutil să Ie reprodu-

Discutînd Ia Brașov cu 
solvent al unei instituții 
vățămînt superior care, 
să-și exercite meseria de

ab- 
în- 
Ioc

►MODERNITATE
Șl PERSONALITATE

cern aici. Argumentele lui, sim
ple în realitate, erau îmbrăcate 
într-o armură complexă, într-un 
blindaj „intelectual" menit să ex
prime, de fapt, o neputință de a- 
comodare a omului modem, ci
vilizat, elevat etc. etc. cu con
dițiile de viață necorespunzătoare 
înaltului său grad de înțelegere 
a vieții.

Ne-am amintit de filozofia lui 
acum cîteva zile la Bîrlad : Ia fa
brica „Rulmentul" din localitate 
s-au prezentat an de an un nu
măr de specialiști conform nece
sităților întreprinderii. Din 88 de 
ingineri, 44 au o vechime între 
1 și 5 ani. Fluctuația cadrelor 
de specialitate e aproape mini
mă, foarte rar se întîmplă ca ti
neri repartizați aici să plece sau 
să nu se prezinte la post. De 
aceea, întrebîndu-i de ce s-au 
prezentat la locul de muncă in-

dicat în repartiție, n-am așteptat 
un răspuns tot atît de compli
cat ca acel al tînărului din Bra
șov.

Mărturisesc că primele replici 
s-au schimbat mai greu, e dificil 
de obicei să despici analitic a- 
cele probleme firești pe care oa
menii le acceptă dintr-o dată con
form unor comandamente intime, 
unor principii de viață bine sta
bilite.

— Cred că dacă îți iubești me
seria e imposibil să refuzi exer
citarea ei în orice parte a țării, a 
considerat necesar să argumente
ze inginerul Ion Manole.

Ceilalți interlocutori — ing. 
Dumitru Silion, ing. Dan Cio
ban, ing. Titus Nistoi și ing. 
Viorel Gologan — l-au aprobat.

GALINA BADULESCU
(Continuare în pag. a IlI-a) '

STIINTELE SOCIALE SI LICEUL TEORETIC> ■> *

0 „INSTRUCȚIE
/W

PARANTEZE" ?
Direotivele C.C. al P.C.R. cu 

privire la dezvoltarea învăță- 
imîntului și Legea învățămîntu- 
lui, adoptate anul trecut, asigu
ră, așa cum preciza tovară
șul Nicolae Ceaușescu la tribu
na Congresului al X-lea, „ori
entarea și cadrul de moderniza
re a invățămîntului pe o lungă 

perioadă de timp", oglindesc 
grija permanentă a conducerii 
partidului și statului nostru pen
tru continua îmbunătățire și ri
dicare a nivelului calitativ al 
invățămîntului de toate gradele, 
condiție esențială a formării 
tinerei generații, chemată să 
continue vasta operă de con
strucție materială și spirituală 
în care este angajată națiunea 
noastră socialistă.

în cad'rul noii etape în care a 
intrat școala românească, liceu
lui teoretic îi revine sarcina de 
mare răspundere de a da socie-

Esențială pentru cultura româ
nă în etapa actuală este găsirea 
acelui stil propriu, reprezentativ 
pentru structura noastră spiritua
lă și pentru experiența noastră 
istorică din ultimul sfert de veac, 
și mai ales din prezent. Un stil 
capabil să vehiculeze, la nivelul 
„tehnicii mondiale" a scrisului, 
un mesa] propriu, nu „specific" 
ci puțind servi umanitatea în to
talitatea ei, și reușind să intere
seze lumea prin răspunsurile pe 
care le dă unor adinei preocupări 
și aspirații ale omului contempo
ran de pe toate meridianele. A- 
cest deziderat, pe care tot mai 
mulți oameni de cultură îl resimt 
ca pe un imperativ crescînd din 
însăși evoluția culturii noastre în 
ansamblu, dar care nu se poate 
realiza automat, fără o încor
dare conștientă spre transforma
re»! posibilității în realitate, acest 
deziderat nu este o utopie: 
România a reușit să fie, azi, în 
alte domeni’, o „voce a umani-

de DAN ZAMFIRESCU
tații", să „semnifice", în valorile 
pentru care luptă, și în gesturile 
prin care ilustrează faptic aceste 
valori în care crede, idealurile și 
aspirațiile lumii noastre, însetată 
de o rînduială a lucrurilor baza
tă pe echitate și umanitate. Cine 
are posibilitatea să călătorească 
în străinătate știe că astăzi există 
pretutindeni oameni care, igno- 
rînd pînă și locul pe hartă al 
României, își manifestă totuși en
tuziasmul pentru acea „Românie" 
— principiu activ al unei uma
nități în căutarea formulelor de 
viață pe care să se întemeieze un 
prezent și un viitor mai puțin a- 
păsat de „angoase" și neguri.

Putem oare spune, cu con
știința ușoară, că făuritorii de azi 
ai culturii române, care beneficia
ză din plin de acest prestigiu 
spre a-și difuza opera, au dat, în 
decursul unui sfert de veac, căr
țile capabile să echivaleze în 
conștiința umanității actuale cu

tot ceea ce, pe alte planuri a 
creat reala și nobila reputație a 
țării noastre ? E poate momen
tul să ne facem, cu toții, un se
ver examen de conștiință în fața 
tuturor generațiilor de ctitori ai 
acestei culturi românești, pe 
care sîntem chemați să o conti
nuăm pe linia marilor ei tradi
ții și la înălțimea marilor sale 
piscuri.

Nu cumva sîntem datori cu 
mult mai mult decît arii făcut și 
facem ?

Ne-am eliberat, desigur, de 
festivismul unei anumite perioa
de de autoîncîntare și sîntem în 
multe perfect lucizi față de în
făptuiri și lipsuri. Numai că în 
literatură, euforia de care toți 
eram conștienți că e falsă a fost 
înlocuită cu o alta, mai pericu
loasă, fiindcă cei ce o propagă 
cred de data aceasta realmente 
în rațiunea ei. Cine citește criti-

(Continuare în pag. a IV-a)
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• PSIHOLOGIA — ULTIMA TREAPTĂ 
A RACHETEI PERFORMANȚELOR

Pregătirea psihologică e o noțiune cu o cir
culație din ce în ce mal mare în lumea spor
tului. Romulus Balaban a întreprins o anche
tă pe această temă, la care răspund profesori, 
specialiști, savanți.

• SPORTUL DE MASA Șl... MASA ELEVILOR
Un itinerar, care prevede vizitarea mai mul

tor școli din București, cu scopul de a afla 
cite ceva despre activitatea sportivă de masă.

In ziarul ac azi
ANTICAMERELE

tății oameni multilateral pre
gătiți, de a pune bazele spiritu
ale temeinice ale formării vii
torului specialist, ale cetățea
nului de mîine al patriei noastre, 
în orînduirea socialistă, carac
terizată prin înaltul nivel de 
cultură al tuturor membrilor 
societății, științele sociale, prin 
chiar natura lor, au menirea de 
a integra într-un sistem unitar 
de valori întreaga operă teo
retică, practică și educațională 
pe care o înfăptuiește școala, 
în acest context, continua per
fecționare a predării științelor 
sociale în anii liceului se im
pune ca necesitate imediată, a- 
tît în vederea implicării mai 
profunde și mai conștiente a in
dividului în viața socială, cit și 
pentru lărgirea orizontului său 
de cunoștințe, de cultură.

îmbunătățirea activității ideo- 
logico-educative, ca deziderat 
important al etapei actuale, pre
supune inițierea unui sistem or
ganizat de perfecționare a răs
pândirii cunoștințelor ideologice, 
și, în ceea ce privește școala, 
îmbinarea mai strînsă între acti
vitatea educativă și cea instruc
tivă. în această privință, nece
sitatea formării unui număr mai 
mare de cadre bine pregătite, 
cu vocație pentru cercetarea 
filozofică și predarea cunoștin
țelor filozofice, necesitatea aju
torului operativ, sistematic, pe 
care instituțiile și publicațiile 
cu profil ideologic trebuie să-l 
acorde școlii, sînt numai cîteva 
din indicațiile cuprinse în do
cumentele Congresului al X-lea 
al partidului. Aceste documente 
accentuează, în același timp, a- 
supra ponderii mai mart pe ca
re trebuie s-o capete studiul 
filozofiei în școli și facultăți' și, ' 
de asemenea, asupra unei' mai 
bune încadrări, în acest sens, 
a posturilor didactice. Or, față 
de experiența de peste un de
ceniu acumulată în predarea ști
ințelor sociale în liceele noas-

MIHAJL PIȘCOCI

(Continuare în pag. a IV-a)



U. T. C. — Corespondență specială
Ne răspunde CORNELIU PRISECARU

prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C. lași

Cunoașterea de către studenți

Interzis pentru

■ bărbați! ■ In ÎNTiMPINAREA ZILEI FORȚELOR ARMATE
4

a cadrului și problemelor viitoarei profesii
Acfiunile la care vreau să mă 

refer nu reprezintă, în esența 
lor, o noutate. începutul l-am 
făcut în primăvară, dar succesul 
înregistrat atunci ne-a deter
minat ta, o dată cu noul an 
universitar, să» dezvoltăm mai 
mult sfera activităților pe car? 
le desfășurăm cu studenții în 
întreprinderi sau în mediul ru- 
rai.

Am pornit de la premisa că 
par iciparea viitorilor specia
liști, începînd din anii IV și V, 
la o activitate obștească legată 
prin problematica ei de vii oa- 
rea lor activitate, le va prilejui 
lor o mai bună cunoaștere a 
cadrului și problemelor cu care 
se vor intilni după absolvire. 
Totodată, obținem in felul acesta 
j-idicarea nivelului calitativ ai 
acțiunilor desfâșura'e de orga
nizațiile U.T.C, din fabricile și 
satele respective.

Astfel, studenții facultății de 
filologie sînt invitați la organi- 
zațea unor acțiuni legate de ani
versări culturale sau la cule
geri de folclor local.

Cu ajutorul studenților de la 
Facultatea de studii economice 
am organizat lectorate în cîte- 
xa întreprinderi mari din Iași. 
Constatasem, înainte d" aceasta, 
că tinerii muncitori au cu
noștințe destul de reduse des

pre noțiuni economice de bază, 
cum ar fi productivitatea mun
cii, prețul de cost Și raportul 
său cu rentabilitatea produselor, 
cheltuielile materiale de pro
ducție și altele. Cu ajutorul 
viitorilor economiști organi
zăm, pentru ei. conferințe de 
circa două ori pe lună, in fa
bricile respective. Este evident 
că, o dată cunoscute temeinic 
noțiunile legate de aspectul e- 
conomic al activității tinerilor 
muncitori, aceștia vor putea fi 
determinați să acționeze mai vi
guros și în cunoștință de cauză 
in sensul sporirii productivității, 
reducerii prețului de cost etc.

De un sprijin deosebit ne 
bucurăm din partea studenților 
Facultății de arte plastice. Cu 
ocazia decadei culturii pentru 
tineretul ieșan, ei s-au deplasat 
în 10 comune din județ : cu lu
crările inspirate dc acolo am 
organizat expoziții în satele pe 
care le-au vizitat. între studenți 
și tinerii din comune s-au în
chegat legături de prietenie, co
laborarea continuînd, fructuos, 
mai departe. Astfel, Ia Ceplenița 
și în orașele Pașcani și Tg. Fru
mos, au fost, deschise cluburi 
ale tineretului in care decora
țiile murale sînt executate de 
studenții de la arte plastice, 
autori, in același timp, și ai 
schițelor după care a fost con
fecționat un mobilier original.

In continuare, tot cu ajutorul 
studenților, vom realiza decora
ția caselor de cultură ale tine
retului ce se vor deschide în 
comunele Țigănași, Sipote, Bi
volari și Mircești. în același 
timp, două expoziții volante cu 
lucrări ale acestor studenți vor 
circula in comunele din județ, 
însoțite și de autorii lor — pri
lej pentru organizarea de dis
cuții asupra problemelor actu
ale ale artelor plastice între ti
nerii din sate și viitorii artiști.

Studenții de ia Drept ne vor 
sprijini in organizarea unor dez
bateri legate de aspecte actuale 
ale legislației în special, cea 
privitoare la disciplina muncii 
și la normele de comportare ci
vilizată în ofaș, la locul de 
muncă etc Toate aceste dezba
teri, pe lingă argumentele teo
retice. vor fi ilustrate, de către 
studenți, cu exemple concrete, 
culese de ei din întreprinderea 
sau comuna respectivă. Avem 
convingerea că această acti
vitate obștească. în care Un nu
măr mare de studenți s-a antre
nat în mod voluntar și cu mult 
entuziasm, nu va rămine fără 
urmări pentru viitorii specialiști. 
După absolvire, ei vor participa, 
credem, in continuare la activi
tatea obștească din întreprinde
rile și comunele unde vor fi re
partizați, sprijinind eficient or
ganizațiile U.T.C. din care vor 
face parte.

A. B.

In Clu), femeile dispun, de 
curînd, de un local unde accesul 
bărbaților este interzis cu desă- 
vtrșire, iar servirea este asigurată 
tot de femei: este vorba de res- 
taurantul-pensiune Intim, des
chis, în centrul orașului, într-un 
cadru plăcut fi elegant.

Intr-un salon cu 40 de locuri 
fi o sufragerie cu 60 de locuri se 
pot servi meniuri variate, îmbie
toare — ni se spune — chiar ji 
pentru gospodinele cele mai pre
tențioase. De altfel, primele im
presii abundă în superlative. Dacă 
este plăcut ? Da. Dacă este fru
mos P Da. Dacă este util ? Da, 
notează o consumatoare. Bărba
ților le rămine o singură conso
lare : ideea unei asemenea sur
prize rezervată clujencelor — a- 
parține unui bărbat !

în Cluj, femeile dispun,

I. RUS

• S-A TERMINAT CON
STRUCȚIA celor două viaducte 
ale marelui pod rutier peste 
Dunăre de la Giurgeni — Va
dul Oii. Acestea asigură susți
nerea părții carosabile de ac
ces pe podul propriu-zis. pe o 
lungime de aproape 730 metri. 
Fiecare viaduct are cîte' 8 des
chideri, Ia construcția cărora 
s-au montat grinzi precompri- 
mate din beton armat. Acum se 
montează tablierul metalic al 
podului, lucrare prevăzută a se 
încheia luna vuitoare.

Ș

TARARA.-. TARARA.

Aparențele i-ar fi indicat ca oa
meni serioși, responsabili pentru 
actele lor. Dar iată că Ion Casapu 
și Gheorghe Tarara clin Rîmnici 1 
Vîlcea, tineri în vîrsta de 27 de 
ani, căsătoriți, fiecare din ei a- 
vînd șl un copil, au ieșit pe bule
vardul Tudor Vladlmireșcu din o- 
raș la plimbare... Prilej de a a- 
costa persoane necunoscute, de a 
înjura trecătorii. Plimbarea s-a 
terminat pînă la urmă cu un scan
dal în care cei doi au luat la bă
taie trecători înttlnlți întimplător. 
Epiolgul se va încheia la tribunal.

COINCIDENTA

Iordan Cblorean și Ton Chiorean. 
Nu sînt frați, s-au născut în fami
lii diferite, în localități diferite 
(primul domiciliază acum la. Ocna 
Mureș, celălalt în comuna Coșoiu, 
satul Chilioara. Sălaj). Coincidența, 
numelui s-a manifestat, și. ințrta 
altă coincidență : au fost pflrtțr 
furînd împreună. Iordan -lucra va., 
șeful unei echipe de inștalatori pe 
șantierul Fabricii chimice Orășlie,” 
Iar Ion era Instalator pe aeetași 
șantier. împreună, prpflțind de ne
atenția personalului de serviciu, 
au sustras în mai multe rînduri 
coșuri de rufe din plastic, pe care 
le-au ascuns într-o magazie de 
scule (Interesant cum se putea in
tra în magazie șl depozita diverse- 
obiecte, străine de profilul ei. fără 
ca nimeni să se sesizeze!). Cu cî
teva zile în urmă, ei au încercat 
să scoată coșurile din fabrică cu 
ajutorul unii tractor cu remorcă, 
Prinși asupra faptului 
către director, au fost

A PLĂTIT CU VIAȚA

O Imprudență plătită 
Vaslle Alungulesel, 23 de 
comuna M. Eminescu, satul Coco- 
răni, Botoșani, a luat într-o noap
te un tractor U 650, din curtea 
fermei nr, 5 Joița, județul Ilfov, și 
a plecat cu el. V. A. nu avea nici 
permis de conducere $1 era și beat. 
Rezultatul : mergînd pe un drum 
accidentat, s-a răsturnat Cu mași
na într-un canal deschis, pierztn- 
du-și viața.

O FETIȚĂ CU CHIBRITURI

— Mihu Vulcănescu, am aflat 
că in strada Nuferilor la Bi
blioteca Italiană, se va deschi
de, vineri, expoziția „ITALIA 
VĂZUTĂ DE UN PICTOR RO
MAN", al cărei semnatar ești. 
Ce ne poți spune despre această 
expoziție ?

— Expoziția este organizată 
de ambasada Italiei și faptul că 
organizatorii au preferat lin pic
tor român pentru a-i prezenta 
frumusețile necunoscute. este 
mai mult decît măgulitor pentru 
mine. Mă leagă de această ța
ră amintiri deosebit de plăcu
te. Am făcut pînă în prezent, 
expoziții personale la Roma, 
Florența. Torino. Napoli, Ve
neția...

— —Expoziții care au fost a- 
preciate favorabil de critica i- 
taiiană. în plus, deții, mi se pa
re, și o distincție — „Fiorinul 
de aur“. Revenind, spune-mi ce 
va cuprinde prezenta expoziție ?

— Aproape 40 de lucrări. 
Tempera, acuarele, gravuri în 
metal și desene. Voi expune lu-

»

Pictorul

MIHU
VULCĂNESCU

crări inedite, alături de altele 
care au mai figurat la nume
roase expoziții.

— De curind, cumpărind volu
mul lui Labiș „Scrisoare ma
mei", apărut în Editura tinere
tului, am fost impresionat de 
frumusețea desenelor cu care ai 
ilustrat această carte. Te vom 
regăsi și în paginile altor 
cărți ?

— Cu Labiș am fost bun prie
ten. De mult doream să aduc 
un omagiu acestui mare talent 
al versului românesc. Prilejul . 
l-am avut, oferit de Editura ti
neretului pentru care am ilustrat

f

1

Tn prezent, amdouă volume. în prezent, am 
terminat ilustrațiile la volumul 
de versuri al Iul Matei Căli- 
nescu. Lucrez Ia .volumul de 
poezii al lui Lucian Blaga și 
paralel la basmul „Călin Nebu
nul". O editură italiană m-a so
licitat pentru a ilustra „Ars 
Amandi" de Ovidiu...

— Cele aproape... 5 minute se 
pare că au devenit 10 Mulțu- 
mindu-ți pentru amabilitate, 
te rog, în numele cititorilor, să 
le oferi, în „avanpremieră" una 
dintre lucrările ce vor fj pre
zente și în expoziția „Italia vă
zută de un pittor român".

de versuri 'al Iul 
nescu. Lucrez I;
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știu că pe aceste meleaguri, în 
apriga încleștare a războiului 
antihitlerist a căzut eroic și ta
tăl ofițerului pentru eliberarea 
teritoriului românesc cotropit 
de fasciști. Și nu de puține ori 
Nanu a parcurs pe jos drumul 
pînă Ia mormîntul celui pe care 
l-a pierdut pe vremea cînd 
de-abia avea cinci ani...

Liniștea nopții este sfîșiată de 
zgomotul motoarelor și curînd 
fortărețele de oțel pornesc în 
coloană de marș, pe itinerariul 
ordonat. Drumul e desfundat. 
Șenilele se înfig adine în pă- 
mîntul clisos. Tancurile parcă 
gem și scrișnesc cu îndîrjire, di- 
buindu-și calea cu lumina firavă 
a notec-urilor.

Un pod este trecut cu pre
cauție. Apoi coloana se anga
jează pe o pantă dificilă, care 
pune la grea încercare pricepe
rea, iscusința mecanicilor-con- 
ductori. în stînga, prăpastie ; în 
dreapta, copaci groși, mărginind 
drumul ca un zid negre, inex
pugnabil, de cetate. Unul dintre: 
tancuri alunecă cu șenilele în 
gol. Sergentul major Ion Lem- 
nare, mecanicul-conductor, ma
nevrează tancul cu abilitate și 
rezolvă cu succes incidentul.

Marșul continuă în ritmul or
donat, deși mai sînt de întilnit 
și alte obstacole : o vale îngustă 
a fost blocată de bușteni, un 
pîrîu a ros din mal pînă aproape 
de mijlocul drumului...

Comandantul batalionului pri
mește cu regularitate rapoarte 
despre plutonul locotenentului 
major Hie V. Dascălu. El înain-
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Acele ceasornicului arată că-i 

trecut de miezul nopții. Coman
dantul batalionului de tancuri, 
indică pe hartă drumul de marș, 
stabilește timpul deplasării, or
donă măsurile necesare. în jurul 
Iui, comandanții de companii 
păstrează o tăcere respectuoasă. 
Privindti-i mai atent, îți dai sea
ma că bucuria le trece, fugar 
dar semnificativ, peste chipuri ; 
hotărîrea comandantului este 
neașteptată, dar poate unica în 
stare să asigure reușita în apli
cație. „Inamicul" și-a organizat 
bine apărarea, controlînd dru
murile de acces și avînd posi
bilitatea să contraatace din 
flancuri de pe înălțimi dominan
te. Subunitățile de infanterie se 
vor deplasa pe itinerariile obiș
nuite pînă la o distanță aprecia
bilă de linia apărării „adverse", 
apoi, pe jos, la adăpostul nopții, 
vor ooupa un dispozitiv favora
bil declanșării • ofensivei. Tancu
rile vor executa marșul pe un 
itinerariu greu pe care, cu sigu
ranță „inamicul", îl consideră 
inaccesibil coloșilor de metal. 
Cercetarea proprie este însă de 
altă părere : există, într-adevăr, 
porțiuni greu de trecut, dar nu 
imposibile.

— Cunoaște careva itinera- 
riul ?

— Eu, tovarășe maior 1
Cel care raportează este căpi

tanul Filip Nanu, un tînăr co
mandant, cu o statură atletică și 
cu o privire inteligentă, un ofi
țer capabil, talentat, care de Ia 
primul ap de. comandă și-a eta
lat calitățile de instructor și e- 
ducator. Subunitatea lui poartă Tează pe un alt itinerar pentru 
titlul de frunte iar mecanicii 'a lăsa impresia „inamicului" că 
conductori, subordonați șînt spe- forțele afluiesc.pe altă direcție... 
cialiști clasa I. Nimeni nu-1 
întreabă de unde cunoaște itine
rariul. Cîțiva din cei de față

ceață și nori, care îngreunează 
vizibilitatea. La adăpostul pădu
rii, tanchiștii așteaptă ordinul 
declanșării ofensivei. Pînă la li
nia apărării „inamice" este o 
distanță apreciabilă.

Semnalul I Motoarele pornesc 
aproape simultan. Artileria pro
prie deschide un foc precis și 
exploziile, prinse într-un ecou 
prelung, dau posibilitatea tan- 
chiștilor să se strecoare, fără a 
fi observați, pînă în apropierea 
liniei de pușcași cu care urmea
ză să desfășoare atacul. Fixați 
de front, apărătorii nu mai au 
vreme să ia măsuri pentru a 
contracara atacul din flancul 
stîng. Apărarea se „clatină". 
Uralele, exploziile proiectilelor 
tanchiștilor, zgomotul motoare
lor, răpăiturile automatelor în
tregesc un tablou tipic de in
strucție, în care, atacatori și apă
rători, sînt angrenați într-o con
fruntare a inteligenței și iscu- 
sinții, a rezistenței fizice. Ma
șinile de luptă, armamentul mo
dern sînt mînuite — de ambele 
părți — de ostași a căror fermi
tate a fost probată în 
rînduri.

Compania de tancuri 
tanului Filip Nanu se 
tr-o situație dificilă : 
din surpriza provocată de apa
riția tancurilor, apărătorii de
clanșează un contraatac cu for
țele din rezervă. Nanu ia de 
îndată măsuri pentru respinge
rea contraatacului. Totodată, cu 
unul dintre plutoane execută o 
manevră în intenția de a ocupa, 
înaintea „inamicului", o colină 
care domină flancul și spatele 
adversarului. Comandantul ba
talionului aprobă hotărîrea lui 
Nanu. apoi ordonă locotenentu
lui major Ilie V. Dascălu, care 
între timp a reușit să se infiltre-

repetate

a căpi- 
află în- 
revenit

ze în dispozitivul de apărare al 
unei subunități „inamice", să 
participe cu rapiditate la anihi
larea contraatacului .

Două dintre tancurile „inami
cului" sînt scoase din luptă și cei 
care contraatacă par a avea un 
moment de ezitare. Căpitanul 
Nanu își dă seama că acum, 
orice secundă a prețioasă. Com
pania sa exploatează la maxi
mum acest moment și contra" ‘ , 
cui „inamicului" este respivs. 
începe urmărirea în adîncimea 
apărării. Tanchiștii distrug suc
cesiv rezistențele întilnite cu 
maximă rapiditate, manevrează 
o ambuscadă pe care o lasă în 
seama altor subunități, împiedi- 
cînd „inamicul" să se reorgani
zeze... „Lupta" continuă, deru
lată în cîteva ore de încleștare 
ca într-un film cu planuri am
ple, panoramic, al cărui erou 
principal îl constituie forța de 
izbire a tancurilor, miestria osta
șilor care le mînuiesc.

De la punctul de comandă, 
comandantul marii unități tran
smite prin eter felicitări tan
chiștilor și ordonă ca, după în
deplinirea misiunii, comandan
tul batalionului să se prezinte, 
împreună cu căpitanul Filip 
Nanu pentru a-1 felicita perso
nal. Iar vestea aceasta aduce pe 
chipurile obosite ale tanchiști
lor o undă de lumină, de bucu
rie. Este clipa în care îmi notez, 
în carnetul de reporter, dintr-o 
pornire de respect și admirație 
pentru ostașii care au acționat 
cu atîta fermitate, pricepere și 
dăruire de sine: „urmașii eroi
lor de ieri, ai celor care s^ao 
jertfit pentru libertatea pămîntu- 
lui românesc, sînt demni de îna
intașii lor".
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Zorile apar într-o lumină lăp

toasă, punctate de vălătuci de

titlul de frunte "iar mecanicii ;a lăsa impresia „inamicului" că

Lt.-colonel ION CAPEȚ

Constantln Cornea din comuna 
Stefănești. Pitești, și-a lăsat fetița 
de 7 ani singură acasă. Jucfndu-se 
cu chibrituri lingă un ftnar, ea a 
provocat un incendiu In care a 
ars un grajd, una din vacile afla
te înăuntru o șaretă, o căruță, 
trei butoaie de cite 300 litri șl 500 
snopi de coceni.

Florenfa, noaptea
Desen de MIHU VULCĂNESCU

ELENA MARICA — Bucu
rești. Fostul dv. scț Marica M 
Ion, salariat al Giupului de șan
tiere r.r. 3 conotrucții-montaj 
Rm. Vîlcea. nu va mai putea 
evita în viitor plata pensiei de . 
întreținere datotafă pentru creș
terea și educarea copiilor săi. 
Recent, judecătoria sectorului 
III București a comunicat ser
viciului financiar al unității 
sus-amintite hotărîrea judecăto
rească rămasă definitivă. Prin 
această comunicare se instituie 
totodată și porprirea pe salariu 
(art 461, Cod procedură civilă), 
așa incit, de acum înainte, pen
sia va fi reținută din oficiu și 
trimisă de către conducerea 
unității la adresa indicată de dv.
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ȚRAIiN KO‘,Î1AMJ 
iova. Serviciul miliției munici
piului Craiova a confirmat cele 
sesizate de dv. Cu prilejul acți
unilor întreprinse au fost. Iden
tificați o parte din tinerii care 
se ocupă cu vînzarea cu supra- 
preț a biletelor de Cinematograf 
Printre aueștia se numără elevii 
Viorel Văduva (Școala genera'ă 
nr. 13; Ion Manolacne (Școala 
profesională „7 Noiembrie"), Ion 
Magdan (Liceul industrial con
strucții), Ilie Varlan, absolvent 
al Școlii profesionale de con
strucții, și Ion T. Constanti- 
r.escu, dulgher Ia T.C.C. Potrivit 
cu abaterile comise s-au luat 
măsurile corespunzătoare. Aș
teptăm însă să ne răspundă si 
direcțiunile școlilor respective

Ieri au fost prezentate presei

..Dacia 1300'

..Renault 12'

CONFORTUL Șl STABILITATEA

DOUĂ ATUURI

rStnoma
CORABIA NEBUNILOR : rulea

ză la Patna (orele 9; 12; 15; 18; 21).
TESTAMENTUL DOCTORULUI 

MABUZE rulează la Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la București 
(orele 9. 11.15: 13 30; 16,30; 18.45, 
21) . Favorit (orele 10; 13; 15 30; 
18; 20,30) , Luceafărul (orele 9: 
11.15; 13,30, 16; 18,30; 21).

LUPII At.BI : rulează Ia Repu
blica (orele 8,15; 10,45; 13,15; 16; 
18 45, 31,15) Gloria (orele 9; 1115; 
13,30: 16: 18,15; 20,30) ; Flamura 
tarele 0; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
20,30). Modern (orele 9: 11.15; 
13.30, 16; 18,15 : 20.30).

PARIA : rulează la Feroviarul 
(orele 8,30 11: 13,30; 16, 18 30 ; 21); 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; ÎS; 
18,30; 21;) Melodia tarele 9: 11,15: 
13,36; 18; 18,15: 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Central (orele 9,30; 13. 16 30; 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Lumina (orele 
5—16,15 tn continuare ; 18,30; 20,45).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Doina (orele 
11; 13.15 15 45: 18,15; 20,45): Cotro- 
ceni (orele 15 30; 18) . VIAȚA LUI 
MATHEUS (ora 20,30).

PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele a—21 tn conti
nuare).

STELELE DIN EGER î rulează 
la Grivlța (orele 9—12,15 în con
tinuare 16,15; 19,30); Tomis (orele 
8,30—14 în continuare ; 17; 20).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
înfrățirea tntre popoare (orele 15: 
17,45; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS S 
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18): SĂGEATA COSMICA și UL
TIMA LUNA DE TOAMNA (ora 
20,30).

TIGRUL : rulează la Dacia (ore
le 8—20 45 tn continuare) : Moși
lor (orele 15 30; 18; 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL 1 ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15 , 20,30); Miorița (0- 
rele 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 
20.45) ; Arta (orele 9 30—16 tn con
tinuare : 18.15; 20,30).

CREOLA OCHn-Țl ARD CA 
FLACĂRA î rulează la Unirea ta
rele 15.30* 18); SINGURĂTATE IN 
DOI (orele 20.15).

SOARELE VAGABONZILOR;

rulează la Lira (orele 15 30: 18: 
20,30).

IN UMBRA COLTULUI : rulea- 
ză la Drumul Sării (orele 15 ; 17,30; 
20).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Glulești (orele 
15,30 18; 20 30) Floreasca (orele 
9; 11.15; 13,30; 16, 18,15; 20,30).

OMUL. ORGOLIUL VENDETA : 
rulează la Volga (orele 9—15.30 în 
continuare . 18; 20.30).

VIRSTA INGRATA : rulează la 
Viitorul (orele 15 30; 18); CINE 
L-A UCIS PE LIBERTY WALA- 
CE (ora 20,30) ; Vttan (orele 15,30: 
13) ; PIPELE (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Aurora (orele 9.30: 12.30; 
16; 1915).

MEMENTO I rulează la Popular 
(orele 15.30) : STRIGATUL : (orele 
18; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
Ia Munca (orele 16: 18) ; TAN
DREȚE (ora 20).

TINEREȚE FARA BATRlNEȚE : 
rulează la Flacăra (orele 15 30: 18: 
20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru
lează la Rahova (orele 15.30 : 18) : 
COLINA (ora 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRĂI I ru-

lează la Progresul (orele 15.30 : 18; 
20,15).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15) Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

MARATON : rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

NOAPTEA GENERALILOR ru
lează la Pacea (orele 16; 19,15).
• ATENTATUL DE LA SARA

JEVO : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

^teatre

ora 20 ; Teatrul de Comedie : CRO
ITORII CEI MARI DIN VALAHIA 
— ora 20 ; Teatrul Mic : CARLO- 
TA — ora 20; Teatrul ,,C.I. Notta- 
râ“ (Sala Magheru) : VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS - 
ora 19,30 ■ (Sala Studio) : ENIG
MATICA DOAMNA ,.M“ — ora 20; 
Teatrul Giulești : CURSA DE
ȘOARECI - ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MANEVRELE - 
ora 19,30 ; Teatrul evreiesc de stat: 
DIBUK - ora 20; Teatrul Țăndă
rică (Cal. Victoriei) : ȘORICELUL 
ȘI PĂPUȘA — ora 17 ; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy): CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO — 
ora 19 30 ; (Cal. victoriei) : FE
MEI, FEMEI. FEMEI — ora 19,30.

mineață. • 18,00 Buletin de știri. 
• 18,05 Primii pași în sport. Film 
documentar realizat de Studioul 
,,Alex. Sahia“ • 18,20 Studioul pi
onierilor la... Bacău. • 18,50 A- 
vanpremiera. • 19,05 Specialiștii, 
acolo tinde o cer nevoile produc
ției. Anchetă economică, • 19,30 
Telejurnalul de seară. • 20,15 Film 
artistic. ,,Alibi“ — o producție a 
studiourilor cehoslovace. • 21,50 
.„Quo vadimus" — film documen
tar, producție a studiourilor 
„Alex. Sahia“ • 22.00 Carnet cine
matografic. • 22,15 Telejurnalul 
de noapte. • 22,30 Convorbiri lite
rare. • 23,10 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

VIZITÎND •

JOI, 23 OCTOMBRIE 1969
Opera Română : CARMEN — ara 

19,30; Teatrul Național „I.L. Cara- 
glale" (Sala Comedia) : BECKET 
ora 20 : (Sala Studio) : NĂPASTA 
— ora 20 ; Teatrul Național „Va- 
sile Alecsandrl" din Iași (la Teatrul 
Glulești) : STAN PĂȚITUL - ora 
9 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : NEPO
TUL LUI RAMEAU — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PHOTO FINISH —

JOI, 23 OCTOMBRIE 196»

PROGRAMUL I

• 10,00 Matineu cinematografie 
„Regele suedez" — producție a 
Studiourilor din R.P. Bulgaria. 
• 11,25 închiderea emisiunii de dl-

• 19,30 Telejurnalul de seară.
• 20,15 Artă plastică. • 20,30 For
mația de coarde Eugene Isaye, 
condusă de Loia Bobescu. In pro
gram : suita „Don Quijote" de Te- 
leman : Concert în sol major 
pentru vioară și cor de Vivaldi ; 
Amurg de toamnă de Alfred A- 
lessandrescu; Două piese în Stil an
tic de Cesare Espejo; Introducere 
— arie — presto de Benedetto 
Marcello. • 21,25 Film serial : 
„Răzbunătorii" — Strănutul fatal.
• 22,15 închiderea emisiunii.

Ieri au fost prezentate presei „Dacia" 1300 și Renault 12 
Ziariștii invitați cu această ocazie au avut la dispoziție mașinii» 
pe un traseu ce pornea din apropierea Ploieștiului, trecea prin 
Breaza și revenea la București prin Cîmpina (pe șoseaua nouă) 
în acest fel turismele au putut fi încercate atiț pe serpentine 
cit și in linie dreaptă la posibilitățile lor maxime. Trebuie spu- 
de la inceput că cele două calități principale ale noii „Dacia" 
sînt confortul și stabilitatea. Chiar pe drum prost și la viteză 
mare pasagerii au aproape aceeași senzație ca și pe asfalt 
Mașina trece hopurile. liniile de cale ferată fără probleme, 
în curbe, datorită și tracțiunii — față, ea are o stabilitate 
cu totul remarcabilă Chiar pe virajele de la Gura Beliei. 
în coborîre, se poate ajunge pînă la 60 de km pe oră. Scaunele 
sînt ușor de reglat și deosebit de confortabile. Tabloul de 
bord are incorporat un compartiment de dimensiuni cu totul 
neobișnuite : poate intra în ej un pachet de mărime mijlocie- 
Ceea ce incomodează în timpul conducerii este modelul vola
nului (altul decît pe Renault 12 și după părerea noastră prost 
ales). Mașina demarează puternic și are de asemenea reprize 
foarte bune în viteza a treia. Cu rezerva că turismul pe care 
l-am avut la dispoziție nu avea decît puțin peste 1000 km 
și deci nu „se lăsase" încă, trebuie să mărturisim că nu am 
fost satisfăcuți de reacțiile lui în viteza a Il-a unde demarajul 
e destul de lent. (în schimb, mașina trece ușor de 60 km pe 
oră în această treaptă. în viteza a IlI-a am atins 100 lim/h 
fără să avem senzație că motorul e forțat). Priza directă er 
și ea destul de lentă și in depășiri trebuie să aștepți une<L* 
prea mult pînă cînd mașina se lansează. Desigur, pe un traseu 
de 150 de kilometri este greu să-ți formezi o părere completă 
despre un turism dar, în general, calitățile esențiale — stabi
litatea pe șosea și confortul — sînt la un nivel care crederti 
că nu va permite chiar celor mai exigenți să găsească obiecții 
cit de cit demne de luat in considerație.

ANDREI BANC

H^NHIi PRAIIQVA SE SERVESC SPECIALITĂȚI:
• SARMALE MUNTENEȘTI CU MÂMÂUGUȚÂ
• MITITEI SPECIAU • C/RNATI „ PRAHOVA "
• ORNAȚI DE CASA • PASTRAMA DE PORC 

VINUL CASEI - ȚUICĂ BÂTRÎNÂ- BERE LA STICLĂ
MjHIAȚg... IN STIL- TRADIȚIONAL ORGANIZATA DE COOPERAȚIA DE CONSUM IN INCINT^XPO^

t



O adunare de alegeri mărturisește, 
prin desfășurarea ei,

DE UNDE A
ÎNCEPUT TOTUL
Se părea că toți cei de față 

s-au înțeles să-și îndrepte ca
litățile oratorice spre discipli
nă, mai bine-zis <pre absența 
ai. Mai întîi, darea de seamă 
asupra activității grupei U.T.C. 
țevărie III de la cunoscuta 
uzină „Vulcan11, pe lingă lu
cruri,le plăcute pe care le co
munica. atrăgea atenția și prin 
tonul ei mai puțin nuanțat: 
,biroul grupei a tratat cu su
perficialitate problema disci
plinei", se spunea cu multă 
severitate,' cerîndu-se „mai 
multă preocupare pentru edu
carea în spiritul disciplinei". 
Iar, la rîndul lor, mulți din 
cei aproape o sută de tineri 
așezați în bănci, voiau parcă 
să întărească chiar prin atitu
dinea lor din timpul adunării 
de alegeri adevărul celor afir
mate. Atmosfera era atît de 
veselă și distanțată de ceea ce 
presupune o adunare de ale
geri, incit aveam impresia că 
□ele două acte concomitente, 
lectura dării de seamă și as
cultarea ei, se petrec în două 
săli diferite. A fost nevoie, în 
repetf.te, rînduri, de observații 
venite din partea prezidiului 
pentru a se restabili, cit de cit, 
echilibrul, Erau observații u- 
șoare, făoute în treacăt („To
varăși, vă rugăm, mai multă 
atenție..."), insinuant — nevi
novate („Avem oaspeți în mij
locul nostru, tovarăși!“), sau 
chiar severe și intransigente 
(„Dacă e cineva pe care nu-l 
interesează, mai bine să ple
ce !“). Deși ultimele mi se pă
reau cam riiscante fiindcă 
dacă Ii s-ar fi dat curs, adu
narea avea toate șansele să de
vină nestatutară.

Un lucru era limpede deci i 
pe cei din sală nu-i prea in
teresa ceea ce se întîmplă la 
masa prezidiului, o barieră in
vizibilă, dar imposibil de pus 
la îndoială despărțea at
mosfera în două. Iar faptul a 
devenit și mai evident cînd au 
început înscrierile la cuvînt. 
Se ridicau, atunci, unul cite 
unul, tot de la masa prezidiu
lui sau de prin apropierea ei. 
mereu alți vorbitori și fiecare 
simțea nevoia să atace cu toa
tă ‘aria în primul rînd indis
ciplina din adunare. Băieții se 
mai liniștiseră între timp, as
cultau acum în tăcere, chiar 
dacă era o tăcere care tot in
diferență însemna, însă cei 
care luau cuvîntul tot cu asta 
se luptau. Pînă cînd, încetul cu 
încetul, celelalte aspecte, lega
te de activitatea în producție 
a grupei U.T.C., de participa
rea ei la eforturile întregului 
atei >r de țevărie. care trebu
iau Obligatoriu analizate în a- 
ceastă adunare de alegeri, au 
căzut inevitabil undeva pe 
planul al treilea, rămînînd în 
picioare, victorios, unul sin
gur : disciplina — indisci
plina.

— Rezultatul unei slabe 
munci de educație desfășurate 
de biroul grupei se vede chiar 
în această adunare. Cum înțe
legeți voi noțiunea de discipli
nă și cum o aplicați dacă și a- 
cum. în adunarea de alegeri, 
vorbîți și rîdeți ? (Ștefan Tran
dafir).

— Cum vă puteți ridica la 
înălțimea sarcinilor dacă nu 
sînteți disciplinați ? Totul de 
aici începe, de la disciplină, iar 
faptul că biroul grupei dv. a 
fost inexistent a dus în mod 
normal Ia atitudinea pe care 
o aveți acum (Nicolae Tătu- 
lescu. șeful atelierului).

— Și astăzi, cînd am alergat 
după voi, să vă mobilizez la 
adunare, și v-atn pîndit Ia 
baie ca să nu plecați, tot așa 
mi-ați făcut (Ilie Popescu).

— Acum două luni s-a mai 
ținut o ședință, tot pe tema 
disciplinei cea de la locul de 
producție, tn atelier se întîm
plă des abateri de la discipli
nă. Dar se vede treaba că de
geaba discutăm (Dumitru 
Dragu).

Ceea ce se vedea, fără prea 
mare efort, și în adunarea de 
alegeri. Vorbitorii se străduiau 
să dea sfaturi, să mustre pă
rintește. să se facă înțeleși, 
iar în sală tinerii se păstrau 
la -ceeași distanță inofensivă. 
Pi*Ă cînd mi-am dat seama de 
unde începuse, de fapt, totul, 
fiindcă punctul de plecare nu 
printre ei trebuia căutat. Mă 
nedumerea faptul că tot 
timpul s-a vorbit numai la 
persoana a doua : cum înțele
geți voi disciplina în grupa 
dv., cum vă puteți ridica — 
și așa mai departe. Nu spunea 
nimeni nimic în numele său 
sau al nostru, al tuturor, fie
care se așeza parcă pe un 
piedestal și de acolo se adresa 
mulțimii. Curînd însă am în
țeles și motivul : cei care au 
luat cuvîntul, de la masa pre
zidiului sau din apropierea ei, 
erau numai dintre cei cu func
ții în diferite organe : membri 
ai vechiului birou al grupei, 
membri ai comitetului organi
zației U.T.C., din partea birou
lui organizației de partid, din 
partea conducerii atelierului și 

a sectorului, chiar și secretarul 
comitetului U.T.C. al sectoru
lui 6. Toți au luat cuvîntul, în 
ordine ierarhică, toți au avut 
ceva de spus și toți trebuiau, 
bineînțeles, să vorbească des
pre neajunsurile grupei de la 
țevărie III, fiindcă era doar 
adunarea ei de alegeri. însă 
membrii acestei grupe, cei care 
nu erau decît simpli membri 
și atît, n-au mai avut timp s-o 
facă. Din cei aproape o sută 
de tineri prezenți n-a vorbit 
nici măcar unul care să nu fie 
membru al vreunui birou sau 
comitet. Așa că, în prezența 
întregii grupe, cea mai în 
drept să-și spună ea în primul 
rînd cuvîntul, pentru că era o 
adunare de grupă și nu o șe
dință de birou sau de comi
tet, analiza activității sale s-a 
făcut tot prin... reprezentanți. 
Treptat, cei care trebuiau să fie 
participanți direcți deveniseră 
simpli spectatori.

Iar explicația acestei atitu
dini trebuie căutată nu în a- 
dunarea propriu-zisă, nici în 
modul ei die desfășurare, ci 
undeva mai înainte, într-un 
șir de întâmplări care alcătu
iesc stilul de muncă al birou
lui grupei, felul cum a înțeles 
să-și ducă pînă la capăt man
datul încredințat la alegerile 
trecute. Faptul că în birou s-a 
muncit de unul singur, fără a 
fi realizată ridicarea sa la ran
gul de organ colectiv, și că nici 
ședințele sale n-au izbutit de
cît analize formale ale activi
tății grupei, care nu-și propu
neau să rezolve problemele ei 
cele mai importante — este un 
amănunt ce dezvăluie laturi 
inedite ale situației existente 
înainte de ziua alegerilor. S-a 
spus și în adunare, de fapt, că 
„biroul a fost inexistent", ceea 
ce este cît se poate de fără e- 
chivoc. S-a mai spus, de aseme
nea, că între membrii Iui nu 
a existat o legătură strînsă, că 
„nu s-au apropiat unul de al
tul", și de aceea, desigur, nu 
și-a putut apropia nici pe cei
lalți tineri din grupă, de aceea 
și ei s-au păstrat într-o re
zervă explicabilă. Iar de aici 
pînă Ia apariția lipsei de co
municare, a impresiei că bi
roul nu vorbește în numele 
grupei nu mai era mult. Lip
sa de disciplină a tinerilor în 
adunare, care a făcut, pe drept 
cuvînt, obiectul tuturor inter
vențiilor, tocmai aici își are 
izvorul, în înstrăinarea ivită

Ne-am
(Urmare din pag. I)

Părea pentru toți o problemă 
definitiv rezolvată această pasiu
ne pentru profesia aleasă. Rezul
tatele obținute de ei în muncă 
erau, în acest sens, edificatoare. 
Erau apreciate se bucurau de 
stima muncitorilor și conducerii 
fabricii, iar proiectele lor profe
sionale urmăreau îndeaproape 
perspectivele tehnice ale între
prinderii.

— Lucrez într-o fabrică mo
dernă, bine utilată tehnic, preci
zează Dumitru Silion. Exportăm 
rulmenți în peste 40 de țări, ne 
batem zilnic pentru calitate, pen
tru îmbunătățirea sortimentelor, 
pentru găsirea celor mai efi
ciente soluții tehnice. E o luptă 
la care participăm toți și în care 
simțim că sînt necesare toate cu
noștințele noastre de specialiști.

Nu, nu-mi închipui că pe
rioada de acomodare a acestor ti
neri ingineri a decurs fără greu
tăți, fără nemulțumiri. Trecerea 
de la faza acumulărilor teoretice 
din anii de studiu, la practica 
de producție a însemnat pentru 
unii renunțarea la o parte din 
dorințele inițiale, transformarea 
unor proiecte. Poate postul în 
care a fost repartizat inginerul 
Ion Manole nu e cel mai cores
punzător pregătirii și aptitudinilor 
lui, dar acest lucru nu l-a îndem
nat niciodată să-l părăsească.

— înțeleg că întreprinderea 
are acum nevoie de mine în 
acest post și știu că trebuie 
să-mi fac datoria, interesele fa
bricii fiind mai importante de
cît ale mele personale. Și apoi, 
am încredere, știu că voi ajunge 
să lucrez acolo unde doresc.

Ne întoarcem din nou cu dis
cuția la colegii de promoție care 
nu și-au onorat diplomele de spe
cialiști.

— Există o anume categorie 
de tineri care nu se simt datori 
să se prezinte acolo unde sînt re
partizați ; sînt aceia, pe care fa
milia îi întreține, în continuare, 
și după absolvire. în fond ce în
seamnă prima zi de muncă? Din
colo de importanța ei socială, 
munca înseamnă independența 
materială a fiecăruia dintre noi. 
Salariul ne așează dintr-odată pe 
propriile noastre picioare nu mai 
depindem de familie, sîntem ca
pabili să ne cîștigăm singuri 
existența. Mulți dintre cei care 

pe nesimțite dar insistent 
între membrii grupei și 
biroul ei, care a dus, vrînd- 
nevrind, Ia o anumită indife
rență, reciprocă aș zice. Pentru 
că și soluția găsită în adunare, 
aceea de a nu acoperi dezba
terile pe marginea dării de 
seamă decît cu cuvintele celor 
obișnuiți să vorbească în șe
dințe nu mi se pare decît o 
lipsă de interes față de păreri
le cele mai intime ale restu
lui grupei, față de propuneri
le sale.

O singură idee trebuie reți
nută în finalul acestor rîn
duri. Noul birou ales in adu
nare, cu o componență sub
stanțial modificată și printr-o 
participare la vot cu adevărat 
democratică, va trebui, pentru 
a nu repeta greșeala celuilalt, 
să-și îndrepte atenția nu spre 
absența unei discipline oareca
re. Aceasta este doar conse
cința unei anumite atitudini, 
mai vechi. Și pentru a o în
lătura definitiv, fără drept de 
apel, trebuie atacată mai întîi 
cauza.

D. MATALA

Im toiul muncilor, atunci cînd clipa dobîndește valoare maximă pentru recoltă, zilnic, o combină din cinci stă, defectă în margi
nea lanului. In total, aproape douăzeci de CT:R, purtînd emblema U.M.A.S. (referindu-se la calitatea mașinii precum și la to
tala lipsă a pieselor de schimb un tractorist mucalit parafraza inițialele în : una merge, alta stă) sînt permanent scoase din 

producție de foarte desele defecțiuni ce apar. Zilnic, deci, o nereallzare de cel puțin o sută de hectare. Situația se petrece la întreprin
derea agricolă de stat din VLĂDENI, Trustul Ialomița, unde porumbul mai trebuie recoltat de pe o mie și ceva de hectare. Intre timp, 
mecanicii de întreținere șl funcționarii din sectorul A.L.T. cu ce se ocupă 7 Nevoile producției vă solicită, răsoundețl nu numai prin 
prezența fizică dar șl cu competență !

2 Trimitem această ilustrată pe adresa conducerii Fabricii de nutrețuri combinate din Fetești nu cu alt scop decît acela de a so
coti și dumnealor timpul pe care-1 pierd aici autocamioanele încărcate (uneori și 4—5 ore). Rezultatul calculului poate îl va aju
ta să întreprindă ceva în scopul extinderii rampei de descăr- care. Soluții sînt — multe au fost sugerate și de tovarășii de la trus

tul I.A.S., — hotărîți-vă pe care o alegeți. Numai ieșiți din birouri, printre hîrtii în nici un caz n-o s-o descoperlți !

3 „Infirmul" a fost fotografiat pe undeva în apropierea Odobeștiului. Al cui este 7 De cînd stă acolo 7 Ce volum de lucrări ar fi 
putut realiza dacă s-ar fi aflat pe mîna unui meseriaș 7 Cine va suporta paguba 7 Iată întrebări pe Care, o dată cu ilustrata le ex
pediem pe adresa Direcției agricole a județului Vrancea. Poate că o dată porniți pe urmele acestui caz vor elucida șl problema 

celor aproape o sută de tractoare ce nu funcționează în aceste zile de plină campanie. Ne permitem șl o sugestie : cu exigență să în
ceapă analiza din propriile birouri...

înțeles
refuză să se încadreze, primesc 
încă bani de la părinți. Acest 
lucru mi se pare rușinos la 
22—23 de ani.

— Dacă ar fi obligați prin 
lege să se prezinte la posturi 
cred că ar renunța la această 
stare de pasivitate, intervine in
ginerul Ciobanu. Statul cheltu
iește cu pregătirea noastră im
portante sume de bani. Munca 
pe care o efectuăm apoi ca spe
cialiști înseamnă recuperarea a- 
cestei sume. Cu cei care nu-și 
exercită meseria pentru care s-au 
pregătit, statul pierde. Dacă i-ar 
obliga însă să plătească acest 
„drept" pe care și-l iau unii de 
a nu munci..

— Nu m-am simfit niciodată 
într-o stare de inferioritate, eu 
care m-am prezentat la post față 
de un coleg de-al meu care a 
refuzat sau și-a găsit o muncă 
ușoară într-un oraș mare, mărtu
risește inginerul Silion. Dar mă 
întreb, cine i-a ajutat pe aceștia, 
de ce relații au uzat pentru a-și 
asigura un loc de muncă, altul 
decît acela în care era nevoie 
de ei ? Unii se laudă cu un 
unchi, o rudă sau un prieten 
sus-pus care le favorizează o pla
sare dorită. Asemenea situații în
trețin printre absolveții și tinerii 
specialiști o anume atmosferă. Ei 
își zic : dacă cutare a reușit, eu 
de ce să mă duc să muncesc 
undeva unde nu-mi convine ?

— Sînt întreprinderi care îi 
primesc pe absolvenți chiar știind 
că ei au fost repartizați în alte 
părți. Mi se pare nedrept — re
cunoaște inginerul Gologan. Peste 
tot e nevoie de specialiști. Aco
modarea cu un loc de muncă, 
cu un oraș nou, e pentru toți di
ficilă. Dar e necesar — și cred 
că în special noi, cei tineri, ar 
trebui să înțelegem această nece
sitate

— E adevărat: noi ne-am 
prezentat la post fără să ne 
întrebăm dacă e bine sau nu — 
sau mai bine-zis că așa este bine 
și firesc — adaugă inginerul Ma
nole. Unii dintre colegii mei nu 
s-au prezentat și după cum spu
neți sînt numeroși „dezertori" și 
în alte specialități. Nu vrem să 
ni se recunoască cine știe ce me
rite pentru că am venit să mun
cim acolo unde a fost nevoie de 
noi. Ne-am făcut datoria și munca 
pe care o facem e în măsură să 
ne răsplătească. Dar nu e nedrept

| MOMENTE DECISIVE IN BĂTĂLIA RECOLJEI

VREMEA BUNĂ OBLIGĂ LA
INTENSIFICAREA CULESULUI

datoria
ca aceia care n-au. înțeles 
că trebuie să răspundă oricărei 
chemări a economiei țării, să se 
bucure de aceleași avantaje, ba 
chiar să aibă mai multe ?

Nu i-am simțit nedreptățiți pe 
interlocutorii mei. Era în expri
marea lor fermă un sentiment al 
solidarității de generație, o do
rință ca fiecare tînăr specialist 
să înțeleagă sau să fie obligat 
să înțeleagă că pregătirea lor se 
răsplătește prin muncă, prin 
responsabilitate față de. profesie.

Inginerul Ion Manole sublinia 
că din punct de vedere senti
mental fiecare tînăr care se pre
zintă într-un loc de muncă mai 
dificil, într-o localitate mai pu
țin dezvoltată, înzestrată cu mai 
puține accesorii ale civilizației 
face un sacrificiu. Dar așa cum 
unii înțeleg aceste sacrificii la 
justa lor valoare, ca o dovadă 
a unei conștiințe și responsabili
tăți față de destinele tării, tot 
astfel trebuie să înțeleagă toți 
fără deosebire și dacă nu înțeleg, 
dacă pe parcursul atîtor ani de 
școală n-au reușit să-și consoli
deze cu fiecare nouă etapă par
cursă o înțelegere superioară a 
datoriilor lor sociale, ei trebuie 
obligați să înțeleagă.

Orașul Bîrlad nu e nici mai 
ospitalier, nici mai deose
bit decît multe alte orașe 

din țară. E o localitate obișnuită, 
cu oameni obișnuiți. Tinerii ingi
neri de la „Rulmentul" nu-i re
proșau acestui oraș nici insufici
enta activitate intelectuală, nici 
lipsurile constatate ici, colo, în a- 
provizionare, în difuzarea filme
lor, a cărții. Ei acceptaseră, ve
nind la Bîrlad, nu o situație de 
provizorat, ci una de durată, care 
le va permite să participe la înlă
turarea acestor lipsuri. Mi-am a- 
mintit de inginerei din Brașov, 
distribuitorul de materiale, ne
demnul deținător al unei diplo
me de specialitate și încă de 
mulți alții pe care i-am desco
perit în aceste zile absentînd de 
la datorie. Complicatele lor justi
ficări aveau falsitatea lași
tății în fața vieții, în fața înda
toririlor pe care ți le impune o 
pregătire superioară. O pregătire 
căreia tinerii ingineri din Bîrlad 
erau hotăriți să-i răspundă cu ho- 
tărîre prezent.

i

*
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(Urmare din pag. 1) •

Departe de noi gîndul de a 
minimaliza, într-un fel sau al
tul, importanța acestui capitol al 
preocupărilor organizației. Ba, 
dimpotrivă, socotim necesar să 
subliniem că și în această pri
vință analiza e bine venită, că 
îndeplinirea angajamentelor pe 
care și le-au asumat solicită mai 
multă preocupare. Dar de aici 
și pînă la a reduce sarcinile e- 
conomice ale tinerilor la atît es
te o mare distanță. Sarcina prin
cipală, obiectivul central al pre
ocupărilor organizației U.T,C. îl 
constituie, așa cum s-a subliniat 
și la recenta plenară a C. C. 
al U.T.C. — mobilizarea tine
retului la înfăptuirea sarcinilor 
care stau în fața economiei, a 
industriei sau a agriculturii în 
cazul de față.

— M-a surprins, ne-a decla
rat tehnicianul Ion Nițulescu, 
de la direcția agricolă, faptul 
că deși au fost prezenți toți se
cretarii de comună, nu s-a spus 
un cuvînt despre mersul defec
tuos al campaniei de recoltat și 
însămînțat, despre participarea 
și nepartlciparea tinerilor la 
muncă în cooperative. Aș fi 
vrut să iau și eu cuvîntul. Aș 
fi vrut să sugerez cîteva puncte 
în care tinerii pot să-și manifes
te prezența, să acționeze efici
ent. între altele voiam să atrag 
atenția că reluarea unor acțiuni 
tradiționale pentru organizații
le U.T.C. ar putea duce la re
cuperarea unor rămîneri în ur
mă în ceea ce privește fertili
zarea suprafețelor planificate, 

la eliberarea terenurilor pentru 
arături, la însilozări etc. Am 
renunțat, căci mi s-a părut că 
pe cei prezenți nici nu-i inte
resa. Vorbeau despre munca în 
cîmp ca despre munca cultura
lă pe care o faci, n-o faci, nu 
moare nimeni !...

O PRIMA EXPLICAȚIE : 
INVITAȚIA NU ERA DATATA

Explicația ciudatei metamorfo
ze s-ăr afla, după părerea pri
mului secretar al comitetului 
județean, în faptul că pe lingă 
principalul raport prezentat — 
participarea tinerilor la activita
tea unităților agricole — în ple
nară s-a citit și o informare pri
vind realizarea angajamentelor 
la acest capitol.

— Desigur, ne-a spus dînsul, 
era mai bine să punem discu
țiile după primul punct, si apoi 
să prezentăm și informarea cu 
munca patriotică. Am vrut să 
facem însă un experiment.

Firește, primul secretar e mai 
în măsură să aprecieze, nouă 
însă nu ni se pare că experimen
tul privind ordinea de zi să fie 
singura sau adevărata cauză că 

în județul Vaslui, unde 
suprafața cultivată cu po
rumb e de 80 500 hectare, 
s-au recoltat numai 37127 
hectare. Adică 40 la sută. 
Unele cooperative agricole 

de producție, deși au supra
fețe mari cultivate cu po
rumb, n-au recoltat decît 
foarte puțin. Costești, de 
pildă, 345 hectare din 1126, 
Zăpodeni 370 hectare din 
1 369, Codăești 670 hectare 
din 1120, Tanacu 650 hecta
re din 1179, Corodești 260 
hectare din 428.

După cum ne spunea tova
rășul Costin Dragomir, di
rector adjunct al Direcției 
agricole, principala cauză 
care a făcut ca în județul 
Vaslui să se întîrzie recoltatul 
porumbului o constituie slaba 
organizare a muncii, insufi
cienta mobilizare a forței de 
muncă din C.A.P. Cele«spu- 
se de tovarășul director ad
junct ne-au fost confirma
te. Pe ogoarele cooperativei 
agricole Zăpodeni nici unul 
din cei 1300 cooperatori nu 
era la recoltatul porumbu-

plenara comitetului județean a 
ocolit tocmai subiectul pentru 
care se reunise. Ordinea de zi 
putea avea altă configurație, la 
informarea privind acțiunile vo- 
luntar-patriotice s-ar fi putut 
chiar renunța. Dar ar fi avut 
oare' în acest caz dezbaterile 
plenarei alt conținut, s-ar fi o- 
rientat ele spre problemele ma
jore ale activității tinerilor de 
la sate ?

Punîndu-ne această întrebare 
avem în vedere acea invitație la 
dezbateri, acel îndemn la ana
liză și investigație care trebuie 
să fie raportul comitetului jude
țean. Pentru că ni ce pare câ să
răcia de idei a discuțiilor a por
nit tocmai de la sărăcia de idei 

Sarcinile economice ale
tinerilor de la sate

a materialului prezentat. Și din
tre toate minusurile acestuia 
vom reține pe cea mai semni
ficativă : desprinderea de timp, 
lipsa oricărei receptivități față 
de ceea ce se petrecea în acele 
zile pe .ogoare. în unitățile a- 
gricole.

O A DOUA EXPLICAȚIE : 
NU POȚI DISCUTA 

DESPRE CEEA CE NU CUNOȘTI
Am apreciat tentativele pre

zente ici-colo în material de a 
aduce și elemente concrete, de-a 
sesiza neajunsuri, dar n-am pu
tut evita întrebarea : cum e po
sibil ca tocmai deficiențele ce 
s-au manifestat în această pe
rioadă, în această campanie a- 
gricolă și în activitatea unor or
ganizații ale U.T.C. din județ să 
nu răzbată, să nu-și trimită nici 
măcar un palid ecou la plenara 
comitetului județean al U.T.C.

Rspunsul l-am aflat cinci mi
nute după aplauzele care au 
marcat sfîrșitul plenarei. Am a- 
dresat unui număr de 6 secre
tari de comitete comunale U.T.C. 
cîteva întrebări. Care este si
tuația la zi a lucrărilor agricole 
în cooperativele din comuna 

lor! Cum se explică rămîne- 
rile în urmă ? Cum se definește 
aportul tinerilor ? și în ce 
au constat preocupările organi
zației U.T.C. în această perioa
dă ? Sondaj edificator: din 6 
secretari unul singur. Gh. Dra- 
gomir din Galicea, cunoaște su- 

lui, doar 10 căruțe cărau ce 
se culesese în zilele anteri
oare. Unde erau cooperato
rii? La sediul cooperativei 
agricole, peste o sută de oa
meni stăteau Ia o coadă in
terminabilă pentru a-și în
casa avansul. Prin curte, 
alți cooperatori stăteau la 
taifas.

— Astăzi nu e nimeni la 
recoltat pentru că membrii 
cooperatori sînt ocupați cu 
alte treburi, ne spune tova
rășul Mihai Chiratcu, pre
ședintele cooperativei agri
cole Zăpodeni. Peste 200 
sint la o nuntă care a înce
put de duminică, vreo două 
sute au plecat la Iași, iar 
cei care au rămas încasează 
avansul și se pregătesc pen
tru o nuntă care va începo 
astăzi.

Un lucru ni se pare cel pu
țin stupid : de ce se plăteș
te avansul dimineața, cind 
foarte bine s-ar putea plăti 
seara, pe echipe, după ce co
operatorii se întorc de la 
recoltat ? In aceeași zi, la 
sediul cooperativei agricole 
Ștefan cel Mare, în jurul 
orei 13, nu se afla nimeni. 
Ne așteptam să găsim coope
ratorii pe cimp, la recoltat, 
dar in lanurile de porumb 
nici urmă de cooperator. In
tr-un tirziu am reușit să 
descoperim la școala din 
sat pe tovarășul președinte 
Neculae Frîncu și pe tova
rășul inginer Constantin 
Bădărău, prezidînd o ședință 
ce ținea de peste 3 ore, la 
care participau aproape toți 
cooperatorii. în plină campa
nie, cind fiecare zi înseam
nă foarte mult — unitatea 
mai are de recoltat porum
bul de pe cîteva sute de hec
tare — consiliul de conduce
re a hotărît ținerea unei a- 
dunări generale a cărei or
dine de zi nici măcar nu se 
referă la modalitățile de ac
celerare a recoltării porum
bului. Orice comentariu ni 
se pare de prisos. La un a- 
semenea stil de muncă și la 
o asemenea grijă pentru 
soarta recoltei e firesc ca 
rezultatele să situeze unita
tea pe unul din ultimele 
locuri din județ.

Pe șoseaua care duce spre 
Iași, de o parte și de alta se

prafața aproximativă a terenu
rilor cooperativei. Cît privește 
stadiul recoltării porumbului, a 
altor culturi, toți apreciază în 
general, „bănuiesc", datele de 
care dispun fiind obținute cu 
totul întâmplător. („Am avut cu 
o săptămînă în urmă un meci de 
fotbal, m-am întîlnit acolo și cu 
președintele C.A.P, mi-a' spus 
cite ceva despre cum stăm" — 
Constantin Tonescu din Drăgo- 
iești). Cît privește participarea 
tinerilor, datele nu sînt cu ni
mic mai Concrete. („Sigur, nu e 
pădure fără uscături" — este cel 
mai exact răspuns). Cîți lucrea
ză. cîți nu lucrează ? („Vreo", 
„în jur de circa" etc.). Ce a fă
cut organizația U.T.C. ? Refu- 

zîndu-le datele privind strînge- 
rea fierului vechi și a unor 
plante medicinale (de către e- 
levi) secretarii comitetelor co
munale ridică din umeri. Cum 
s-ar fi putut atunci ca la plena
ră să se cunoască mai multe des
pre ceea ce se petrece în or
ganizațiile U.T.C. din comune ?

CU CE TE ALEGI
DIN LUCRURILE „ÎNSEMNATE"

Dacă n-au întreprins pînă a- 
cum niște acțiuni mai concrete 
și mai eficiente în direcția mo
bilizării tuturor tinerilor la 
munca în cooperativa agricolă, 
o vor face — ne-am gîndit noi 
— probabil după această plena
ră. Și am dorit sâ le aflăm gîn- 
durile cu care se întorc de la 
județ, lucrurile noi pe care le- 
au reținut, experiențele și me
todele ce le-au aflat aici. Sur
prinzător, cei 6 secretari de co
mitete comunale, cu toate că 
apreciază plenara ca „importan
tă", „însemnată", „eficientă", 
„plină de învățăminte", nu pot 
să concretizeze nici măcar unul 
din aceste învățăminte. Unul 
singur a reținut doar că într-o 
comună pentru strîngerea fie
rului vechi s-a mers din ogradă 
în ogradă, ceea ce el nu a făcut, 
dar nici nu crede că va face I 
Ne-a bucurat totuși că între cei 
prezenți la plenară am întîlnit 
și aprecieri realiste, sincere, ne
afectate de rutina formulelor. 
E adevărat, nu și le-au expri

întind ogoarele cooperative
lor agricole Vaslui și Mun
teni. în același perimetru se 
află și suprafețele cultivate 
cu porumb ale cooperativelor 
și loturile personale. în timp 
ce pe loturile personale po
rumbul e cules iar terenul 
eliberat, pe ogoarele respec
tivelor cooperative nici mă
car n-a început recoltatul. 
Atunci cum rămîne cu a ■ 
zisa „nematurizare" a po
rumbului, tovarăși din con
siliile de conducere ale coo
perativelor agricole Munteni 
și Vaslui ? Tovarășul Gheor- 
ghe Scîntei, președintele 
cooperativei agricole Iana, 
unde nu s-au recoltat decît 
140 hectare din 790 cultiva
te cu porumb, motivează in- 
tirzierea datorită faptului că 
I.M.A. Bucova nu i-a pus la 
dispoziție combinele solici
tate. La I.M.A. Bucova, însă, 
am aflat că tovarășul preșe
dinte a cerut prea tirziu 
combinele, cînd acestea lu
crau de mult pe ogoarele al
tor unități.

Se vorbește foarte mult de 
grija pentru apărarea avu
tului obștesc. In multe coo
perative se vorbește numai, 
dar nu se iau nici un fel de 
măsuri împotriva celor cu 
mîna lungă. Seara, pe cimp 
rămin mari cantități de știu- 
leți dar nici un paznic. în 
multe cooperative agricole — 

Munteni, Lipovăț, Telejna — 
ca să dăm numai cîteva e- 
xemple — consiliile de con
ducere neglijează problema 
apărării avutului obștesc, 
nu-și fac nici un fel de pro
bleme din inmagazinarea 
fără pierderi a noii recolte.

Pentru a asigura recoltarea 
porumbului în timpul cel 
mai scurt, direcția agricolă 

și Uniunea județeană Vaslui 
a C.A.P. au datoria să între
prindă un întreg complex 
de măsuri organizatorice, să 
asigure o îndrumare perma
nentă a cooperativelor agri
cole în scopul mobilizării tu
turor membrilor acestora la 
muncă, astfel incit ritmul 
culesului să fie intensificat.

GHICA SASU

GHEORGHE DRAGOMIR

mat în cursul dezbaterilor, în
să nu s-au sfiit s-o facă după 
aceea. Una, cea aparținînd teh
nicianului Ion Nițulescu am și 
transcris-o.

Ce părere au cei 6 secretari 
despre această opinie critică pri
vind plenara ?

— Nu știa probabil că sînteți 
de la ziar.

Replica aceasta, fixează, ni 
se pare, un alt serios subiect de 
meditație și de acțiune pentru 
biroul comitetului județean 
al U.T.C.

P.S. îndeobște asemenea acți
uni Hale organizației de tineret 
cum sînt plenarele comitetelor 
județene se bucură de prezența 
unor invitați care prin cuvîntul 
lor. prin competența funcțiilor 
fertilizează dezbaterile, aduc de
taliile prin care preocupările ti
nerilor, ale organizaților U.T.C. 
se definesc în contextul general 
al preocupărilor tuturor oame
nilor muncii. Plenara la care ne 
referim n-a beneficiat de un 
asemenea sprijin și dacă lucră
rile ei au fost onorate doar de 
un delegat al cooperației de con
sum și unul din partea direcției 
agricole (tehnicianul care se ocu
pă de moperativă), acesta nu ni 
se pare a ilustra cît de mult se 
înscrie acțiunea comitetului 
județean al U.T.C. în preocupă
rile la ordinea zilei, ci poate să 
constituie însăși una din cauzele 
alunecării dezbaterilor pe lingă 
subiect.
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CONDIȚIA PRECARĂ A COMERȚULUI cu:
Modernitate și 
personalitate

LUCRĂRILE 
DE ARTA

Pictura contemporană este și 
sub raportul destinației o pic
tură ambițioasă. Ea produce 
uneori tablouri de mari dimen
siuni, zeci de metri de pînză 
pictată pe care prind viață vi
ziuni dintre cele mai diferite. 
Astfel de lucrări nu pot fi așe
zate (mai bine-zis sufocate) în- 
tr-un interior obișnuit. Ele vor 
spațiile albe ale muzeelor ori, 
compensatoriu, spațiul ilustrativ 
al monografiilor. Pare de la sine 
înțeles că nu se mai pictează 
pentru oameni, ci pentru „ome
nire". Intuim exact această ne
răbdare de a intra în eterni
tate (care la urma urme
lor nu e așa de nouă și căreia 
nu i-au încercat gustul pentru 
prima dată, și-n exclusivitate 
pictorii contemporani). Acest 
adevăr nu se poate, evident, 
absolutiza. Sînt și artiști care 
caută încă un contact ne
mijlocit, viu, direct cu publicul 
prin lucrări care să-i solicite în 
mod imediat atenția. De pildă 
cele două expoziții de grup, or
ganizate în sala Apollo, la care 
au particiapt și nume prestigioa
se ale plasticii noastre, am în- 
tîlnit tablouri de mici dimen
siuni, destinate evident interioa
relor, lucrări pe linia acelorași 
cunoscute viziuni, fără un rabat 
valoric, fără concesii făcute unui 
presupus intimism. O altă con
statare am făcut-o într-o expozi
ție colectivă contractuală de la 
Sala Onești, unde una din păr
țile contractante, respectiv Fon
dul plastic, impunea artiștilor, 
în urma unor experiențe concre
te, anumite dimensiuni, evident 
reduse, la care aceștia au con
simțit.

Nu avem naivitatea să credem 
că problema aderenței la public, 
în ultimă instanță a vînzării lu
crărilor de artă rezidă în di- 
mesiuni. Artiștii noștri pot să 
mediteze, au și început s-o 
facă dealtfel, la infinitele mij
loace prin care ar putea să-și 
apropie publicul, mai bine-zis 
să-și recîștige publicul pe care 
l-au pierdut, căci ultimii ani au 
marcat o mutație sensibilă în 
atitudinea lor. Ei nu mai sînt 
bucuroși să știe că pictura lor 
este apreciată, că în anumite 
case ea este o delectare, și in 
consecință este întreținută în 
condiții optime. Sînt satisfăcuți 
de achizițiile de stat care, în an
samblu, îngroașe rindurile acelor 
„necropole plastice" (depozitele 
C.S.C.A.) de unde (nu toate) 
i-au drumurile diverselor institu
ții ori muzeelor în depozitele 
cărora zac ani de zile, după care 
periodic sînt casate (în sensul 
fizic, concret, al cuvîntului) cu 
acte în regulă bineînțeles. Foar
te mulți artiști cu care am dis
cutat, nu știau ce au devenit 
lucrările lor după achizițiile de 
stat și, ciudat, chiar foarte ciu
dat, faptul nu-i îngrijora („Mi-au 
dat bani; nu mă mai interesea
ză ; să facă cu ele ce vor"... — 
cam la atît se reducea totul). Ar 
mai' putea fi discutată aici și 
problema prețurilor, care desi
gur nu este una insignifiantă.

Se mai crede încă în; faptul că 
o cotă ridicată susține automat 
și cota valorică a tablourilor. 
Un tînăr pictor, aflat la prima 
sa expoziție personală, cerea cu 
cea mai mare seriozitate unui 
vizitator îndrăgostit de o lucra
re a sa, suma de 9 000 de lei, 
motivînd Ia obiecția timidă, dar 
justificată a cumpărătorului, că 
materialele costă ceva (lucru cu 
care sîntem de acord) și că ta
lentul costă și mai mult... este 
inestimabil (!).

Ceea ce a fost dinamitat aici, 
dincolo de relațiile între cîteva 
persoane, este un anumit spirit. 
Prin acest sistem de timorare a 
cumpărătorului prin preț nu se 
poate ajunge la înflorirea insti
tuției colecționarilor, aflată în 
evident declin față de o presti
gioasă tradiție. Pe altă scară, a- 
cest sistem este practicat de alt
fel și de Fondul plastic în unicul 
său magazin cu vînzare, unde se 
vînd anual, așa cum am fost in
formați de conducerea apestei 
unități, circa 20 de tablouri.

Să intrăm puțin în „mecanis
mul" acestui comerț. Un tablou 
are un anume preț care nu re
prezintă ultima opțiune a artis
tului dispus să-l ofere la sume 
mai reduse, chiar în cazul unor 
maeștri. Aceste sume un vizitator 
nu le poate afla decît după anu
mite preliminare parlamentări. 
Am cercetat „catalogul" acestei 
expoziții colective contractuale, 
în care prețurile oferite de comi
sia de evaluare variau între 
3 000 și 2 000 lei, în timp ce ar
tiștii reclamau numai 1000 sau 
chiar 750 lei, pe lucrări de au
tentică valoare artistică. Evalua
rea — ni s-a răspuns — este o 
cifră falsă, care reprezintă 
cumva „valoarea absolută" a lu
crărilor, o satisfacere a „orgoliu
lui artiștilor" (II). Dacă un cum
părător va dori lucrarea, va afla 
adevărata sumă care poate fi 
achitată și în rate eto. La

ce bun atunci toată această 
obositoare cazuistică, care nu 
slujește evident cauzei difuzării 
masive a lucrărilor de artă ?

Grafica — considerată pe 
drept cuvînt cea mai accesibilă 
și populară formă de artă — 
tinde să se „aristocratizeze" și 
ea. Prețurile, altădată cu mult 
mai mici, s-au ridicat în medie 
la suma de 400 lei, motivată prin 
hîrtia specială, numărul redus 
al tirajului etc. Este nejustifi
cată, credem, această aspirație 
către condiția unicatului, ten
dință la antipodul celei aproape 
unanime în plastica mondială 
contemporană — și anume de a 
găsi forme ideale de apropiere a 
publicului larg de artă pe calea 
creării unor lucrări de o mare 
capacitate de difuzare. într-o 
discuție recentă cu pictorul 
Ion Nicodim, — acesta îmi vor
bea despre dorința sa de a rea
liza o serie de lucrări de gra
fică de un tiraj maxim, ur- 
mînd să ofere publicului a- 
ceste lucrări pentru suma de 
50 de lei. Sîntem convinși că 
alți artiști meditează la posibilită
țile unei apropieri cu publicul... 
dar aceste gînduri rămîn ne
cunoscute, singulare, ori se con
sumă steril în discuții. Insti
tuția citată ar avea de cîștigat 
dintr-o dezbatere amplă cu ar
tiștii pe această temă, mai ales 
dăcă este decisă să țină seama 
de părerile lor, și dacă și-ar sin
croniza străduințele cu cele ale 
altor instituții (Uniunea artiști
lor plastici, C.S.C.A.) destul de 
pasive într-o chestiune legată 
direct de educarea gustului ar
tistic.

în legătură cu jenanta cifră 
anuală de vînzări, tot conduce
rea Fondului plastic ne-a atras 
atenția că aceasta nu este cifra 
reală de vînzări deoarece artiștii 
mai vînd în expoziții personale 
sau chiar din atelier. Ni s-au 
citat și alte „eforturi" ale insti
tuției. S-au încercat de pildă 
expoziții cu vînzare prin manda
tari, care au eșuat lamentabil 
(nu s-a vîndut nimic), ca și un 
sistem de vînzare prin manda
tari în circuit (auto), care a 
eșuat de asemenea deși nimeni 
nu s-a întrebat de ce acolo unde 
este folosit (sistemul e copiat) 
dă rezultate.

Toate acestea ne-au subliniat 
că, dincolo de bune intenții, 
există o mare confuzie. O primă 
precizare. Cînd se afirmă că ci
fra citată a vînzărilor nu re
prezintă „suma absolută" vom 
obiecta că, de obicei cei care 
achiziționează direct din ateliere 
sau chiar din expoziții personale 
sînt cei care formează un cerc 
intim al artistului, deci un pu- 
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(Urmdre din pag. I)

tre, întrebarea : cum răspunde 
școala, ca principal factor de for* 
mare a tinerei generații, sarci
nilor actuale ale ridicării nive
lului predării științelor sociale ? 
— este, la ora de față, deosebit 
de importantă, impunind, în 
subsidiar, o altă întrebare, la fel 
de acută : cum se reflectă in 
programa analitică și manualul 
actualului an școlar, spiritul nou, 
creator, care emană din toate 
documentele partidului nostru, 
obiectivele care stau în fața pre
dării științelor sociale în școli ?

Trebuie să începem prin a re
peta un adevăr semnalat nu o 
dată în dezbaterile închinate a- 
cestor probleme. Față de posibi
litățile existente, față de pers
pectivele sociale și culturale ale 
dezvoltării patriei noastre, ac
tualul nivel al predării științe
lor sociale în liceu, reflectat de 
programa analitică și de „Ma
nualul de filozofie și socialism 
științific", este încă nesatisfă
cător. Cum problema depășește 
cadrul programă analitică-ma- 
nual-profesor, vom încerca să 
abordăm, aici, doar cîteva aspec
te ale ei, cu deosebire cele pe 
care Le reflectă opiniile cadre
lor didactice.

în prezent, în condițiile ge
neralizării învățămîntului liceal 
de 12 ani, Economia politică se 

predă în clasa a Xl-a, iar Filo
zofia și Socialismul științific în 
clasa a XII-a. Profesori pe care 
i-am consultat sînt unanimi în 
Opinia că — față de cele 2 ore pe 
săptămînă pe care programa le 
acordă filozofiei — tematica și 
volumul de cunoștințe care tre
buie transmis sînt mult prea 
vaste. De asemenea, este știut 
din practica pedagogică, că în 
clasa a Xll-a cel mai eficient 
din punet de vedere al instruc
ției este primul trimestru, cel de 
al II-lea fiind destinat lecțiilor 
de sinteză în vederea bacalau
reatului. Dacă se ține seama și 
de specificul celor 2 secții — u- 
manistă și reală, și, în perspec
tivă, clasică — apare evidentă 
necesitatea, pe care o sublinia 
nu de mult și revista ,,Lupta de 
clasă", a „regindirlț didactice a 
structurii obiectului în legătură 
cu procesul general de moderni
zare a învățămîntului și cu sar
cinile educative precise pe care 
le au științele sociale". Profeso
rii Neagu Elisabeta (Liceul 

„Gheorghe Șincai“-București, 
Gheorghiu Maria (Liceul „Gheors 
ghe Lazăr"), Dan V. Ion (Li
ceul „Aurel Vlaieu"), cărora

blic specializat (care va cumpăra 
oricum și oricînd) și care nu ne 
interesează din punctul de vedere 
al discuției noastre, care are în 
vedere mai ales poziția publicu
lui mediu, de fapt a marei mase 
a publicului.

Trebuie să se înțeleagă : 
comerțul de artă este o chestiu
ne extrem de delicată, de com
plexă. El implică eforturile con
jugate ale unor specialiști, ori 
ale unor cadre într-adevăr spe
cializate. Pentru o pictură se 
poate cere și 100 de lei fără 
șanse de a se vinde, dacă nu 
există și nu se va lupta pentru 
crearea acestei necesități. Con
ducerea Fondului plastic trebuie 
să înțeleagă că toate aceste în
cercări vor eșua dacă acest 
comerț nu este înțeles divers și 
nuanțat, ca un mijloc prin care 
se săvîrșește un act de cultură. 
Pentru un public obișnuit, di
versitatea de stiluri este decon
certantă. Credem că este nece
sară creearea unor magazine 
specializate pe anume direcții 
ale artei contemporane, care 
și-ar găsi fiecare publicul său, 
care n-ar mai pune în derută un 
om de bună credință, dar mai 
puțin informat (a cărui prefe
rință se îndreaptă cert către anu
mite viziuni). Este la fel de ne
cesară o posibilitate multiplă de 
informare pe loc a cumpărătoru
lui, căruia îi poate plăcea o lu
crare, dar care, jenat, va renunța 
s-o achiziționeze neștiind ce „re
prezintă", deși o dorește. 
Trebuie de asemenea, înțe
les că „mandatarii" nu poț 
fi oricine, niște salariați oare
care, ci oameni cu o anumită 
experiență, cu un anumit presti
giu, cu personalitate, oameni ale 
căror opinii despre artă să fie 
apreciate. Desigur că nu ne 
propunem să oferim sfaturi in
stituției citate, sfaturi, care la 
urma urmelor, se pot dovedi 
și ele sărace în raport cu 
o realitate insuficient son
dată. Mentalitatea de altfel 
afirmată, că magazinul Fondu
lui plastic este la urma urmeloi 
un magazin de consignație (deci 
o instituții pasivă care mijlo
cește numai oferind local și 
salariați, realizînd o vînzare de 
care nu este interesat decît în 
spirit material, este dăunătoare 
acestui comerț, ce se consumă în 
cel mai perfect anonimat. Tre
buie găsite acele posibilități care 
pot transforma comerțul cu o- 
biecte de artă dintr-un simplu 
act de vînzare-cumpărare, în- 
tr-un autentic act de cultură, ca
pabil să aducă servicii reale răs- 
pîndirii artei plastice în mijlocul 
amatorilor de frumos.

C. R. CONSTANTINESCU

le-am cerut părerea asupra a- 
cestei problematici, ored opor
tune următoarele măsuri : 
1) diferențierea programei ana
litice și a manualului, în funcție 
de specificul și finalitatea soci
ală pe care o urmărește fiecare 
secție a actualului liceu teore
tic ; 2) introducerea științelor 
sociale in liceu încă din clasă a 
X-a, incepîndu-se cu Economia 
politică și urmind să fie eșalo
nate mai judicios, pină in cla
sa a XII-a, celelalte discipline : 
3) filozofia să se predea incepind 
cu clasa a Xl-a, și conttnuînd în 
a XII-a, în așa fel incit Isto
ria filozofiei, căreia e necesar 
să i se acorde spațiu și timpul 
necesare, să premeargă studiu
lui Filozofiei marxiste și So
cialismului științific. O aseme
nea reașezare, consideră cadrele 
didactice amintite, ar cores
punde nu . numai posibilităților 
reale ale elevilor de a asimila 

0„instrucție prin paranteze"?
cunoștințele necesare, ci, mai 
mult — o dată ce conceptele și 
categoriile filozofiei marxiste ar 
fi așezate pe baza cunoștințelor 
solide și a valorilor pe care le 
oferă Istoria filozofiei — ar avea 
ca rezultat pătrunderea în con
știința elevilor a spiritului viu, 
creator, al marxismului, ar pu
ne temeliile integrării cunoștin
țelor însușite la celelalte disci
pline într-un sistem armonios, 
cu profunde implioații și deter- 
minații valorice. Oare nu toc
mai aceasta se cere și se așteap
tă de la științele sociale în ve
derea depășirii dimensiunii lor 
strict didactice, a transformării 
lor într-o forță capabilă să mo
bilizeze și să îmbogățească gin- 
direa tinerei generații ?

în alt ordine de idei, restruc
turarea programei analitice ar 
presupune elaborarea unor ma
nuale corespunzătoare, nu nu
mai prin posibila și necesara lor 
diferențiere în funcție de sec
ția cărora le-ar fi destinate, ci 
și prin conținut și ținută știin
țifică, De altfel, dacă actualul 
manual reflectă, prin tematica 
ea, programa analitică, în

La Gheorghe Tattarescu (1820 
—1894) ca și Aman reconside
rarea creafiei îmbracă un aspect 
particular. Relevarea personalită
ții lor artistice ar fi fără îndoia
lă univocă dacă nu s-ar lumina în 
egală măsură calitatea lor de pro
pagatori ai culturii, de făuritori 
ai unui gust, ai unui spirit capabil 
să recepteze, să fie deschis, sen
sibil artei. Judecăm astăzi perso
nalitatea lor, prin prisma dimen
siunii de ctitori, de pionieri, care 
în zorii,, unei culturi moderne, 
statornicesc cu entuziasm, dărui
re și perseverență temeliile pe 
care aceștia vor crește. Talentul 
lui Gheorghe Tattarescu s-a vă
dit de timpuriu. O întîmplare fe
ricită face ca el să găsească înțe
legere și posibilități de afirmare. 
La vîrsta de 25 de ani înaintea 
plecării ca bursier în Italia deve
nise un bun „zugrav de subțire", 
bun cunoscător al erminiilor și 
a! picturii bisericești, dar și in
format asupra creației zugravilor 
străini stabiliți în țară, ce excelau 
in „scene de aparat" și o portre
tistică destul de caligrafică. La 

schimb, prin conținutul său filo
zofic, el este — deși, față de edi
țiile precedente, ultima se pre
zintă mult îmbunătățită — încă 
sub nivelul cerințelor actuale.

Vorbind despre acest manual, 
va trebui, totuși, să recunoaș
tem, de la bun început, faptul 
că un manual silit să respecte 
o programă analitică supraîn
cărcată nici nu are posibilitatea 
reală de a dezvolta argumentat 
lecțiile și capitolele pe care și 
le propune. Dar, dincolo de a- 
ceasta, se mai ridică, în legătu
ră cu acest manual, o serie de 
probleme care merită să fie, 
credem, discutate. Se știe 
că manualul este un ghid 
la îndemîna profesorului și, 
totodată, principalul material pe 
baza căruia elevul își organizea
ză, îșt fixează și însușește cu
noștințele predate la curs. Din 
această perspectivă, așa cum 
manualul de matematică sau 

chimie îmbină rigoarea științi
fică cu necesitățile didactice, a- 
eelorași exigențe trebuie să _ le 
răspundă și manualul de filo
zofie ; ținuta sa nu poate fi ailta 
decît cea filozofică.

Trebuie avut în vedere — lu
cru ignorat uneori — faptul că 
tînărul ajuns în clasa a Xll-a 
este un virtual oetățean care, 
părăsind băncile scolii, intră în 
viața socială, ou drepturi depli
ne, și că el, ca cetățean, trebu
ie să dețină, încă de la termi
narea liceului, elementele de 
bază necesare însușirii valori
lor ideologice ale societății. Ma
nualul de care ne ocupăm are 
obligația să-l trateze în conse
cință, să satisfacă, deci, atît ri
goarea științifică cît și așteptă
rile elevului, cu atît mai mult 
cu cît elevul clasei a XII-a de 
astăzi este, așa cum pe drept se 
spune, studentul anului I de ieri. 
Opiniile exprimate de profeso
rii consultați, și de alții, care 
predau științele sociale în liceu 
— opinii oare cer ca manualul 
de filozofie și socialism științi
fic să fie aprobat prin concurs, 
oa fiecare lecție și capitol să fie
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TATTARESCU
Roma (unde studiază cu Natale ‘ 
Carta, Giovanni Silvagni și Gagli
ardi) se entuziasmează în fața pic
turii renascentiste șt postrenascen- 
tiste sub semnul cărora se va dez
volta arta sa pînă la sfîrșitul vie
ții. Intr-adevăr Tattarescu va 

purta în sine nealterat, impertur
babil sensul și sentimentul unei 
ordini clasice, al unei rigori for
male impermeabil altor sugestii. 
Tattarescu muncește în cei șase 
ani petrecuți în Italia cu o rivnă 
deosebită, cu conștiința unei res
ponsabilități morale față de pa
trie. In 1847 el scria :... „Eu îmi 
iubesc patria mai mult decît orice 

supuse discuției largi a profe
sorilor și specialiștilor, ca să se 
întocmească și să se publice, în 
vederea discutării lor, progra
me detaliate ale manualului, ca
re să stea la baza concursului, 
fiind indispensabile, ca și publi
carea și discutarea multilaterală 
a unor lecții pregătitoare și 
pregătirea unor culegeri de 
materiale metodice privind 
predarea științelor sociale — 
au în vedere tocmai nive
lul actualului manual. Filo
zoficul, argumentația, au lost 
sacrificate în mare măsură, în 
acest manual, descriptivismului,’ 
unei tratări vagi și declarative, 
amintind de vechi șabloane ale 
împărțirii simpliste a filozofi
lor și a gîndrii filozofice. De 
exemplu, partea rezervată Isto
riei filozofiei universale nu re
ușește să prezinte filozofia în 
evoluția ei istorică și logică. Nu 
numai momentele mari ale dez

voltării obiectului nu sînt mar
cate, (filozofia antică, filozofia 
evului mediu, filozofia modernă, 
filozofia contemporană), dar nici 
măcar cele prezentate nu au o 
ținută științifică adecvată. înțe
legerea filozofiei marxiste este 
condiționată de explicarea mo
mentelor și temelor mari din 
istoria gîndirii filozofice. Prin 
simpla înșiruire de nume nu se 
pot pune bazele formării unei 
solide gîndiri filozofice.

Apoi, capitolul consacrat filo
zofiei românești, deși relativ în
tins, amintește de șabloanele și 
prejudecățile care au domnit 

.cindva în acest domeniu. Oare 
filozofia românească mai poate 
fi redusă doar la numele filozo
filor și la cîteva fraze stereo- 
tipe ? Unde și-a găsit locul, spre 
exemplu, filozofia românească 
dintre cele două războaie mon
diale, unde este întreaga ple
iadă de filozofi ce s-alu înscris în 
patrimoniul culturii naționale si 
universale prin diversitatea te
matică abordată și prin adînci- 
rea tratării ? Iată întrebări din
colo de care transpare obligația 
morală și de mare răspundere 
de a educa tînăra generație în 

și toată silința ce o am nu o voi 
pentru gloria mea, ci a Patriei, 
fiindu-i poate odată trebuincios". 
Intr-adevăr pictorul va fi trebuin
cios încă înainte de întoarcerea sa 
prin copiii,, făcute după tablouri 
celebre pe care le trimetea în 
țară, cu scopul de a informa, de 
a crea premisele unei receptivi
tăți artistice.

Deși trăiește departe de țară 
momentul revoluționar 1848, el 
este alături de prietenii săi din 
țară cu sufletul. Din această peri
oadă datează mai multe desene 
realizate sub impulsul acestui mo
ment ca : „România revoluționa
ră" sau „România plîngînd la 
sarcofagul Libertății". Tot el rea
lizează mai multe antologice por
trete ale lui Nicolae Bălcescu de 
care îl lega o caldă prietenie sau 
ale generalului Magheru. Lucrări
le sale de mai tîrziu, alegoriile de 
proporții ca: „Renașterea Româ
niei" și „Unirea principatelor" vor 
fi consecința aceluiași spirit de 
înaltă responsabilitate civică, vor 
fi caracterizate printr-un același 
efort de a susțin,, în plan artis
tic emanciparea socială și națio
nală a țării. Dacă am adăuga la 
toate acestea activitatea artistică 
(în care am cita, alături de pictu
ra propriu-zisă și imensa sa acti
vitate în domeniile decorației rura
le), străduințele sale depuse ală
turi de alții la înființarea Școlii de 
Belle-arte din România al cărei 
profesor și director a fost, pentru 
înființarea Pinacotecii naționale 
pe care a înzestrat-o cu nume
roase copii de valoare (după Ra
fael, Guido Reni, Salvador Rosa, 
Tizian, Veronese etc), ca și cu 
lucrări originale, pentru strîngerea 
și păstrarea relicvelor de interes 
istoric, pentru crearea unui „Al
bum național", pentru fondarea 
Ateneului român ca și pentru fon
darea „Societății pentru învățătu
ra poporului" vom avea în față 
exemplul unei vieți dăruite fără 
rezerve emancipării culturale și 
artistice a țării, a unei vieți închi
nate exclusiv muncii, ca și exem
plul unei modestii și unei serio
zități exemplare. Acestei vieți 
care și-a împlinit cu cinste meni
rea îi aducem astăzi omagiul.

CORNEL RADU

spiritul respectării valorilor na
ționale și a valorificării critice, 
de pe poziții marxist-leniniste 
a patrimoniului filozofic al îna
intașilor.

Dacă avem în vedere și fap
tul că manualul și programa 
analitică nu acordă nici o aten
ție problemelor pe care le 
ridică condiția umană în socie
tatea de astăzi, problemelor 
omului ca ființă tensională, 
axiologiei și poziției marxiste 
față de problematica omului, 
raportată nemijlocit la reali
tatea țării noastre, trebuie 
să acordăm toată atenția opiniei 
profesorilor care arată, pe bună 
dreptate, că viitorul cetățean — 
elevul de azi — este interesat 
în cel mai înalt grad de aceste 
probleme, de unde necesitatea, 
de adîncă importanță educativă, 
ca el să fie ajutat să înțeleagă 
raporturile și poziția lui viitoare 
în societate.

Este știut fatpul că elevii ul
timelor clase de liceu, animați 
de entuziasmul, de spiritul de 
investigație creator și înnoitor, 
proprii generațiilor tinere, se in
formează in diferite domenii, 
studiază cu predilecție noul, 
abordează cu înfrigurare, deși 
nu întotdeauna cu total discer-, 
nămînt critic, problemele legate 
de om, de societatea ai căror 
membri cu drepturi și datorii 
egale vor deveni. Predarea ști
ințelor sociale, ne spune profe
soara Neagu Elisabeta (Liceul 
„Gheorghe Șincai"), trebuie, deci, 
să aibă în vedere tocmai for
marea elevilor pentru viață, să 
le ofere acele criterii de apre
ciere și de valoare, capabile să 
transforme cunoașterea în acți
uni sociale cu înalte motivații 
valorice.

Există, după cîte știu, chiar 
în conducerea ministerului, un 
punct de vedere autocritic in 
legătură cu respectivul manual, 
completat însă cu o cerință a- 
dresată profesorilor, cerință 
care, practic, se traduce în 
astfel de termeni : foarte bine, 
manualul are multe lacune, dar 
profesorii au datoria de a su»

(Urmare din pag. I) 

ca literară a ultimilor ani, înainte 
de a citi cărțile respective, are 
senzația că peste noapte s-a pro
dus o irumpere de capodopere, 
că cei o mie și ceva de poeți 
români au creat un moment al 
poeziei universale fără echivalent 
pe planetă, că Dostoievski este 
pe punctul de a fi egalat și 
chiar depășit, că lumea stă cu su
fletul la gură în fața ultimelor 
volume din colecția „Luceafărul" 
în care cutare critic descoperă 
„excepționalul" la două săptămîm 
o dată, că, în sfîrșit, cu anumite 
romane am atins și noi culmile 
literaturii universale. Fără îndo
ială, exagerez liniile tabloului, 
dar nu fenomenul însuși. Depar
te de mine ideea de a cohtesta 
fecunditatea și lealul, puternicul 
talent al multora din scriitorii 
care-și dispută locurile de frun
te (morale și materiale) în litera
tura ultimilor ani. Dar este mo
mentul, poate, să supunem ope
rele în cauză unei analize care 
să caute a stabili nu numai exce
lența lor literar-artistică (o recu
nosc cu plăcere celor mai mul
te) ci și modul cum se fac în
tr-adevăr purtătoarele unor reali
tăți majore ale acestui pămînt și 
ale acestui moment istoric. O to
nică nemulțumire de sine ar fi 
poate, azi, foarte necesară, în lo
cul prea marii satisfacții care a 
domnit, și care nu are totdeauna 
toate motivele să dăinuie. Căci 
dacă avem, o mie de poeți, nu-1 
văd încă pe acela care să poată 
vorbi despre noi toți lumii, și mă 
îndoiesc de reputația — uneori 
dubioasă — ce li se creează uno
ra de către oficine nu întotdeau
na murind de dragul nostru.

Senzația pe care o dă litera
tura momentului de față este 
mai degrabă a unei imense can
tități de energie ce își caută un 
nucleu coagulant în care să inte
greze toate elementele într-o mo
numentală sinteză reprezentativă. 
Sinteză capabilă să ridice „mo
mentul" la semnificația universa
lului și permanentului, așa cum 
au făcut toți marii noștri crea
tori, în toate epocile. Uneori se 
explică această senzație prin dis
pariția „celor mari", uitîndu-se 
faptul că „cei mari" n-aveau, 
unii, nici vîrsta lui Nichita Stă- 
nescu atunci cînd și-au încheiat 
opera, că „cei mari" au scris Ion 
cam la vîrsta lui Nicolae Velea, 
au dat Noaptea furtunoasă la 27 
de ani și Viața lui Eminescu 
la 32.

Explicația acestei insuficiente 
valorificări a posibilităților excep
ționale ale literaturii noastre ac
tuale stă, cred, în lipsa acelui 
echilibru fecund dintre elementul 
local, național, (înțelegînd prin 
asta tradiția și experiența sedi
mentată a literaturii naționale, dar 
mai ajes cîtimea de realitate pre
zentă) și elementul extern — o- 
rizontul cultural. Creația multo

plini aceste lacune, de a des
chide — în timpul orelor — 
„parantezele" necesare, care să 
ofere elevilor plusul de infor
mație trebuitor. Să spunem, 
însă, că o astfel de „instrucție 
p-rin paranteze" ni se pare — fie 
și numai -ea formulă — cel pu
țin curioasă ?

Este necesar, în acest context, 
ca Ministerul învățămîntului, an- 
trenind cadrele de specialiști, 
»ă pună la dispoziția elevilor 
antologii de istoria filozofiei 
universale și românești în tiraje 
de masă, însoțite de prefețe și 
studii adecvate, antologii posibil 
de realizat prin colecțiile „Bi
blioteca pentru toți" și „Ly
ceum". Asemenea antologii — 
completează profesoara Neagu 
Elisabeta — vor trebui să cu
prindă și date privitoare la viața 
personalităților, știut fiind că e- 
levii sînt interesați în cel mai 
înalt grad de aceasta, astfel de 
elemente puitîndu-se integra ar
monios în formarea spiritualității 
lor. De asemenea, credem ne
cesar ca Ministerul Invățămîn- 
tului să ia masuri ca centrele de 
documentare să întreprindă orin- 
formare operativă și eficientă 
asupra a tot ceea ce e nou în 
științele sociale în țara noasțră 
și pe plan mondial, nu numai 
prin simpla indicare a apariții
lor, ci și prin rezumarea aces
tora și dirijarea lor spre școli.

In încheiere ne propunem să 
abordăm problema, poate de cea 
mai mare importanță, a conti
nuei perfecționări și ridicări a 
nivelului pregătirii cadrelor di
dactice din învățămîntul mediu, 
specializate în vederea științelor 
sociale.

Majoritatea profesorilor au 
conștiința clară a necesității 
însușirii celor mai noi cuceriri 
din domeniul științelor sociale, 
condiție esențială a ridicării 
măiestriei didactice, dar, tot
odată, el sînt conștienți și de 
faptul că, dincolo de pregătirea 
individuală, sînt necesare cadre 
instituționalizate. Or, Ministe
rul învățămîntului întîrzie să-și 
concretizeze intențiile anunțate 
în statutul oadrelor didactice — 
ne spune profesorul Dan Ion. 
Dacă privim cu toată seriozita
tea lipsurile manifestate în tre
cut în pregătirea specialiștilor 
în științe sociale, vedem că mi
nisterul și celelalte instituții 
responsabile au sarcini de mare 
răspundere și de imediată ac
tualitate. După opinia aceluiași 
interlocutor, sînt necesare 
cursuri post-universitare pentru 
perfecționare, care să supli

ra este un efort în v.’’ iar a 
altora este obsedată prea mult 
de preocuparea unei „moderni
tăți" înțeleasă greșit. Nu se în
tâmplă prima oară așa ceva în 
cultura noastră. Totdeauna, de la 
Heliade și Kogălniceanu încoa
ce, a existat o dialectică național- 
modern în cultura română, dar 
de fiecare dată valorile mari s-au 
născut prin integrarea celor două 
elemente într-o sinteză superioa
ră. Ceea ce a dat impuls și a gu
vernat aceasiă sinteză a fost însă, 
legic, factorul național, pasiunea 
adîncă, mistuitoare, pentru reali
tățile țării și ale /toporului ce-l 
slujeau. Bălcescu și Kogălnicea
nu, Eminescu, Maiorescu, Cara- 
giale și Creangă, Sadoveanu și 
Iorga, Blaga și Călinescu, Ar- 
ghezi, Camil Petrescu sînt scîntei 
țîșnite din tensiunea realităților 
naționale, pe care imensa lor cul
tură le-a permis să le exploreze 
și să le transfigureze artistic. O- 
peră mare nu se poate scrie des
pre și de la periferia acestei reali
tăți. Cît de insuficient este talen
tul singur, oricît de mare, ne-o do
vedesc zecile de promisiuni ra
tate, zecile de vocații poetice go
lite de substanță de Ia al doilea 
volum, înceata prăbușire a unora, 
neputința altora de a depăși glo
ria unei singure cărți. Nu ne vom 
găsi niciodată personalitatea în 
alții și fiind ca alții, dacă nu am 
reușit să activizăm în noi acest 
nucleu integrator în jurul căruia 
lecturile, experiențele și orientă
rile în „modernitate" să „vite
ze organic. $i acest nucleu coagu
lant este astăzi ascuns în ritmul 
interior, în dinamismul acestei 
societăți românești ce-și caută 
și-și făurește, extern și intern, 
condițiile unei perfecționări care 
se înscrie în efortul major al tu
turor oamenilor lucizi ai epocii, 
de a depăși structurile învechite 
și a ctitorii o lume nouă. Patetica 
luptă pentru perfecționarea so
cietății socialiste este azi reala 
grandoare a României in care 
avem mîndria să trăim. Cultura 
în ansamblu este chemată 
să devină ființial „angajată" 
în acest efort, care nu este 
simplu și ușor, care uneori 
se lovește de inerții tenace și 
bine instalate, care nu fac din 
meseria de scriitor o dulce înde
letnicire, stropită a apă de tran
dafiri și tot felul de înlesniri, ci 
o eroică mărturie de fiecare zi 
a unei conștiințe, și a unei dă
ruiri față de țara și poporul tău. 
Dar oare a fost altfel destinul 
tuturor marilor noștri creatori ? 
Literatura română majoră a epo
cii socialiste nu se va putea 
naște decît din înțelegerea pro
fundă a imenselor obligații, a 
imensei datorii a creatorului de 
azi față de prezentul și viitorul 
țării sale. Dezertarea de la a- 
ceastă datorie se plătește ou pre
țul cel mai groaznic : steriVuate, 
mediocritate și — mîine —«nor- 
mîntul fără fund al uitării.

nească nu numai lipsurile pre
gătirii anterioare, ci să consti
tuie, in același timp, o bază te
meinică a punerii la' curent cu 
filozofia epocii noastre, cu pro
blemele filozofice noi pe cars 
le ridică actuala dezvoltare a 
științelor sociale, în condițiile 
revoluției tehnicoLștiințifice pe 
care o trăim, și, mai ales, cu 
problemele teoretice pe care le 
ridică realitatea noastră socia
listă.

Dacă în domeniul științelor 
exacte, unde, în acest sens, există 
o bogată tradiție, funcționează 
opt societăți științifice ale ca
drelor didactice și se organi
zează periodic cursuri la toate 
nivelele, în ceea ce privește ști
ințele sociale, unde experiența 
acumulată este relativ recentă, 
astfel de forme nu exista cu 
toate că ele șe impun cu necesi
tate. Se mab ridică, apoi, și o 
altă problemă în legătură cu o 
practică în care țara noastră 
dispune de o îndelungată tradi
ție : aceea a legăturii dintre 
universitate și liceul teoretic. In 
prezent, se simte în domeniul la 
care ne referim, o ruptură totală 
între cadrele din învățămîntul 
superior și cele de liceu. Ba, mai 
mult, universitatea nu dă nici 

un concurs liceului. Lipsa legă
turilor cu universitatea, a cursu
rilor de specialitate, are urmări 
negative asupra climatului gene
ral al învățămîntului. Ruptura 
dintre universitate și liceu apare 
și prin absența totală a. profe
sorilor de științe sociale Jnscrisi 
la doctorantura. Or. dacă se ține 
seama de faptul că, in trș i ția 
școlii noastre, profesorul dr li
ceu era in multe cazuri cil ni
mic mai prejos în raport cu ca
drele universitare și că marii 
noștri profesori făceau carieră 
universitară trecînd mai întîi 
prin liceu, apare și mai eviden
tă legătura care se impune re- 
luata.

Ridicarea generală a nivelului 
pregătirii științifice a cadrelor 
din liceul teoretic, care predau 
științele sociale, prin organizarea 
unor forme post-universitare, 
prin realizarea unei legături vii 
și eficiente între universitate și 
liceu, sînt probleme de cea mai 
mare importanță, care se ridică 
atît în fața Ministerului învăță
mîntului, cît și a celorlalte or
ganisme responsabile pentru 
buna desfășurare a învățămfn- 
tului. Numai prin rezolvarea lor, 
școala va putea răspunde cerin
țelor impuse de formarea tine
rei generații în spiritul ideilor 
înaintate ale timpului nostru,



E MASĂ SI...
A ELEVILOR

UN DEMARAJ CARE SE LASĂ AȘTEPTAT

PSIHOLOGIA,
ULTIMA TREAPTĂ A RACHETEI PERFORMANȚELOR

Pregătirea psihologică e o no
țiune cu o circulație din ce în 
ce mai mare în lumea sportului. 
Poete deoarece cu ani în urmă 
a fost ignorată sau expediată 
In formule ignobile, care ul- 
tragiau arabescurile infinite 
și diafane ale universului 
psihic. Poate fiindcă s-a ob
servat că sportivi celebri, pe 
cwre lumea nu putea să-i mai 
încapă, au fost îngenunchiațl 
într-o bună zi, fiindcă deveni
seră vulnerabili pe plan psihic. 
Poate pentru că specialiștii 
s-au convins că vocația de cam
pion a unui tînăr se sprijină 
parțial și pe țărmurile psihice. 
Poate pe motiv că se cu
nosc cazurile atâtor tineri 
'portivi, intrați peste noapte în 
înștiința opiniei publice, pur- 
tați în lectica succesului, care 
au fost cuprinși la puțin timp 
după aceea de tulburări psiho
logice. Există, cu siguranță, o 
o largă cauzalitate care a de
terminat recunoașterea necesi
tății pregătirii psihice. Alături 
de cele amintite. înserăm și 
cbligația specialiștilor de a 
cravașa continuu performan
țele sportive. Ei ș-au tot între
bat în .ultima vreme ce forțe 
latente mai există în om, capa
bile să potențeze puternic re
sursele anatomo-fiziologice, 
să-l ofere o rezistență sporită 
față de marile solicitări ale 
antrenamentului modern. față 
de emoțiile negative provocate 
de spiritul competitiv împins 
pînă la extrem. Și mulți din
tre ei (la noi, CONF. DR. MI
RON GEORGESCU) opinează 
că viitorul salt al performan
țelor va fi datorat factorului 
psihologic, in momentul cînd se 
va ști cum să fie tratat și mo
delat, tot atît de bine ca triada : 
fizic-tehnic-tactic.

VIAȚA COTIDIANA CERE PRE
GĂTIRE PSIHICA

în fond, pregătirea psihică 
nu s-ar cuveni considerată doar 
un imperativ pentru sportivi 
sau pentru alte categorii de 
oameni aflați în situații spe
ciale. De echilibru și de for
tificare psihică precum și de 
optimizarea comportamentului 
avem nevoie cu toții în viața 
cotidiană, randamentul profesio
nal și social, precum și calita
tea relațiilor interpersonale 
fiind dependente, într-o măsură 
însemnată, de factorii care com
pun o stare psihică excelentă. 
Recunoscînd valabilitatea aces
tei afirmații elementare. PRO
FESORUL PAUL POPESCU 
NEVEANU evidenția că pregă
tirea psihică a fiecărui individ 
ar trebui disociată într-o parte 
fundamentală, generică și o 
alta specifică, profesională, uJ- 
tima cuvenindu-se grefată pe 
cea dinții. Din păcate, continua 
domnia sa, se încearcă ridica
rea părții specifice fără să 
existe zona fundamentală, de 
unde concluzia că pregătirea 
psihică a tuturor membrilor 
unei comunități este o treabă 
anevoioasă (de aceea nici nu 
Se prea discută despre ea), a- 
flată în puterea educației și 
autoeducației.

ESTE CIUDAT, ESTE PARA
DOXAL...

...dar în epoca noastră, în 
structura iui modernă, sportul, 
Jarwiă de activitate emina
mente fizică", Ia care gîndirea

participau altă-și afectivitatea ,. .... 
dată într-o proporție moderată, 
oricum inferioară participării 
planului anatomo-fiziologic, a 
devenit și tinde tot mai acce
lerat să devină extrem de soli
citant pentru psihicul omului. 
Reacțiile psihice ale sportivului 
au sporit în număr și dimen
siune, paralel cu explozia per
formanțelor și intrarea sportului 
în rindul fenomenelor sociale cu 
mare amplitudine și rezonanță. 
Eforturile fizice tot mai mari și 
mai intense, specifice antrena
mentului actual, pretind, pen
tru a fi suportate, o capaci
tate de rezistență psihică pro
porțională, o forță volutivă 
adecvată. Tehnica și tactica 
sportului, în genere s-au rafi
nat s-au complicat și ele. Există 
studii — cum sînt cele între-

lor șl să prevină atîtea insuc
cese rămase fără explicație. 
Iată ce ne mărturisea. în con
vergență cu cele de mai sus, 
CONF. M. EPURAN, șeful ca
tedrei de psihologie de la 
I.E.F.S. : „Nici în ultimii ani, 
concepția antrenorilor despre 
rosturile și substanța psiholo
giei sportului « nu au j, suferit 
vreo irinoird spectaculoasă. 
Mai degrabă - publicul * aflînd 
prin intermediul presei ce pre
ocupări și re promisiuni"! "înte
meiate și generoase vin din 
partea specialiștilor în psiholo
gie ancorați in rada sportului, 
mai curind, el, publicul, a avut 
o revelație. Tehnicienii, in 
schimb, au dovedit mai puțină 
receptivitate, nereușind nici să 
înțeleagă, nici să aplice măcar 
ceva din arsenalul psihologiei.

O anchetă de ROMULUS BALABAN

prinse de cercetătoarea EMMA 
GUERON (BULGARIA) — de
monstrative pentru sportul de 
intelectualizare, pentru coefi
cientul crescut de dezvoltare a 
funcțiilor de cunoaștere, nece
sare pentru asimilarea și per
fecționarea tehnicii și tacticii 
sportive. Starea de formă spor
tivă conține, de asemenea, com
ponente de ordin psihic.

Pe de altă parte, notorie
tatea, beneficiile materiale și 
sociale obținute prin sport 
produc frecvente dereglări psi
hice subiecților în cauză, celor 
ce nu se remarcă printr-un 
echilibru interior puternic.

La rindul ei, opinia publică 
exercită o presiune puternică 
asupra campionilor, încărcîn- 
du-i de responsabilitate socială 
sau națională pentru victoriile 
sau pentru înfrîngerile lor. 
Mijloacele de informare (presa, 
radio-televiziunea) ridică tem
peratura lumii sportului, fă- 
cînd să se teamă deopotrivă și 
învingătorul (frica că nu va pu
tea repeta anumite performanțe, 
victorii) dar mai ales învinsul. 
A crescut enorm duritatea și în- 
crîncenarea competițiilor, atri
bute cu ecouri puternice în 
plan psihic.

Desigur, prin aceste 
trimiteri n-am epuizat 
materialul probator 
augmentarea participării psi
hice în actul sportiv modern. 
Emoțiile, supraîncordările. ten
siunea. anxietatea, responsa
bilitatea covîrsitoare, sentimen
tele de frustrare, de izolare, de 
inadaptare, de agresiune, de 
dominare, voința de afirmare, 
de autodepășire, de confecțio
nare rapidă a unei 
lități proeminente sint 
o parte din forțele care 
bardează personalitatea 
tivului și care recomandă prin 
argumente de ordin sportiv, 
civic și etic o 
considerare a 
bice.

OPACITATEA 
SPECIALIȘTII

care 
mă 

sale

și activităților corporale, 
mi-a făcut cinstea de a 
alege președintele Comisiei 
științifice, m-a desemnat să mă 
preocup 
unor teste de psihodiagnoză. La 
reuniunea programată în 
măvara viitoare, Ia Budapesta, 
-vor fi hotărîte testele care ur- 

, mțază să fie experimentate, iar 
ulterior, validate pentru do
meniul sportului".

de standardizarea

pri-

do-

cîteva 
întreg 

pentru

persona- 
numai 

bom- 
spor-

ordin 
semnificativă re- 
pregătiril psi-

SE OPUNE — 
CONTRAATACA

Pentru recunoașterea impor
tanței factorului psihologic 
disputa cu spiritele uscate și 
impermeabile este încordată și 
prelungită. Opacitatea întârzie 
consaorarea psihologiei spor
tive, forță în stare, dacă ar fi 
onorată cum se cuvine, să po
tențeze randamentul sportivi-

Trebuie admis că nu e vina 
lor, odată ce n-au fondul de 
pregătire necesar. In procesul 
instruirii nu sint ele respectate 
adesea legile pedagogiei și 
educației ! Atunci ce să ne mai 
mirăm că elementele de psiho
logie sint ignorate, atît în le
gătură cu antrenamentul și 
competiția, cit și in acțiunile 
menite să croiască și să con
solideze personalitatea subiec
ților. Dacă antrenorii ar avea și 
aplica măcar noțiuni elemen
tare de psihologie, răsplata ar 
fi substanțială, E o invitație pe 
care o adresez de multă vreme, 
fără prea mult ecou. Ce ar tre
bui să știe și să urmărească un 
antrenor remarcabil, asta e o 
altă chestiune. S-ar cuveni să 
acorde sportivului asistență 
psihologică, ceea ce presupune 
o înțelegere integrală a perso
nalității elevului său, posibilă 
prin detectarea semnificației 
tuturor manifestărilor de com
portament, prin cunoașterea 
particularităților de reactivi
tate afectiv-volitivă, a familiei, 
prietenilor etc. Asistența psiho
logică — devine efectivă atunci 
cînd în baza datelor enumerate 
mai sus, antrenorul aplică mă
suri profilactice și curative. 
Ultima servitute de competența 
tehnicianului ar fi pregătirea 
psihologică de finețe, în vede
rea unui concurs, unui meci 
foarte important realizată în 
corespondența cu o sumă de 
idei precise, integrate organic 
și exprimate cu discreție.

De aici încolo, incepe aria 
specialistului. Care sînt atri
buțiile psihologului ? Să cu
noască pe deplin particulari
tățile Și solicitările specifice di
feritelor ramuri sportive. In
ventarierea și înțelegerea lor 
s-ar putea solda cu o mono
grafie psihologică a fiecărei 
discipline sportive, bogată în 
sugestii de mare valoare prac
tică.

In a doua linie, psihologul 
este obligat să pătrundă perso
nalitatea sportivilor, apreciin- 
du-i nu numai ca indivizi obiș- 
nuiți. ci in corelație cu toate 
datele care fac din ei niște 
practlcanți a unei anumite ra
muri de sport. Dezideratul 
poate realiza, apelindu-se 
teste de psihodiagnostic,
teste, bineînțeles, cit mai con
forme cu particularitățile ac
tivității sportive. Federația eu
ropeană de psihologia sportului

Vom continua ancheta în 
numerele viitoare ale zia
rului.
Spicuim din cuprinsul ei :

• CE ESTE UN SPOR
TIV DE ELITĂ?

• UN PSIHOLOG PRE
ZINTĂ POTENȚIALUL 
PSIHOLOGIEI SPOR
TIVE

• OMUL — SUBIECT 
ȘI OBIECT AL SPORTU
LUI

• FACTORII DE PER
SONALITATE ȘI SPOR
TUL

• PSIHOLOGIA — RA
DAR PENTRU SELEC
ȚIE

• ANXIETATE — PER
FORMANȚA

• COMPETIȚIA — 
TEST AL PREGĂTIRII 
PSIHICE

< Tot mai mult și eu argumente tot mai puternice și convingătoare se acreditează ideea că în 
viața societății moderne a crescut considerabil rolul educației fizice și sportului ca factori primor
diali întărirea sănătății, în sporirea capacităților fizice și intelectuale ale populației și, mai presus 
de Ziate, in dezvoltarea armonioasă fizică și morală a generațiilor tinere.

Venind în întâmpinarea rezolvării acestor cerințe de o stringentă actualitate și de o mare 
importanță socială, statul nostru a luat măsuri organizatorice, a investit fonduri pentru dezvolta
rea educației fizice și sportului, pentru dezvoltarea multilaterală a tineretului, a întregului popor. A 
fost adoptată Legea cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică și sport, care stabilește 
atribuțiile unor organisme de stat și obștești, fixează cadrul de desfășurare și direcțiile de dez
voltare ale acestei activități. Așa cum se știe, U.T.C. a primit prerogativele organizării și desfă
șurării activității sportive de masă in școli, facultăți și la sate cu sprijinul factorilor adiacenți.

In cele ce urmează, ne vom ocupa de activitate a sportivă de masă din școală. In acest scop am 
întocmit un itinerar ale cărui puncte de reper sînt constituite de 
București. Primul popas s-a consumat la Liceul nr. 24...

CU, ne întărește credința, apre
cierea inițială :

— în linia pe care o dăm în 
ședințele comisiei metodice, ne 
spune d-sa, în concepția care-și 
pune amprenta pe dezbaterile în 
consiliile pedagogice, își găsesc 
explicația realizările noastre în 
dezvoltarea și permanentizarea 
activității sportive de masă. Am 
cerut profesorilor să lucreze di
ferențiat, întrucît adesea haremu
rile fixate sînt exagerate dacă ne 
gîndim că nu toți copiii sînt la 
tel de dotați fizic. Și rezultatul 
s-a văzut în scăderea numărului 
de scutiți. Avem aici o sală de 
toată frumusețea — las la p 
parte faptul că după numai 3 
ani parchetul s-a coșcovit și ne-a 
accidentat elevii, forțîndu-ne să-l 
schimbăm și să-l cîrpim cu scîn- 
dură oarbă, irosind din buget 
vreo 70 000 de lei — și voi men
ționa doar faptul că fără o bază 
materială adecvată n-am fi făcut 
mare lucru. Anual rezervăm din 
buget în jur de 5 000 de lei. 
Apoi, în unele ore, cînd noi nu 
folosim sala o închiriem unor 
asociații sportive — ca cele de 
la C.P.B. și Spartac — în schim
bul completării inventarului nos
tru sportiv cu diferite materiale 
și echipamente pentru satisface
rea cerințelor elevilor. In împre
jurări mai grele apelăm și la 
sprijinul comitetului de părinți, 

interlocutorul îmi alcătuiește un, N-aș vrea să omit unele incon-
palmares al școlii dobîndit la veniente : profesorii, de educație
cele două sporturi care îi defi- x—-x —— —- *
nesc într-un fel specialitățile dar 
trădează, în același timp, și pre
dilecțiile profesorilor: handba
lul și voleiul. Sigur, imaginea 
inițială cu o activitate vie, exis
tența undr condiții excelente, ma
teriale și echipamente sportive 
din abundență, ca și „cifră" rea
lizărilor — cucerirea în mai 
multe rinduri, de către diferitele 
echipe ale școlii a titlurilor de 
campioane pe municipiu ■— te 
îndemnau la prima vedere, la 
primul gînd, să dai un verdict 
pozitiv asupra activității sportive 
din liceu. Un scurt dialog „avut 
„pe fază" ou directorul școlii, to
varășul DUMITRU BĂRBULES-

Beneficiari 
ai sportului — numai 

elitele școlii ?
Vizita noastră inopinantă în 

școli ne-a pus în situația de a ne 
convinge cum se spune „pe viu" 
de realitățile existente. La Li
ceul nr. 24, din Floreasca (secto
rul I) pe terenurile din curte și 
în sală, deși nu era oră de edu
cație fizică, am găsit o animație 
deosebită. Afară, pe un soare ce 
te îmbia la mișcare, se desfășura 
o aprigă dispută între handbalis
tele din clasele paralele IV și V. 
Pe margine, dirijor cu... fluierul 
și sfatul tehnic, profesorul GH. 
PREDESCU. In sală, alți doi 
profesori, Traian Penea și Eu
gen Scarlat, lucrau cu două 
grupe de copii, la volei: îi învă
țau cum să lovească și să paseze 
mingea corect.

— La terminarea cursurilor 
copiii mai rămîn, fiecare cît 
poate — ne spune profesorul 
Predescu. Cu clasele mari ne 
întîlnim pe teren în zilele de 
marți și vineri, cîte 2 ore cu fe
tele și alte 2 ore cu băieții. Tre
buie să știți că noi am obținut 
cu elevii sportivi ai școlii o serie 
de performanțe și că am dat ele
mente de valoare unor cluburi.

Evident, ajunși la acest .punct, 
interlocutorul îmi alcătuiește un

fizică p un un accent prea mare 
pe vîrfuri, ca să se evidențieze.
Este o tendință dăunătoare. 
Munca lor e apreciată după re
zultatele pe care le obțin echi
pele așa-zise de performanță din 
școală, care, participă în campio
natul de calificare sau în divi
ziile școlare. Personal le-am cerut 
să nu neglijeze masa celor 1 500 
de elevi pentru 2—3 echipe de 
handbal și volei. Și am reușit 
să facem ceva progrese. Nu însă 
cum și cît trebuie.

La Liceul nr. 24 am întîlnit 
totuși o situație fericită. Dar nici 
aici, ca în majoritatea cazurilor, 
după cum vom vedea, activitatea 
sportivă de masă în rîndurile ele

mai multe școli din municipiul

vilor nu se desfășoară la „para
metrii" așteptați și stabiliți nu 
numai de obiectivele muncii or
ganizației U.T.C. ci chiar de Le
gea cu privire la dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și sport. 
Cu alte cuvinte sportul în școală 
nu e o activitate a tuturor ele
vilor. Și cu atît mai puțin o ac
tivitate cu caracter permanent. 
Interesîndu-ne ce fel de activi
tăți de masă s-au organizat de 
la începutul anului, ni s-a spus 
că s-a inițiat — chiar e o tra
diție aici — un campionat intern 
cu întreceri la volei, handbal, 
baschet și atletism între clase. 
Contribuția profesorilor de edu
cație fizică s-a limitat în cel mai 
bun caz la prestarea de arbitraje 
și la a asista în timpul tragerii 
la sorți. (!?). Nu-i prea mult ?! Și 
ca să nu se producă eroarea, 
vom mai arăta că „lucrul" cu co
piii, așa cum i-am surprins la 
descinderea în școală, nu era de
dicat sportului de masă ci pre
gătirii celor mai buni copii se
lecționați pentru volei și hand
bal, ca peste, ani, aceștia să de
vină „vîrfuri" și să-i aibă profe
sorii la dispoziție pentru perfor
manță.

Ne adresăm responsabilei co
misiei sportive a școlii, eleva 
SIMONA POPESCU : .

— Ce alte activități ați mai., 
organizat?

— Deocamdată, atît I
— Dar la această oră trebuiau 

să înceapă și să se afle în plină 
desfășurare fazele de masă (pe 
clase) la cîteva competiții de an
vergură inițiate de U.Ț.C. : Cro
sul tineretului, Pentatlonul atletic 
școlar, Concursurile de ștafete, 
Cupele „Fotbal în 6“ și „Baschet 
2 la 2".

Cu o oarecare jenă și descum
pănire, Simona Popescu mărturi
sește că organizația U.T.C. din 
școală, comisia sportivă, încă n-a 
făcut nimic în această direcție. 
Cînd a fost la instructaj, la sec
torul I, n-a reținut că în calen
darul sportiv al elevilor sînt cu
prinse atîtea competiții și că ele 
trebuie să înceapă atît de de
vreme...

Sportul studențesc din 
Cluj a împlinit 50 de ani 
de existență. Cei, care ani 
de zile au purtat culorile 
clubului, s-au reîntilnit în 
Cartierul Latin al Cluju
lui, O atmosferă deosebită 
de sărbătoare a fost resim
țită în întregul oraș. Ma
nifestațiile consacrate săr
bătorii semicentenarului 
clubului clujean, Univer
sitatea au început ieri di
mineață prin deschiderea 
unei expoziții retrospecti
ve dedicată evenimentului. 
După masă, veteranii Uni
versității și ai Rapidului 
s-au întîlnit într-o partidă 
amicală de fotbal încheiată 
cu scorul de 0—0. In su
netele fanfarei, sportivii 
de ieri și de azi ai clu
bului Universitatea au de
filat în fața miilor de

Sărbătoarea 
sportului 

studențesc 
clujean

se 
la 
la

ale itinerariului „Scînteii tineretului" pe traseele activității 
sportive de masă din școli — LICEUL Nr. 12, ..SPIRIT HARET" (sectorul II), LICEUL Nr. 33, 
din cartierul Drumul Taberei (sectorul VII) LICEUL Nr. 6, cartierul Pajurei-Scînteia (sectorul 
VIII), COMISIA SPORTIVA A COMITETULUI U.T.C. al sectorului V...

Următoarele obiective

VASILE CĂBULEA

spectatori prezenți in tri
bune. O întîlnire simbolică 
a vîrstelor, a tinereții și a 
senectuții cărora le-a, ră
mas comun entuziasmul, 
pasiunea dăruirii. Rectorul 
universității clujene, pro
fesorul dr. docent Ștefan 
Pascu, membru corespon
dent al Academiei, decla
ră deschise festivitățile 
consacrate semicentenaru
lui. Președintele Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor 
Studenților din centrul u- 
niversitar Cluj, Ion De
leanu, declară ziua de 22 
octombrie „zi a sportului 
universitar clujean". A- 
ceastă largă competiție la 
care au participat sute de 
studenți, desfășurată zilele 
trecute, se află la prima 
ediție.

Apoi, pe stadionul mu
nicipal are loc un moment 
solemn. Răsună notele 
înalte ale tulnicelor. Tul- 
nicărese din comuna 
Avram Iancu au ținut să 
aducă un cald omagiu a- 
cestei sărbători. Ehipa de 
fotbal Universitatea a pri
mit vizita formației iugos
lave O.F.K. Beograd. In
tr-un spirit de deplină 
sportivitate, meciul se în
cheie cu victoria gazdelor: 
1—0, prin punctul înscris 
de Mustățea în minutul dl>. 
Seara, la Teatrul Naționtâ 
a avut loc un spectacol 
de gală iar la Casa de 
cultură a studenților un 
carnaval al sportivilor.

In zilele următoare nu
meroase alte manifestări 
sportive și culturale vor fi 
dedicate sărbătorii semi
centenarului.

I. RUS

• •••••• • • • •

în prima manșâ a „C.C.E.* la 
handbal
STEAUA — ÎNVINGĂTOARE 

LA SCOR
Sala Floreasca din Capitală 

a găzduit astăseară meciul de 
handbal masculin din' cadrul 
„Cupei campionilor europeni" 
dintre echipele Steaua București 
și Hapoel Rehovoth (Israel). 
Victoria a revenit handbaliști- 
lor români 
(15—5).

Returul acestei întâlniri se va 
disputa vineri 24 octombrie la 
București.

Dobrln, Dumitrache, C. Radu. 
Dembrovschi și Ghiță sînt cu e- 
chipa lor în Norvegia, Iar Săt- 
măreanu și Lucescu, nerefăcuți, 
n-au putut fi utilizați. Golurile au 
fost înscrise în ordine, de Dumi
trache de două ori, Nunweiller, 
Ghergheli de două ori, Dobrin de 
două ori, C. Radu de două ori, 
iar pentru dinamovlști a înscris 
Frățilă. Selecțioanbilii au manifes
tat o excelentă poftă de joc.

cu scorul de 32—11

SKEID OSLO— 
BACĂU : 0-0
stadionul 
prezența a 8 000

DINAMO
Aseară, pe 

din Oslo, în « „w
de spectatori, s-a disputat pri
mul meci dintre echipele Di
namo Bacău și Skeid. întâlni
rea s-a tncheiaț la egalitate 0—0.

Ulleval MERIDIAN

LOTUL NATIONAL — 
ECHIPA DE TINERET DINAMO: 

9—1
Ieri, după-amiază, lotul reprezen

tativ, în cadrul pregătirilor pen
tru meciul cu Grecia, a susținut 
o partidă de verificare cu echipa 
de tineret Dinamo pe care la ca
pătul a trei reprize a cîte 30 de 
minute a tnvins-o categoric cu sco
rul de 9—1. Antrenorul Angelo Ni- 
culescu a utilizat următoarea for
mație : Răducanu, Lupescu, Hăl- 
măgeanu. Dan, Deleanu, Dinu, 
Radu Nunweiller, Ghergheli,

• PRIMA REPREZENTATI
VĂ de fotbal a Poloniei, care 
se pregătește pentru prelimina
riile campionatului mondial, a 
susținut un meci de verificare 
la Chorzow în compania selec
ționatei olimpice a României. 
Prestând un joc excelent, fotba- 
lișii români au obținut o neaș
teptată victorie cu scorul de 
2—1 (1—0). Au marcat Ivănces- 
cu și Both, respectiv Jarosik.

Cunoscutul baschetbalist N6vac 
într-o spectaculoasă fază de 

atac la panou,

• LA BUDAPESTA, în preli
minările campionatului mondial 
de fotbal (grupa a Il-a europea
nă), s-au întîlnit reprezentati
vele Ungariei și Danemarcei. 
Gazdele au terminat învingătoa
re cu scorul de 3—0 (2—0). Go
lurile au fost înscrise de Bene 
(2) și Szucs.

• PESTE 
TATORI au

100 000 DE SPEC- 
urmărit pe stadio-

nul de la Lujniki din Moscova 
meciul 
U.R.S.S. 
contând 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa a 4-a europeană). Victo
ria a revenit fotbaliștilor sovie
tici cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Nodia (min. 
24) și Bîșeț (min. 79).

• ECHIPA DE FOTBAL a 
R.F. a Germaniei s-a calificat 
pentru turneul final al campio
natului mondial din Mexic. In 
ultimul meci al preliminariilor 
(grupa a Vil-a europeană), for
mația vest-germană a învins cu 
scorul de 3-2 (1-1), echipa Sco
ției.

La Cardiff, în grupa a III-a 
a preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal, selecționata 
R.D. Germane a întrecut cu sco
rul de 3-1 (0-0), echipa Țării Ga
lilor.

Selecționatele de fotbal ale 
Bulgariei și Olandei au termi
nat la egalitate : 1—1 (0—1) în 
meciul disputat aseară la Rot
terdam pentru grupa a 8-a a 
preliminariilor campionatului 
mondial.

• ETAPA BEIRUT — BRA
ȘOV a maratonului automobi
listic „Turul Europei" s-a în
cheiat miercuri. Concurenții re
prezentând culorile a numeroa
se cluburi din Cehoslovacia, ■ 
Danemarca, Franța, R. F. a Ger
maniei, Irlanda, Iugoslavia, O- 
landa, Suedia și S.U.A. au stră
bătut un traseu dificil, măsu- 
rînd 13 000 km și au intrat în 
România prin punctul de fron
tieră de la Giurgiu. La postul 
de control orar de la „Casa 
Scînteii" din București au so
sit în timpul prevăzut 42 din 
cele 56 de echipaje care xu luat 
startul la Hanovra.

dintre selecționatele 
și Irlandei de Nord, 

pentru preliminariile

e • @ © © •



VIZITA IN BELGIA
A TOVARĂȘULUI 

ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din pag. 1)

telui Camerei Reprezentanți
lor, Achille van Acker.

întrevederile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prilejuind Un schimb cordial 
de păreri.

★
Miercuri la amiază premie

rul român, Ion Gheorghe Ma
urer, a luat parte la un dejun 
oferit în. onoarea sa de sena- 
torul Edmond Machtens, pre
ședintele grupului parlamen
tar belgo-român, la restauran
tul „Villa Loraine" din fru
moasa „Bois de la Cambre", 
de lingă Bruxelles. Au luat 
parte persoanele oficiale ro
mâne. Din partea belgiană au 
luat parte Andre Cools, vice 
prim-ministru, Lucien Harme- 
gnies, ministrul afacerilor in
terne, Andre Vlerick, minis
trul economiei regionale fla
mande, Jan Adriaenssen am
basadorul Belgiei la București, 
senatori și deputați.

★
Seara, primul ministru al 

Belgiei, Gaston Eyskens, și 
soția sa au oferit, în saloane
le Președinției Senatului, un 
dineu în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Gheorghe Maurer.

La dineu au luat parte Cor- 
neliu Mănescu, Alexandru Lă- 
zăreanu și alte persoane ofi
ciale române.

Au participat Paul Struye, 
președintele Senatului, P. Har- 
mel, ministrul afacerilor ex

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis Cancelarului 
Federal al Republicii Federale a Germaniei, WILLY 
BRANDT, următoarea telegramă :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de cancelar 
federal al Republicii Federale a Germaniei, vă transmit 
felicitările și urările mele cordiale. îmi exprim speranța că 
relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica 
Federală a Germaniei se vor dezvolta în continuare în in
teresul celor două țări, al cauzei păcii și cooperării în 
Europa și în întreaga lume.

1NTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.

Miercuri, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Comunist Francez 
condusă de tovarășul Gustave 
Ansart, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Francez, 
care se află în țara noastră în
tr-o vizită pentru schimb de 
experiență.

Din delegație fac parte to
varășii Jean Tricart, membru 
al Comisiei Centrale de Revi
zie, Charles Caressa, secretar 
al Federației Alpilor Maritimi, 
Raoul Clouet, secretar al Fe
derației Eure și Odette Denis, 
membru al Comitetului Fede
rației Val-de-Marne.

Au participat tovarășii Ghi- 
zela Vass și Ion Cîrcei, mem
bri ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secția la C.C. al P.C.R., Dan 
Marțian, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului Municipal București 
al P.C.R., Voicu Stancu, mem
bru al Comisiei Centrale de 
Revizie.

întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

pe
• Miercuri lucrările celui de 

al VII-lea Congres sindical 
mondial au continuat pe comi
sii. în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
delegației Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

• IN REGIUNEA Calcuttei 
au continuat ciocnirile dintre 
grupările religioase hinduse și 
musulmane, relatează agenția 
A.P., menționînd că în cursul 
luptelor 17 persoane și-au pier
dut viafa.

Poliția se află în stare de a- 
lertă, fiind mobilizată pentru 
împrăștierea taberelor rivale.

După cum se știe, primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, 
a lansat un apel la unitate și 
calm, reliefînd decalajul din
tre cauzele ce au generat ase
menea conflicte religioase și 
consecințele pe care acestea 
le-ar butea avea. 

terne, Hendrik Fayat, minis
trul comerțului exterior, am
basadorul De Heer Robert 
Vaes, Jan Adriaenssen, am
basadorul Belgiei la Bucu
rești, Edmond Machtens, se
nator și președintele grupului 
parlamentar belgo-român, re
prezentanți ai cercurilor in
dustriale și financiare, oa
meni de afaceri. în timpul 
dineului, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, cei 
doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

Președintele Consiliului_>

de Miniștri al României 
primit de regele Belgiei

BRUXELLES 22 — Trimișii 
special Agerpres, Z. Brumaru 
și I. Badea, transmit: La prînz, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mâ- 
nescu, a fost primit în audi
ență la Palatul regal din 
Bruxelles, de regele Baudouin 
al Belgiei. In semn de prețu
ire pentru contribuția adusă

La invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste, miercuri seara a 
sosit în Capitală o delegație 
a Consiliului Național al Fron
tului Patriei din Bulgaria, 
condusă de tovarășul Zdravko 
Mitovski, secretar al Consi
liului Național, care va face 
o vizită în schimb de expe
riență în țara noastră.

CRONICA 
u. T. c.

MIERCURI LA PRlN%, tova
rășul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., a primit dele
gația Comitetului Polonez de 
cooperare a organizațiilor de 
tineret (OKWOM) condusă de 
Stanislaw Jaskiewiez, secretar 
al Uniunii Tineretului Socia
list din R. P. Polonă (ZMS), 
care la invitația Comitetului 
Central al U.T.C. face o vizită 
în țara noastră.

Discuțiile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

afaceri englezi despre dezvolta
rea relațiilor comerciale dintre 
R.D.G. și Marea Britanie și va 
vizita întreprinderi industriale.o n r* “t

• AVIONUL supersonio 
franco-britanic •„Concorde" a 
efectuat marți un zbor de o 
oră și 55 minute, zburînd timp 
de 48 de minute cu o viteză 
supersonică de 1 300 km/h.

NEÎNȚELEGERI IN PARTIDUL 
DEMOCRAT-CREȘTIN 

DIN ITALIA

• SECRETARUL național al 
Partidului Democrat-Creștin 
din Italia, Flaminio Piccoli, și-a 
anunțat demisia ca urmare a 
dizolvării curentului majoritar 
„angajamentul democratic", care 
a condus timp de 10 ani parti
dul. Dizolvarea acestui curent 
— una dîntre cele nouă grupări 
existente în P.D.C. — ajsurvenit 
în urma divergențelor ivite în
tre liderii săi — Piccoli, Rumor, 
actualul prim-ministru. Colom
bo și Andreotti — privind solu
ția ce ar urma să fie adoptată 
pentru reconstituirea coaliției 
guvernamentale de centru-stîn- 
ga;

BRUXELLES — Miercuri 
după-amiază, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a ținut la Insti
tutul Regal de Relații Inter
naționale, o conferință pe te
ma „Probleme actuale ale coo
perării între statele europe
ne și perspectivele realizării 
securității în Europa".

Vorbitorul a fost prezentat 
auditoriului de ministrul de 
externe belgian, Pierre Har- 
mel. • 

la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, suveranul Bel
giei a acordat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ton Gheorghe Maurer, decora
ția „Marea Cruce a Ordinu
lui Coroanei".
După înmînarea înaltei dis

tincții, șeful statului belgian 
a avut o convorbire cordială 
cu oaspeții români.

Miercuri a avut loc în Ca
pitală adunarea generală a 
reprezentanților medicilor și 
farmaciștilor din întreaga țară, 
pentru alegerea Colegiului 
Central al medicilor și farma
ciștilor.

Președinte al Colegiului a 
fost ales prof. dr. Nicolae Nes- 
torescu, membru corespondent 
al Academiei, președintele U- 
niunii Societăților de Științe 
Medicale; vicepreședinte — 
prof. dr. Ion Brukner, membru 
al Academiei de științe medi
cale, prorector al Institutului 
de Medicină și Farmacie Bucu
rești ; secretar — conf. dr. 
Benone Duțescu, director în 
Ministerul Sănătății.

Misiunea camerelor de co- 3 
merț din Grecia, condusă de 
președintele Camerei de co
merț și industrie din Pireu, 
P. Lozos, care face o vizită în 
țara noastră, a avut o între
vedere la Ministerul Comer
țului Exterior cu adjunctul 
ministrului, Vasile Răuță. De 
asemenea, oaspeții au purtat 
convorbiri la unele ministere 
economice și întreprinderi de 
comerț exterior și au vizitat 
Centrul industrial pentru elec
tronică și automatizare.

în preajma Zilei naționale a 
Austriei — 26 octombrie,
miercuri a avut loc o seară cul
turală austriacă, organizată de 
Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
la Casa de cultură ddn str. 
M. Eminescu din Capitală.

La invitația președintelui 
Consiliului de administrație al 
Băncii agricole, Ion Rușinaru, 
miercuri a sosit în țară, într-o 
vizită de documentare, direc
torul general al Băncii agri
cole a Iugoslaviei, Bosko To- 
nev.

• UN AVION al companiei 
„Pan American Airways", la 
bordul căruia se aflau 29 de pa
sageri și 9 membri ai echipa
jului, a fost deviat de la ruta 
sa șl silit să aterizeze la Ha
vana — au anunțat autorită

țile americane. Printre pasa
geri se aflau și doi reprezen
tanți ai poliției peruviene care 
se înapoiau în țara lor de la 
Montreal, unde au prezentat 
în cadrul reuniunii „Interpolu
lui" un raport privind măsurile 
ce trebuie luate împotriva răpi
rilor de avioane ’ Potrivit agen
ției Prensa Latina, după o scur
tă escală pe aeroportul din Ha
vana, avionul și pasagerii au 
fost autorizați să-și reia zbo
rul.

• DUPĂ CUM informează 
agenția A.D.N., la Londra se 
află o delegație economică a 
R.D.G. condusă de Gerhard BeiJ, 
secretar de stat în Ministerul 
pentru Probleme Economice Ex
terne al R.D.G. Delegația va 
avea convorbiri cu oameni de

Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate 

ale României
• LA MUZEUL Militar Cen

tral din Moscova a avut loc 
miercuri ceremonia deschiderii 
unei expoziții de fotografii con
sacrate celei de-a 25-a aniver
sări a forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

La festivitate au participat 
generalul-colonel Mihail Kalaș- 
nik, locțiitor al șefului direcției 
politice superioare a armatei 
sovietice, flotei militare mariti
me și aeriene a U.R.S.S., gene
ralul maior Alexandr Sevcenko 
și alți generali și ofițeri supe
riori, atașați militari ai țărilor 
socialiste acreditați la Moscova.

Atașatul militar, aero și na
val al României la Moscova, 
colonelul Cornel Berar, a rostit 
o scurtă cuvîntare.

• CU PRILEJUL Zilei forțe
lor armate române, atașatul mi
litar, aero și naval al Republi
cii Socialiste România la Pekin, 
Virgil Gheorghiu, a organizat 
la 22 octombrie o gală de filme 
la clubul internațional.

Au participat Giu Ka In, loc
țiitor al șefului direcției relații 
externe din Ministerul Apărării, 
Li Lien Cin, director adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale chine
ze, șefi de misiuni diplomatice 
și atașați militari.

• CU PRILEJUL aniversării 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, 
Voicu Petru, atașatul militar al 
României la Phenian, a orga
nizat o conferință de presă la 
care au participat ziariști, co
respondenți de presă, membri 
ai corpului diplomatic etc.

Cu același prilej, la Ministe
rul Apărării al R.P.D. Coreene 
a fost organizată o adunare 
festivă. Atașatul militar ro
mân și generalul Kim Cel Man 
au evocat momentul creării 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România și faptele 
glorioase de arme ale ostașilor 
români.

• CU OCAZIA celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, colonel Petre Rota- 
riu, atașat militar și aero de 
pe lingă Ambasada Română la 
Praga, și alți membri ai am
basadei au depus coroane de 
flori Ia monumentele și mor
mintele eroilor români căzuți 
în lupta împotriva fascismului 
pe teritoriul Cehoslovaciei, in 
localitățile Zvolen, Kromeriz, 
Lucenec, Piestany, Pustimer, 
Banov, Humpolec și Brno.

SANTIAGO DE CHILE:

,24 ore de tensiune
Mai puțin de 24 de ore a „rezistat" rebeliunea declanșată de 

două regimente ale forțelor armate chiliene împotriva guver
nului condus de președintele Eduardo Frei. Marți dimineața, 
cînd ofițerii regimentelor „Tacna" cantonați în împrejurimile 
capitalei și Yungay din nordul tării au anunțat „nesupunerea" 
lor față de guvern, se părea că lucrurile vor atinge un caracter 
dramatic.

Cu puține ore înaintea ivirii 
zorilor zilei de miercuri, gene
ralul Roberto Viaux, conducă
torul răscoalei, recunoștea eșe
cul acțiunii sale predînd co
manda regimentului „Tacna" 
autorităților militare din San
tiago de Chile rămase credin
cioase guvernului. Intre timp, 
în întreaga țară fusese decretată 
starea de asediu și in capitală 
fuseseră aduse importante forțe 
militare.

Pentru observatorii vieții po
litice chiliene, răscoala milita
rilor nu a constituit o surpriză. 
Ea era așteptată, în special după 
ce săptămina trecută un grup 
de ofițeri a trimis o „scrisoare 
deschisă" președintelui Erei, in 
care se cerea reinstalarea ime
diată a generalului Viaux la 
comanda Armatei I. Presa 
vorbea tot mai mult despre „in
tensificarea nemulțumirilor din 
armată" ceea ce a atras, de alt
fel, suspendarea a trei ziare din 
Santiago de Chile și a altor 
două din Antofagasta. După 
cum avea însă să precizeze ge
neralul Viaux, aceste nemulțu
miri nu erau îndreptate împo
triva instituțiilor politice ale 
țării sau președintelui Eduardo 
Frei, ci urmăreau un scop eco

• CLĂDIREA Capitoliului 
din Washington va continua 
să fie susținută de stîlpi de 
lemn întrucît Senatul nu a 
aprobat nici un dolar pen
tru reparațiile necesitate 
de această construcție foarte 
veche. Senatul a votat marți 
o rezoluție care amînă pla
nul de reparații ale Capito
liului necesitând o sumă de 
45 milioane dolari.

PRIMA REUNIUNE A NOULUI 
GUVERN VEST-GERMAN

• SUB PREȘEDINȚIA cance
larului Willy Brandt, miercuri 
s-a desfășurat prima reuniune 
a nouluj guvern vest-german 
constituit din reprezentanții 
partidelor social-democrat și li
beral democrat. In timpul șe
dinței, Konrad Ahlers a fost nu
mit în funcția de purtător de 
cuvint al noului cabinet in lo
cul lui GUnther Diehl. In ve
chiul guvern, Konrad Ahlers a 
deținut funcția de purtător de 
cuvint adjunct.

U.R.S.S. : Peisajul arhitectonic al orașului Kuibișev s-a îmbogățit 
cu noua clădire a circului.

Moscova a primit festiv 
pe cei 7 cosmonauți

MOSCOVA 22 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, tran
smite : Capitala Uniunii Sovie
tice a primit festiv pe eroii Cos
mosului. Mii de moscoviți s-au 
adunat miercuri la aeroportul 
Vnukovo și pe șoseaua care 
duce spre oraș pentru a-i sa
luta pe cei șapte cosmonauți 
de pe navele „Soiuz-6“, „So- 
iuz-7“ și „Soiuz-8“ — Gheorghi 
Sonin, Valeri Kubasov, Anatoli 
Filipcenko, Vladimir Volkov, 
Viktor Gorbatko, Vladimir Sa- 
taloc și Alexei Eliseev.

La tribuna de onoare au luat 
loc Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornîi. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
Alexei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S,, conducători de partid 
și de stat sovietici.

Pe cerul Moscovei își face a- 
pariția uriașul avion, avîndu-i 
la bord pe cei șapte cosmonauți, 
încadrat de o escortă de onoare 
alcătuită din șapte avioane de 
vînătoare. După ce aterizează, 
din avion coboară cosmonauții. 
Intr-o perfectă formațiune, ei 
pășesc spre tribuna de onoare. 
Comandanții celor trei nave 
prezintă pe rînd raportul în 
fața conducătorilor de partid și 
de stat : „Misiunea încredințată 
de patrie a. fost îndeplinită cu 
succes. Ne simțim excelent. Sîn- 
tem gata pentru îndeplinirea 
altor misiuni". împreună cu 
conducătorii de partid și de stat 

nomic. Fapt este că, pentru 
prima oară în ultimii 45 de ani, 
de la lovitura de stat militară 
din 1924, armata chiliana a ieșit 
din „neutralismul" ei declanșind 
o acțiune cu un caracter anti
guvernamental.

Primele semne ale crizei din
tre o parte a armatei și guvern 
au apărut la 18 septembrie cînd 
un ofițer, însărcinat cu comanda 
unei gărzi de onoare pentru 
președintele Frei, a întîrziat 
peste 20 de minute. Această în
târziere a fost interpretată drept 
„un afront" adus președintelui 
dar și o exprimare a protestului 
ofițerilor operativi și de stat 
major față de soldele scăzute 
din armată.

Odată cu răspîndirea fermen
tului nemulțumirii, guvernul a 
trecut la contraatac. In mai pu
țin de o lună au fost trecuți în 
retragere 7 generali și 22 colonei, 
iar un maior, 5 căpitani și un 
locotenent au fost destituiri in 
urma „episodului gărzii de 
onoare". Hotărîri similare aveau 
să fie adoptate împotriva a 7 
ofițeri din trupele de jandarmi 
ca și a 45 de ofițeri, între care 
și un colonel, după publicarea 
„scrisorii deschise" adresate 
președintelui Frei. Măsura cea

• GUVERNUL bolivian a or
donat încetarea tranzacțiilor cu 
valută de la băncile din țară 
pentru a împiedica scurgerea 
dolarilor.

Numeroase persoane care ti
veau depuși bani în moneta na
țională la bănci au început să-și 
retragă economiile pentru a le 
schimba în dolari. I)in cele 33 
milioane de dolari, aflate in de
pozitele bancare, peste două 
milioane și jumătate au fost 
schimbate numai în cursul zi
lei de marți. Decretul a fost dat 
după o reuniune a cabinetului 
de miniștri care a examinat 
măsurile necesare pentru „apă
rarea economiei" țării. 

PROIECTUL UNEI „NAVETE" SPAȚIALE

Administrația națională pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) și forțele aeriene mili
tare americane colaborează în prezent la construirea unei 
„navete" spațiale capabilă să transporte 20 de pasageri între Pă- 
mînt și stațiile orbitale cosmice. Proiectul urmează să fie reali
zat pînă în anul 1978. Informarea a fost făcută în cadrul Con
gresului anual al Institutului american de aeronautică și astro
nautics, care își desfășoară lucrările la Anaheim (California).

Naveta va măsura 55 de metri lungime, va fi dotată cu aripi 
și va fi propulsată de o rachetă de 78 metri lungime. Naveta 
va putea transporta o încărcătură utilă de 25 de tone (inclusiv 
20 de pasageri) pînă la o stație orbitală ce va evolua la o depăr
tare de 325 de kilometri de Terra. Vorbitorul a precizat că dacă 
planurile vor fi aprobate, un prototip ar putea fi gata pînă în 
anul 1975, iar navetele operaționale ar putea circula între Pă- 
mînt și stațiile orbitale doi sau trei ani mai târziu.

sovietici, cej șapte cosmonauți 
iau loc în mașinile deschise 
Coloana de mașini se îndreap
tă spre Kremlin. De-a lungul 
largului bulevard al cosmonau- 
ților, îmbrăcat în haine de săr
bătoare, mii de cetățeni ai 
Moșcovei salută pe eroii cosmo
sului.

După sosirea cosmonauților, în 
sala marelui palat al Congrese
lor din Kremlin a avut loc 
un miting al oamenilor muncii 
din Moscova consacrat acestui 
eveniment.

A luat cuvîntul Leonid 
Brejnev, care a salutat călduros 
pe cosmonauți și întregul colec
tiv de oameni de știință, munci
tori, tehnicieni și ingineri care 
au contribuit la efectuarea cu 
succes a zborului cosmic. El a 
precizat că știința sovietică stu
diază posibilitatea creării unor 
stații cosmice orbitale și a 
subliniat necesitatea folosirii 
cosmosului în scopuri exclusiv 
pașnice. Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a arătat că oa
menii sovietici au primit cu ad
mirație realizările astronauților 
americani care au debarcat pe 
Lună și a arătat că Uniunea So
vietică se pronunță pentru co
laborarea internațională în do
meniul cuceririi spațiului cos
mic. Leonid Brejnev a mul
țumit conducătorilor de partid 
și de stat din țările socia
liste, precum și tuturor celor 
cate ■ au adresat conducătorilor 
sovietici telegrame de felicita
re cu acest prilej.

mai criticată a fost însă tre
cerea in rezervă a generalului 
Viaux, principalul susținător al 
sporirii soldelor în armată. A- 
cesta trimisese o scrisoare per
sonală președintelui Frei, pozi
ția lui fiind apoi caracterizată 
drept „contrară sprijinului și 
simpatiei ce trebuie acordate de 
armată guvernului".

Timp de aproape opt ore au 
durat tratativele între coman
danții trupelor răsculate din 
Santiago de Chile și reprezen
tanții guvernului pînă ce criza 
a putut fi aplanată. Nu se cu
nosc termenii acordului reali
zat dar, oricum generalul Vi
aux va fi judecat de un tribu
nal militar. Este posibil ca un 
anumit rol să-l fi jucat și ul
timatumul guvernului în care 
rebelii erau avertizați că vor 
fi bombardați de aviație în ca
zul în care nu se predau. Dar 
opinia publică chiliana, care în 
aceste ore și-a afirmat întregul 
sprijin față de regimul consti
tuțional, a reacționat împotriva 
răsculaților și ca urmare; a u- 
nui incident ce s-a soldat cu ră
nirea a 14 studenți. Aceștia au 
căzut victime gloanțelor trase 
de militarii regimului „Tacna" 
în momentul cînd au organizat 
în fața cazărmilor o demon
strație de reprobare a acțiunii 
militarilor. Oricum, episodul de 
la 21 octombrie a făcut ca, pen
tru prima oară în ultimele pa
tru decenii, armata chiliana să 
iasă din anonimatul ei.

I. RETEGAN

• PRIMUL MINISTRU al 
Turciei, Suleyman Demirel, a 
prezentat oficial miercuri pre
ședintelui Republicii, Cevdet 
Sunay, demisia guvernului său. 
La scurt timp după aceea, noua 
Adunare Națională, constituită 
în urma alegerilor generale din 
12 octombrie, și-a deschis pri
ma sesiune prin ceremonia de 
depunere a jurămîntului. Ur
mează ca președintele Cevdet 
Sunay să-l desemneze pe Su
leyman Demirel,al cărui partid 
a cîșțigat scrutinul menționat, 
în funcția de prim ministru și 
să-l însărcineze cu formarea 
noului guvern.

RĂSTURNAREA 
DE LA 

MOGADISCIO
Un asasinat și o lovitu

ră de stat au adus Soma
lia în primele pagini ale 
ziarelor. împușcăturile 
care au pus capăt vieții 
președintelui Shermarke 
au avut ecouri imediate. 
Puține ore după funeralii* 
‘le defunctului șef de stat, 
ceremonie desfășurată 
potrivit obiceiurilor, s-a 
produs o lovitură de stat 
a armatei.

Dispariția președintelui a cre
at pe scena politică un gol pe 
care liderii armatei și poliției 
s-au grăbit să-l înlăture. Acțiu
nea lor a reprezentat o surpri
ză, deoarece Somalia părea o 
țară în care militarii se resem
naseră să joace un rol secun
dar. Apariția unui guvern mili
tar la Mogadiscio redeschide 
dosarul atentatului de la Las A- 
nod.

Informațiile despre atentat 
fuseseră sărace. Tribalismul era 
— pentru ceasurile de șoc care 
au urmat — singura explicație 
plauzibilă a actului comis în o- 
rășelul nordic. Asasinul, care 
purta uniforma poliției, aparți
nea unui trib opus aceluia din 
care făcea parte președintele. 
Firește, acesta era doar un prim 
răspuns la o întrebare compli
cată. Totuși, cauzele reale ale 
atentatului nu puteau fi limitate 
la factorul tribal. O anchetă 
urma să se desfășoare. Dar, 
marți, a avut loc lovitura de 
stat. Autorii răsturnării s-au de
clarat fideli angajamentelor in
ternaționale asumate de Soma
lia (o politică neutră, de neali
niere, conformă principiilor co
existenței pașnice, respingîn- 
du-se războiul ca soluție a pro
blemelor divergente între țări), 
însă pe plan intern au reliefat 
existența unei „administrații co
rupte" ca și „violarea legalită
ții". Liderii militari n-au promis 
modificări în orientarea politică 
a țării, ci au arătat că „se va 
pune capăt corupției și luptelor 
interne din Somalia", că vor fi 
respectate libertățile cetățenilor 
și se vor depune strădanii pen
tru eliminarea tribalismului. 
Denumirea oficială a statului a 
fost schimbată : Republica De
mocratică Somalia. Deocam
dată, transmisiunile postului de 
radio din Mogadiscio, inti
tulat în prezent „Vocea po
porului somalez", oferă prea 
puține indicii privind orientarea 
noilor conducători. După comu
nicatul care a anunțat formarea 
unui „consiliu revoluționar" a 
urmat abolirea constituției, di
zolvarea parlamentului și ares

Orientul Apropiat:

Criza politică din Liban
Ciocniri intre armata libaneză și grupuri

palestiniene
BEIRUT. — într-o infor

mație transmisă din Beirut, a- 
genția France Presse anunță 
că miercuri dimineața, Rashid 
Karame, președintele desem
nat al Consiliului de Miniștri 
al Libanului, s-a prezentat la 
palatul prezidențial pentru a-1 
anunța pe șeful statului, Char
les Helou, că renunță la mi
siunea sa de a forma un nou 
guvern. El a afirmat, tdtodată, 
că nu-și asumă nici o răspun
dere în legătură cu ciocnirile 
care au avut loc în ultimele 
zile între forțele armate liba
neze și grupurile de comando 
palestiniene. După cum se știe, 
în urma divergențelor ivite între 
diferite partide în Liban cu pri
vire la poziția oficială față de 
organizațiile palestiniene de pe 
teritoriul țării, guvernul condus 
de Rashid Karame a demisio
nat la 25 aprilie. Demisia a fost 
acceptată de șeful statului. însă 
guvernului i s-a cerut să re
zolve problemele curente pînă 
la formarea noului cabinet. în 
același timp, Rashid Karame a 
fost însărcinat cu alcătuirea 
noului guvern. în ciuda efortu
rilor depuse, premierul Karame 
nu a reușit să alcătuiască o 
echipă guvernamentală, și în ul
timă instanță a renunțat la mi
siunea sa.

Pe de altă parte, tot la Beirut 
s-a anunțat că doi miniștri li
banezi, Osman Dana, titularul 
Ministerului Resurselor Hidrau
lice, și Chafic Wazzan, ministru 
de justiție, și-au prezentat 
miercuri demisia.

• POSTUL de radio libanez 
a dat publicității un comunicat 
militar în care se arată că „in
cidentele din ultimele două zile 
din Liban au fost provocate de 
grupurile de comando palesti
niene, care au refuzat să dea 
ascultare ordinelor comandanți
lor armatei libaneze". In acest 
comunicat comandamentul forțe
lor armatei libaneze arată că, 
grupuri ale refugiaților palesti
nieni au încercat să instaleze ta
bere în zone de frontieră, călcînd 
astfel dispozițiile armatei liba
neze. Comandanții armatei liba
neze, subliniază comunicatul, au 
încercat să ia legătură cu șefii 
organizațiilor palestiniene, dar 

tarea vechiului guvern ai ■> 
membri urmează să fie judf 
Mogadiscio oferă o ime 
calmă. Doar magazinel 
continuă să fie închise și al 
fera neobișnuită de pe str 
pe care patrulează patrule 
litare dar de pe care lîf 
pietonii (restricțiile de cin 
ție se mențin) sugerează e' 
mentul consumat. Nici un 
dent n-a tulburat liniștea.

Comentatorii sînt prud 
încercările de a explica s 
ția de la Mogadiscio sînt 
greunate de raritatea infoi 
țiilor. Pe plan politic, Sorr 
oferea tabloul unei relative 
bilități. Defunctul președinte 
socotit de LE MONDE d 
„un naționalist intransigent > 
vertit la moderație". Avea, î 
destui inamici, dovadă fiind 
petalele tentative de atei 
Complicatelor probleme ale 
lațiilor externe (de la legă 
le cu vecinii și pînă la ra( 
turile cu marile puteri) încei 
se să le dea soluții echilibr 
Existau, se pare, îndoieli în 
vința continuității acestei p 
tici după moartea președir 
lui, deși fostul premier Ei 
(arestat marți), aparținea și 
aceleiași grupări politice : „! 
mali Youth League".

Unii fac o legătură între c< 
întâmplate în „cornul Africii" 
starea economiei somaleze, 
ceasta țară ce se întinde | • 
637 661 km. p. (locuitor 
2 500000) își bazează ecor»- 
mia, în principal, pe agriculf 
ră. 85 la sută din locuitori 
ocupă cu creșterea animalele 
Din 8 000000 ha. terenuri cy^ 
vabile sînt puse în valoare abi 
400 000 ha. Inamicul nr. 1 est 
lipsa de apă. Peste Întinderii 
nesfîrșite de savană bîntuie vîr 
turile uscate. Păstorii străbc 
tara în căutarea apei, înfrun 
tind capricioasa natură. Lungi 
le luni de secetă înseamnă < 
bătălie fără, speranță pentru a 
cești oameni.

Speranțe pentru economia ță
rii s-au născut din descoperirea 
unor zăcăminte de fier evoluate 
la 400 000 000 tone. In 1968, s-a 
anunțat oficial existența unor 
zăcăminte de uraniu. Somalia 
devenea un pămînt atrăgător, 
mai ales dacă uraniul era aso
ciat și cu poziția geografică a 
tării, situată într-o zonă vitală 
a Oceanului Indian.

La Mogadiscio, oraș al case
lor cu ziduri albe, soarele 1st 
poartă jăratecul peste străzi. 
Calmul pare desăvîrșit. După 
evenimentele dramatice produ
se vertiginos în cursul unei sin
gure sâptârnînî somalezii a- 
șteaptă clarificările ce trebuie 
să urmeze comunicatelor laco/ 
nice din primele ore ale noii 
guvernări.

E. O.

aceștia au comunicat că nu c* 
nosc nimic despre instalarea u 
nor noi baze ale grupurilor de 
comando în apropierea localită
ților Majdal Salm și Chacra. 
Atunci s-a luat hotărîrea ca a- 
ceste baze să fie încercuite. 
Grupurile de refugia(i au des
chis focul asupra soldaților li
banezi. Cu toate avertismentele 
adresate, explică în continuare 
comunicatul, grupurile de pales
tinieni au continuat să tragă 
asupra armatei libaneze. După 
aceasta autoritățile libaneze au 
deschis focul.

• DAMASC — Postul de Ra
dio Damasc și-a întrerupt 
marți noaptea emisiunea pen
tru a transmite un comunicat 
special în care se anunță ho
tărîrea Siriei de a închide 
frontiera cu Libanul.

REUNIUNEA U.E.O.

A 17-a 
absență...

Miercuri a avut lor la Lon
dra o reuniune a Consiliului 
reprezentanților permanenți 
ai Uniunii Europei Occidenta
le. Și de data aceasta, pentru 
a 17-a oară, reprezentantul 
Franței a lipsit de la această 
reuniune.

Incepînd de la 14 februari- 
e, Franța nu a mai participat 
la reuniunile U.E.O. in semn 
de protest împotriva hotărî- 
rii guvernului britanic de a 
convoca o sesiune specială a 
Uniunii Europei Occidentale 
pentru a discuta situația din 
Orientul mijlociu. Guvernul 
francez a apreciat atunci că 
este vorba de o extindere ile
gală a sarcinilor care revin 
U.E.O.
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