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arenei

(Agerpres)

DOI
REABILITAREA ELEVI

PREMIANTULUI

CATEDRA ȘCOLARĂ

Un atribut de seamă a! politicii statului nostru :

Se simte, nevoia de a im
pune în școală, și în afara ei,, 
tipul de elev excelent, care se 
detașează dintre colegi prin per
severența cu care-și cultivă in-

(Agerpres)

(Continuare în pag. a Vl-a)

1HOTĂRÎRILE PLENAREI C C. AL P. C.R., PUTERNIC ÎNDEMN
i

ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE PRODUCȚIE

ACȚIUNI PROPRII
OPERATIVE, EFICIENTE

Relatam, cu mai multe luni 
în urmă despre o inițiativă a 
cărei rază de existență a 

. jcrcseut rapid în întreprinde- 
ts^rTile ieșene. Obiectivul ei : lua

rea de către tineri în păstrare 
proprie a unor instalații și 
utilaje, a mașinilor, astfel, ca. 
prin amplificarea atenției în 

> manevrarea lor, printr-un 
coeficient superior de întreți
nere, de îngrijire, să li se a- 
sigure un randament mai 
mare, o producție calitativ mai 
bună, să fie prelungită durata 
de exploatare. Era una din 
căile alese de Comitetul muni
cipal Iași al U.T.C. pentru a 
duce la îndeplinire angaja
mentele ce le-a luat în între
cerea dintre organizațiile jude
țene. Acum, în prag de re- 
trospecție finală a faptelor cu 
litera angajamentului, punc
tăm prin cîteva exemple, efec
tul tonic al inițiativei amin
tite.

La „Țesătura" au fost luate 
în păstrare de către tineri 48 
de războaie de țesut, 12 ma
șini laminoare, 15 mașini 
pieptănat. Numai în trei tri
mestre angajamentul anual de 
a realiza 25.000 m.p. țesături 
tip bumbac a fost depășit, 
economisindu-se totodată 7 600 
kg. fire de bumbac. Un nu
măr de 44 instalații de fabri
cat saci polietilenă au fost 
preluate spre îngrijire la Uzi
na de prelucrare a maselor

Cum se confrunta cu realitatea
,.-■■ ■ 1 ■ ■ , ' ■ ■ ■ ' ■

r angajamentele in întrecere asumate
de organizafia municipala lași a U.T.C.

plastice, ele asigurînd aici o 
pondere deosebită în realiză
rile peste plan. O situație 
similară se cuvine menționată 
la Fabrica de antibiotice Iași 
unde cele 17 fermentatoarc, 
intermediare, inoculatoare au 
contribuit, și prin efortul ti
nerilor, la obținerea a aproa
pe 160 milioane unități peni
cilină peste plan.

Iată, prin urmare, reflectate 
într-un singur aspect, cum 
preocuparea pentru a da viață 
angajamentelor a direcțional 
capacitatea de efort, posibili
tățile tinerilor, concretizîndu- 
le în plusuri importante in a- 
vantajul producției. Mai mult 
decît atît. Dacă în numeroase 
rînduri am mai avut prilejul 
să relatăm despre o seamă de 
acțiuni, singulare, ale organi
zațiilor U.T.C., acest an ne-a 
îndreptățit mai mult ca pînă 
acum să ne referim la un

(Continuare în pag. a ll-a)

CU PLANUL
ANUAL ÎNDEPLINIT
• COLECTIVELE a numeroase întreprinderi industriale raportea

ză zilele acestea îndeplinirea, înainte de termen, a prevederilor 
planului anual.

Unitățile grupului industrial de metale neferoase și rare din Bala 
Mare — recent constituit — au îndeplinit sarcinile de plan la toți 
indicatorii. Pină la sfîrsitul anului se estimează o depășire a pro
ducției globale și marfă de 195 milioane lei și a productivității mun
cii planificate cu 5 la sută.

• CA REZULTAT al intrării în funcțiune, înainte de termen, a 
unor noi obiective, al organizării superioare a muncii șl a folosirii 
raționale a utilajelor, întreprinderea minieră Căpeni, din județul 
Covasria, și-a îndepllnint sarcinile de plan pe acest an la toți indi
catorii. După cum apreciază Boroș Arcadie, directorul întreprinde
rii pină la sfîrșitul anului se va realiza o producție globală supli
mentară a cărei valoare va depăși 5 milioane lei.

• UZINA DE REPARAT locomotive electrice și Diessel-electrice 
de la Craiova și-a îndeplinit integral sarcinile planului anual, pină 
acum au fost efectuate reparații generale la toate cele 50 locomo
tive Dissel-electrice, înscrise în plan. In prezent se află în lucru 
alte 4 locomotive. De asemenea, în bilanțul anual al întreprinderii 
craiovene au fost înscrise asimilarea a peste 200 de repere de piese 
de schimb pentru locomotive, producția a diferite alte utilaje pentru 
necesitățile proprii, în valoare de 1 400 000 lei, reparația unor mo
toare și generatoare electrice pentru depourile din Craiova și Bra
șov, fabricarea primelor instalații pentru controlul vitezei și spo
rirea siguranței în exploatarea locomotivelor, realizări care se vor 
concretiza, la sfîrsitul anului, în depășirea producției globale cu 11 
milioane lei, a producției marfă, vîndută și încasată, cu 16 milioane 
lei, a 2 milioane lei economii și a unor beneficii de peste 960 000 
lei.

a TRUSTUL de construcții și montaje Prahova, care și-a înde
plinit de pe acum sarcinile anuale de plan, la toți indicatorii, a pre
dat beneficiarilor 2 482 de apartamente, 24 de săli de clasa, un mo
dern local de policlinică și alte construcții social-culturale. In zilele 
care au mai rămas ’ pînă la finele anului vor mai fi realizate circa 
100 de apartamente și alte lucrări a căror valoare depășește cu pes
te 5 milioane lei prevederile planului pe anul în curs. în mare 
parte, aceste succese se datoresc creșterii productivității muncii cu 
7 la sută, față de sarcina planificată.

• COLECTIVUL Trustului de construcții locale din Constanța 
a îndeplinit cu 17 zile înainte de termen sarcinile planului anual 
privind construcția de locuințe. De la începutul anului și pfnă in 
prezent, la Constanța, Mangalia, Medgidia, Cernavodă. Năvodari. 
Hîrșova și în alte localități din cuprinsul județului, constructorii au 
dat în folosință blocuri însumînd 2 079 de apartamente.

a RESPECTIND în mod riguros termenii de execuție înscriși în 
grafic colectivul Șantierului 406 din Suceava a realizat înainte de 
termen planul anual de construcții-montaj.' Printre succesele mai 
importante este de amintit predarea cu un avans apreciăbil fața de 
prevederi a capacităților de producție ale Fabricii de tricotaje 
„Zimbrul"

Pînă în prezent, 30 de unități economice din județul Suceava au 
raportat realizarea integrală a sarcinilor planului anual. Printre a- 
cestea se numără exploatările miniere din bazinul Domelor, care 
au depășit prevederile la producția marfă, vîndută și încasată, cu 5 
milioane lei, Întreprinderile de mecanizare a agriculturii și altele.

(Agerpres)
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VA AȘTEAPTA!
BAZINELE MINIERE

(Convorbire cu tovarășul BUJOR ALMĂȘAN 
ministrul minelor)

In „uzma de pîine" de la Carasu

După trei ani de șantier, în 
Sistemul Carasu începem dia
logul cu întrebarea : Ce supra
față de teren a fost amenajată 
și se exploatează acum de către 
unitățile agricole ? 62 059 de hec
tare erau prevăzute, după grafic, 
să se predea beneficiarului „la 
cheie", la sfîrșitul acestei luni ; 
din acesteâ, însă, nici jumătate 
n-au trecut prin focul recepției, 
iar în vara anului 1969. cele pa
tru udări strict necesare n-au 
putut fi aplicate nici măcar pe 
o mie de hectare. Am încercat 
o radiografie a situației de pe 
acest mare șantier al agricul
turii noastre, de la început în
cercuiri h detașare de „lanțul 
slăbiciunilor" cc-1 reprezintă 
justificările cu multă grijă ro
tunjite de către cele patru uni
tăți constructoare și ceilalți 
cincisprezece-douăzeci principali 
furnizori de materiale de con
strucție, echipament electric, 
mecanic etc., agregate și utilaje. 
Transcriem din bloc-notes.

si o ■ ■ ■ lovitură

$ Un litigiu care
<

trebuie rezolvat !
/

(DE CE CENTRELE DE ÎN
VĂȚARE A ÎNOTULUI PEN
TRU COPII, NU DEVIN PE
PINIERELE PERFORMAN-

Lucrările actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale au fost 
reluate miercuri dimineața în șe
dință plenară. în perioada de la 
ultima ședință plenară, comisiile 
permanente au examinat proiec
tele de legi înscrise pe ordinea de 
zi.

în sală se aflau deputății Marii 
Adunări Naționale, precum și
numeroși invitați — conducători 
de instituții centrale și organiza
ții obștești, activiști de partid 
și de stat, personalități ale vieții 
economice, științifice și culturale, 
ziariști.

Printre invitați se aflau, de 
asemenea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Ora . 10. Intîmpinați cu puter
nice aplauze, sosesc conducătorii

partidului și statului. In loja din 
dreapta incintei au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa. Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu. 

în loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Deschizînd ședința, președintele 
Marii Adunări Naționale, tovară
șul Ștefan Voi tec, a anunțat pro
iectele de legi înscrise pe ordinea 
de zi care urmează a fi dezbătu
te și adoptate în actuala sesiune :

— Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Con-

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

— Proiectul de lege privind 
regimul străinilor în Republica 
Socialistă România.

— Proiectul de lege pentru a- 
doptarea. Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1970.

— Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1970.

— Proiectul de lege privind 
regimul produselor și al substan
țelor stupefiante.

— Raportul Comisiei speciale 
a Marii Adunări Naționale îm
puternicite să verifice dotarea cu 
aparatură medicală, de cercetare 
și învățămînt în unitățile clinice 
și înyățamîntul preclinic, precum

Preocuparea pentru creșterea continuă
a nivelului de civilizație si cultură a maselor

5 >

Printr-o Hotărîre a Consiliu
lui <le Miniștri, începind cu da
ta de 18 decembrie a.c. s-au re
dus prețurile de vînzare către 
populație la televizoarele din 
producția internă.

In perioada 1966—1969 produc
ția internă de televizoare a cres
cut de Ia 105 000 bucăți, la 
220 000 bucăți. Concomitent cu 
creșterea producției de televi
zoare și a diversificării sorti
mentelor, s-a extins rețeaua de 
emisiune care acoperă în pre
zent marea majoritate a terito
riului țării. Ca efect al creșterii 
producției de televizoare și al

dezvoltării rețelei de emisiune 
a programelor de televiziune, în 
prezent există 49 de televizoare 
la 100 de familii în mediul ur
ban și 8 televizoare la 100 fa
milii în mediul rural.

în vederea sporirii în continu
are a gradului de înzestrare a 
populației cu televizoare, Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a hotărît re
ducerea prețurilor de desfacere 
la televizoarele din producția 
internă cu 15 la sută. De exem
plu, ca urmare a acestei măsuri, 
prețul de vînzare, la televizorul 
„Venus E-47" se reduce de la

4 000 la 3 400 lei. iar la televizo
rul „Miraj E-59“ de la 5 100 la 
4 335 lei.

Prin această reducere de pre
țuri, populația va realiza însem
nate economii, care, la nivelul 
anului 1970, reprezintă peste 170 
milioane lei. Această nouă mă
sură se înscrie în ansamblul po
liticii partidului și statului nos
tru de ridicare continuă a ni
velului de trai materia! și cul
tural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

FORMAȚIILE LAUREATE
Intre concursuri

în mișcarea artistică de ama
tori, din doi în doi ani, se des
fășoară două mari concursuri re
publicane : Bienala de teatru de 
amatori, ajunsă la cea de a V-a 
ediție și Concursul formațiilor 
muzical-coregrafice, aflat la cea 
de a IX-a ediție. Organizate al
ternativ, aceste .manifestări asi
gură amatorilor, în fiecare an, 
prilejul de a apare pe scenă în
tr-un sistem organizat, de a-și 
confrunta talentul și virtuozita
tea, și, însfîrșit, de a se afirma.

Fără îndoială, rațiunea de a fi 
a acestor concursuri este aceea 
de impulsionare a mișcării artis
tice de amatori, de asigurare a 
permanentizării ei. Problema este 
în ce măsură se imprimă activi
tăților artistice de amatori acest 
spirit. Județul Alba, cu zone fol
clorice inedite și interesante, 
poate furniza cîteva răspunsuri 
la această întrebare.

Aici există 7 formații premiate 
la fazele finale ale ultimelor 
două concursuri : echipa de 
teatru din Zlatna (premiul I la 
cea de a 5-a Bienală dy teatru 
de amatori), echipele de dansuri

rativa „Record" din Aiud (pre
miul I), formația de tulnicărese 
din comuna Avram lăncii (pre
miul special) și formația de flu
ierași din Sugag (premiul III).

Palmaresul acesta impresionant

RADIOGRAFIA CULTURALĂ
A UNUI JUDEȚ

de la Căpîl'na (premiul I la al 
IX-lea Concurs), de la Ocoliș 
(premiul special al revistei „Al
bina" pentru cel mai autentic 
dans din viața satului), de la Pe- 
țelca (mențiune) și de la Coope-

ar. trebui să-și găsească, firesc, 
reflectarea într-o vie activitate 
artistică. Realitatea nu stă de
loc așa. pentru că după concurs, 
formațiile laureate, ca de altfel 
toate formațiile participante, in-

tră într-o relaxare de neînțeles. 
Dintr-un motiv sau altul nu se 
mai dau spectacole, febrilității îi 
urmează înghețarea oricărei 
manifestări. în așa fel îneît, ne 
găsim în fața 'situației paradoxa
le ca o formație premiată la ni
vel republican să fie autoarea a 
numai două sau trei spectacole 
— cele date la fazele din con
curs, în fața juriului. Eforturile 
organizatorice reîncep apoi cu 
cîteva luni înaintea următoarei 
ediții a concursului, cînd totul 
se reia de la început și se par
curge aceeași curbă, devenită o 
fatalitate : repetiții — spectaco
le în concurs — premii — re
laxare.

Cauzele, credem că se află în

: teligența. Și, cum scriem prea 
mult despre elevii care sînt de 

; regulă „ancorați" pentru a men
ține la suprafață plăcerea de a' 
scrie mai des despre „vîrfuri" 
nu mai are nevoie de justifi
cări...

Scriem despre premianți —
■ nu numai despre premianții
■ sfîrșitului de an, ci despre toți 
. cei ce urcă pe podiumul unor
reușite școlare. O facem asu- 
mîndu-ne riscul de a trezi zîm- 
betele celor care consideră titlul 
de premiant o formulă desuetă, 
îi lăsăm să zimbească și pe cei 
care.se gîndesc,- automat, Ia to
cilar cînd au în față un pre
miant.

Poate că rîndurile acestea 
s-ar fi potrivit mai bine la s’fîr- 
șit de an școlar, în ziua serbă
rilor. N-am făcut-o atunci, și 
ne derulăm gîndurile acum, 
fiindcă sîntem într-un nou an 
școlar și încerăm să determi
năm un curent în favoarea pre- 
mianților. pentru reabilitarea 
titlului de premiant.

Reabilitare, pentru că pre
miantul apare.unora ca un per
sonaj de muzeu școlar. Cum s-a 
produs metamorfoza de la mîn- 
drja de a fi laureat al școlii, la 
jena pe care o încearcă, mai 
ales elevii mari, cînd li se de- 
cernează titlul de premiant ? 
Cum s-a ajuns la acreditarea 
ideii că, astăzi, cînd specializa
rea e cuvîntul de ordine, nu 
sînt interesanți elevii străluciți 
la toate disciplinele școlare ? Și, 
la urma urmelor, pot exista ?

S-a ajuns neașteptat de siru- 
Școala însăși a făcut pri
pas spre discreditarea t.i-

Se făcea că nu visam. Dim
potrivă. In fața tutungeriei 
din care abia ieșisem se aflau 
doi elevi, după cîte am putut 
să-mi dau seama, cam de 
prin clasa a zecea, l-am recu
noscut că erau elevi după 
matricolele de pe braț. Erau 
doi 'frumoși adolescenți și tre
buie să mărturisesc, că tot
deauna cînd văd un adoles
cent încerc un sentiment de 

, gelozie pe el. Mai bine spus, 
'îmi amintesc că eram și eu 
cîndva adolescent, chiar dară 
nu eram frumos ca adolescen-

de GH. SUCIU !

SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a IV-a)

piu. 
mul

LUCREȚIA LUSTIG, 
MARIETA VIDKAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ții de astăzi. Dacă mă cre
deți, mi se pare că ritmul de 
creștere a frumuseții adoles
cenților e mereu în creștere. 
Nu știu ce se întîmplă, nu 
găsesc nici o explicație.

Dar să ne întoarcem la cei 
doi care stăteau în fața tu
tungeriei. Priceau în vitrina 
mare, bine asortată cu tot fe
lul de specialități de țigări. 
Unul din ei vorbea, celălalt 
asculta. Cel care vorbea era 
puțin mai scund. Vedea, de 
pildă, în-vitrină un pachet de 
țigări Litoral. Zicea : „Litoral 
am fumat, țin minte 
bine, ani fumat 
Nu sint bune", 
un alt pachet: > 
fumat, sînt așa și așa" Apoi: 

fumat sînt

■foarte 
cinci figări. 
Vedea apoi 
„Delta, am

„Snagov, am

(Continuare în pag. a IV-a)
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ACTUALITATEA PENTRU TINERET
ț /

ÎNTÎLNIRE A ACTIVULUI STUDENȚESC 
DIN CAPITALĂ

în cadrul manifestărilor politico-ideologice me
nite să ofere răspunsuri competente tuturor între
bărilor pe care studenții și le pun în dorința de 
a aprofunda problemele esențiale ale politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru. în 
aula Facultății de drept din București a avut loc 
marți o întîlnire cu tovarășul ION ILIESCU, prim 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministrul pentru pro
blemele tineretului. Au participat studenți din 
toate instituțiile de învățămînt superior bucureș- 
tene. Ei au adresat întrebări în legătură cu nu

meroase aspecte ale politicii interne, probleme 
ale tineretului, politica externă a României, pro
bleme generale ale vieții internaționale. Tovară
șul Ion Iliescu a dat răspunsuri menite să-i ajute 
pe studenți să desprindă din faptele ce se suc
ced „sub ochii lor" — ceea ce este esențial, 
semnificativ, durabil, să înțeleagă temeinic prin
cipiile generale care fundamentează politica in
ternă și externă a Partidului Comunist Român.

A. VASILESCU

Ofertele vacanței pentru elevii doljeni
— Chiar acum vin de la ins

pectoratul școlar, unde, împreună 
cu tovarășul Dumitru Voicu, ins
pector general, am pus la punct 
planul nostru privind vacanta 
elevilor doljeni -— ne-a spus to
varășul lulius Paicu, secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., aflind scopul discuției 
noastre.

Așa am fost informat că, față 
de anii trecuți, cei 35 000 de elevi 
ai liceelor, școlilor tehnice și 
profesionale din județ var avea 
prilejul să-și petreacă vacanța 
după preferințe, în nenumărate 
variante. Cînd am vizitat Craio
va era în curs instruirea , „Co
mandamentului vacanței'. Pla
nul de activități a fost făcut cu
noscut directorilor școlilor din 
județ. La fel și secretarilor U.T.C. 
In afara unor manifestări deve
nite tradiționale, cum sînt serbă
rile de încheiere a trimestrului, a 
carnavalurilor și a pomului de

iarnă, în cadrul duhurilor elevi
lor (în Craiova vor funcționa în 
vacanță 4 asemenea cluburi) vor 
avea loc seri de poezie cu con
cursul actorilor Teatrului Națio
nal, montaje literar-muzicale, în- 
tîlniri cu personalități din diverse 
domenii de activitate. La Cine
matograful tineretului din Cra
iova se va organiza un „Festival 
al filmului pentru elevi". Se pro
iectează organizarea unui simpo
zion cu realizatorii filmului „Căl
dura", precum și o întîlnire cu 
unul din participanții la turnarea 
primului film românesc de după 
23 August, „Răsună valea", cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la crearea acestei pelicule. Spor
tul ocupă un loc distinct în pro
iectele de vacanță. Se vor înfiin
ța cercuri de inițiere pentru a- 
matorii de șah, tenis, patinaj și 
schi, se vor organiza concursuri 
de handbal și volei, dotate cu 
cupa „30 Decembrie". Cu spriji
nul altor foctori din județ, pe

perioada vacanței va funcționa o 
tabără de elevi la Păltiniș-Sibiu 
și alta la Călimănești.

Asemenea activități vor avea 
loc și în ^celelalte orașe din ju
deț — Calafat, Băilești, Filiași, 
Segarcea.

T. IOAN

ACȚIUNI

O ÎNTREBARE
PE ZI

E de ajuns 
doar localul ?
în urmă cu un an în Hunedoa

ra s-a dat în folosință cantina nr. 
3, elegantă, cu o capacitate de 664 
Jocuri. Salariații combinatului 
s-au bucurat : meniuri bune, Ia 
prețuri acceptabile. Zilnic, ser
vesc masa aici 1 200 de oameni (80
la sută sînt tineri). Și-acum închi-
puiți-vă următoarea scenă : 1 200 
de miini duc carnea la gură și în
cearcă s-o rupă, apoi unii folosesc 
în loc de șervețele bucăți de pii- 
ne, colțul feței de masă. Așadar, 
la Hunedoara, prin civilizație se
înțelege doar localul. Și iată ex
plicația primită de la tov. Piuleț 
Avram, administratorul cantinei : 
„Șervetele nu se găsesc în co
merț !“, „Cuțite nu dăm pentru 
că dispar !“ Ciudată optică des
pre civilizație. Cind va fi schim
bată oare 7

prof. IOAN VLAD

PROPRII

VIRUSUL 
CANCERULUI?

După cum se știe de curînd 
agențiile.de presă au anunțat 
descoperirea de către un 
grup de cercetători americani 
a virusului care provoacă 
sarcomul la om. Cu prilejul 
unor conferințe ținute la Pa
ris doi din autorii acestei 
descoperiri, profesorul Fre
deric Eilber, 29 ani, și pro
fesorul Lloyd Old, 36 de ani, 
au făcut cîteva precizări im
portante.

Antigene legate de cancer 
au mai fost descoperite la 
ora de către cercetători sue
dezi, britanici și francezi, dar 
este pentru prima dată cind 
un agent responsabil de 
transformarea celulei umane

AFIRMAREA TINERILOR
Zilele a 7-a și a 8-a au adus 

pe scena festivalului o mare 
diversitate. Diversitate temati
că — de la T. Mazilu și Jl. 
Voitin la Radu Stanca și V.I. 
Popa, o largă gamă de inter
pretări actoricești în recitaluri 
și spectacole.

încercarea foarte tînărului 
colectiv de la Satu Mare de a 
aborda dificultățile de exprima
re ale unui text de Mazilu — 
..Inundația" — trebuie apreci
ată, în primul rînd, pentru cu
rajul ei. Spectacolul, în regia 
lui Mihai Raicu, rămîne însă în 
tonalitatea unui dialog minor, 
ale cărei profunzimi n-au fost 
descifrate. Lipsiți de tempera
tura interioară necesară replicii 
lui Mazilu, interpreții (Valeriu 
Săndulescu — mai aproape de 
profilul personajului — și Vio
rica Suciu — neinspirat distri
buită) nu găsesc limbajul comun 
pentru a reuși trecerea peste 
rampă.

Ștefan Dedu Farca și Alexe

Soloviev, de la Teatrul dramatic 
din Brașov, alegînd inspiratele 
poezii ale lui Marin Sorescu 
pentru recital au optat pentru o 
interpretare prea înrudită cu 
cea de revistă pentru a pătrun
de și exprima profunzimea spi
rituală a textului. Un moment 
de reală atmosferă poetică a 
realizat Eva Pătrășcanu cu ver
suri de factură extrem de vari
ată. Talentul recunoscut al ac
triței a apărut într-o multitu
dine de nuanțe, unele inedite.

Spectacolul Teatrului „Matei 
Millo" din Timișoara cu ..Oe- 
dip salvat" de Radu Stanca — 
asupra căruia cronica teatrală 
a ziarului și-a spus cu- 
vîntul — îl putem numi o suită 
de debuturi cu adevărat, valo
roase: al regizoarei Nicoleta 
Toia, al scenografului Sorin 
Haber, al actorilor Mihaela 
Buta și Ion Cocieru. După a- 
miaza ele ieri ne-a oferit reîn- 
tîlnirea cu o duioasă comedie a 
lui Victor Ion Popa „Răzbuna-

rea suflerului". O montare (re
gia George Teodorescu) în care 
filonul comic cu cel liric se în
trepătrund, cu actori în armoni
oasă înțelegere cu textul 'și spi
ritul transpunerii scenice. In fi
ne, spectacolul Teatrului ger
man din Timișoara cu „Pro
cesul Horia" în regia lui Dan 
Kadu lonescu a impus unul din 
cei mai inspirați creatori ai ro
lului principal, Hans Baumert 
Pomarius. Un moment foarte 
interesant al festivalului este 
cel al dezbaterilor de la A.T.M. 
care au continuat ieri diminea
ță. Opiniile unor critici și regi
zori prezenți (V. Silvestru, FI. 
Potra, Sorana Coroamă, Sanda
Mânu. Al. Finți, etc.) au subli

niat, printre altele, faptul că a- 
cest festival se definește în 
principal ca un moment de a- 
firmare plenară a tinerei gene
rații de actori.

: t
LILIANA MOLDOVAN

CINSTIT...
...este să recunoască întreprinderea care răspunde de restau

rantele din trenuri că, pentru ea împrejurarea de a nu avea, 
cum să zic ? ..concurență'1 de a constitui' unica alternativă pen
tru călătorii flămînzi. constituie o situație ..favorabilă", situație 
de care „Tdapeleul trenurilor" sau cum s-o fi numind respecti
va întreprindere — profita uneori din plin și, din păcate, pe sea
ma consumatorilor, obligați volens-nolens ori să accepte ce le 
oferă vagonul-restaurant. ori să flămînzească...

De pildă, îritr-una din diminețile săptămînii trecute la restau
rantul acceleratului București-Timișoara (plecarea la ora 9.57) 
chiflele aveau duritatea metalelor de blindaj și gustul cauciu
cului de galoș ținut îndelung într-un pod de casă părăsită. Șun
ca de Fraga se prezenta avînd mai multă grăsime decît carne — 
adică inconform calităților specifice cari' au consacrat respecti
vul aliment — iar gustul cam sălciu și mirosul vâgamente an
goasant al feliilor din farfurie nu puteau fi estompate nici prin 
procedeul, îndeobște infailibil, al tratării cu doză triplă de muș

tar. Ni s-a propus cașcaval la capac, dar — helas 1 — cașcavalul 
era... șvaițer. Am renunțat la toate și am cerut cafea turcească 
dar ni s-a adus nes... Cauzele? Nu sînt greu de ghicit. „Cinstit": 
unde să deșt a oamenii chiflele rămase de alaltăieri ? Unde <— 
șunca îndelung întîrziată prin cine știe ce frigidere intermitente 
din gări ? Unde — șvaițerul nu prea solicitat la deserturi ? Și. 
în sfîrșit, unde să se scoată un ce profit pe seama nes-ului ? (O 
turcească : 3 lei ; un nes : 5.80 lei. Altă viață !> Unde în alt loc 
decît în trenuri?... Dacă se spune că un câlător-client.al vago
nului restaurant este de două ori oaspete al C.F,R.-ului, cinstit 
este să se cadă de acord că a profita, de foamea consumatorilor 
e, în această împrejurare, pentru respectivii restauratori, o culpă 
de două ori condamnabilă.

...Circulă în prezent pe căile noastre ferate niște vagoane-res- 
taurant noi, elegante, practice Sînt deservite de un personal 
în general politicos și îndemînatic. Problema lui cum a fost, deci, 
rezolvată. Mai rămîne de îmbunătățit, pe ici, pe colo, chestiu
nea lui ce. Cinstit !

D. INSU

• EDITURA TINERETULUI
Ilie Tănăsache : „înaintea ulti

mei căderi", lei 4,75.

• EDITURA PENTRU LITERA
TURA UNIVERSALA

Honore de Balzac : „Istoria ce
lor treisprezece", lei 16,00.

Boris Vian : „Spuma zilelor", 
lei 5,25.

Jan Kott : „Shakespeare, con
temporanul nostru", lei 13,00.

• EDITURA ȘTIINȚIFICA
lorgu Iordan : „Alexandru I. 

Philippide", lei 9,25.

• EDITURA MERIDIANE
I. Horga ; „Renoir", lei 25,00.

• EDITURA MILITARĂ

S. Nicolescu : „Mașini electrice 
specializate", lei 5,50.

* * * : „Urgențe medico-chirur- 
gicale în campanie" lei 29.00.

DIRECȚIA CENTRALA DE STA
TISTICA

Dr. Constantin lonescu : „Dic
ționar statistic economic", lei 
35,00.

• EDITURA C.N.E.F.S.

Ioan Chirilă : „Șepcile roșii". Iei 
5,00.

(Urmare din pag. I)

sistem de măsuri, de forme, 
de pîrghii folosite eficient, 
subordonate dorinței de crește
re a contribuției tinerilor la 
îndeplinirea cu succes a sarci
nilor economice. La Iași, ac
țiunile specifice ale organiza
ției U.T.C. în sprijinul pro
ducției au crescut nu numai 
ca număr ci, o dată cu aceasta, 
conținutul lor a căpătat im
portante accente calitative. în 
acele unități industriale unde 
unele schimburi sînt alcătuite 
în majoritate din tineri, orga
nizațiile U.T.C. de aici — este 
căzui la Uzina metalurgică 
(secția II, schimbul B), la 
Complexul industrial de mo- 
rărit și panificație, (secția 
paste, schimbul A) — s-au con
centrat asupra comportării în 
producție, a îndeplinirii ritmi
ce a planului. Și pentru că 
sîntem la capitolul disciplina 
în producție se cer făgțțî^" cî
teva Sublinieri. Atît consfătui
rile pe ramuri de- -«.pro
ducție (organizate la - lași 
de comitetul județean al 
U.T.C.) cit și acțiunile orga
nizate în unități productive 
au urmărit insistent să scoa
tă la iveală, o dată cu forme
le de indisciplină, efectul ne
gativ sub care abaterile res
pective se înscriu în rezulta
tele îndeplinirii planului, go
lurile pe care le provoacă ne
înțelegerea de către o serie de 
tineri a semnificațiilor respec
tării cu strictețe a disciplinei 
industriale. Căutînd forme cit 
mai adecvate pentru a com
bate asemenea tendințe, s-au 
individualizat acțiuni utile 
ca „Procesul rebuturilor11 (un 
mijloc eficient folosit la ora 
actuală de multe organizații 
U.T.C. din țară, iar la Iași la 
Uzina mecanică „Nicolina". 
„Indisciplina în fața instanței" 
(la Fabrica de tricotaje), „Pro
cesul minutelor pierdute" (la 
Uzina metalurgică, la „Țesă
tura"). S-au subliniat astfel 
o dată în plus, dacă mai era 
nevoie, posibilitățile deosebite 
pe care organizația U.T.C. le 
are în-considerarea edificiului 
atît de important al întăririi 
disciplinei.

— Aș vrea să menționez 
succesul înregistrat la nivelul 
municipiului Iași — ne spune 
tovarășul Ion State, șef de 
secție la Comitetul județean 
Iași al U.T.C. — de concursu
rile profesionale pentru dife
rite meserii. Olimpiada lami- 
natorilor, a tricoterilor și țesă
toarelor. a șoferilor, și-au o- 
glindit efectul pozitiv asupră 
pregătirii tinerilor alături de 
dialogurile sub forma „Tinerii 
întreabă — specialiștii răs
pund", de clubul inginerilor 
și tehnicienilor deschis la Fa
brica de antibiotice.

Dacă ținem cont că platfor
ma industrială a lașului și-a 
decupat dimensiunile actuale 
din mers, de-a lungul ultimi
lor ani, în concluzie și vîrsta 
celor ce lucrează aici definin- 
du-se ca atare, ne dăm mai 
bine seama cîtă importanță 
capătă această insistență asu
pra întăririi disciplinei, asu
pra perfecționării. în perma
nență, a pregătirii de specia
litate.

Parcurgînd exprimarea con
cretă a angajamentelor anuale 
luate în întrecere și stadiu] 
îndeplinirii lor, la finele pri
melor trei trimestre, ni se re
levă sub haina cifrelor, mun
ca investită de comitetul mu
nicipal, de organizațiile în su
bordine pentru a se prezenta 
cit mai bine acum, la sosirea 
momentului de bilanț. Așa de 
exemplu, din cele 40.000 bu
căți tricotaje fuseseră realiza
te deja 38.000 : 1500 perechi
pantofi angajament, se con
fecționaseră 13.000 perechi. în 

^aceeași perioadă, au fost, eco
nomisite 68 tone metal (din 
total angajament anual de 80 
tone), strînse 2695 tone fier 
vechi,, valoarea lucrărilor prin 
muncă patriotică ridicîndu-se 
la 4.200.000 lei. Sînt cîteva din 
elementele ce le reținem, fără 
pretenția de a fi spus totul 
Cum a acționat comitetul mu
nicipal pentru a asigura o cît 
mai precisă coordonare a efor
turilor. pentru a racorda la 
obiectivele propuse munca 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., a permanentiza preo
cuparea acestora destinată în
deplinirii angajamentelor fi
xate la începutul anului ? Iată 
ce ne spune primul secretar al 
comitetului municipal, tovară
șii! Gh. Macovei ;

— Dacă din luna aprilie, 
stadiul îndeplinirii angaja
mentelor a făcut obiectul unei 
analize în cadrul plenarei co
mitetului municipal, apoi, în 
ședințele de birou s-a urmă
rit cum au fost aduse la în
deplinire măsurile din planul 
stabilit atunci. Aș vrea 
să mai adaug că în ședințele 
de instruire a aparatului nu 
s-a scăpat prilejui de a subli
nia rezultatele înregistrate, de 
a indica măsurile ce se cer 
luate în continuare.

Toate acestea țin desigur 
de partea metodică, de stilul 
de muncă al organului muni
cipal. Esențial ni se pare că 
în acest mod s-a izbutit crea
rea unei atmosfere favorabile 
îmbunătățirii permanente a re
zultatelor. pe plan individual, 
în cadru] colectivului. Iar re
luarea. la nivel superior a ex
perienței dobîndite ține de o- 
biigația imediată a comitetu
lui municipal. Anul 1970 ofe
ră terenul propice pentru ex
primarea acestor posibilități.

normală, în celulă canceroa
să este descoperit într-o tu
moare.’ Totuși, drumul de la 
această experiență la rea
lizarea unui vaccin este 
foarte lung și nu se poate 
preciza încă data obținerii 
unui remediu eficace chiar 
în cazul acestei forme parti
culare de cancer care este 
sarcomul. După cum arătau 
cei doi profesori americani, 
pentru a obțjne o probă de
finitivă a descoperirii lor ei 
trebuie să izoleze cu ajutorul 
microscopului electronic- vi
rusul „recunoscut" și să-i 
confirme prin experimentare 
pe animale capacitatea can
cerigenă. Profesorii Eilber și 
Old au declarat că ei doar 
au văzut în celule umane 
cancerizate particule suspecte 
asemănătoare cu virusul ce 
provoacă la șoareci, găini și 
pisică cancerul, fără a putea 
afirma încă cu siguranță că 
este vorba într-adevăr de a- 
gentul viral responsabil de 
sarcom ia oameni. După cum 
se vede savanții sînt extrem 
de rezervați în caracterizarea 
rezultatelor obținute de ei 
tocmai pentru a nu deștepta 
speranțe premature într-un 
caz ce se află abia într-o 
fază incipientă de Cercetare 
științifică; Constanța. Statuia Victoriei — operă a sculptorului Boris 

Caragea.

NICI UN
STĂ VILAR

(Urmare din pag. I)
• Microsistetnul Medgidia- 

nord, în suprafață de 23 382 
hectare, avea termen de dare în 
exploatare 31 decembrie 1968. 
La 1 mai 1969, erau complet 
finisate . numai 1 500 hectare, 
restul suprafeței a fost recep
ționată cu o întîrziere de pa
tru pînă la opt luni. Stația de 
repompare nr. 3 nu este recep
ționată nici măcar acum după 
un an de la expirarea termenu
lui de dare în funcțiune a siste
mului. Din cauza construcției 
fragile a fundațiilor, a altor ne
ajunsuri rezultate din activita
tea constructorului, stațiile de 
repompare și punere sub pre
siune nr. 2. 3 și 4 Castelu au 
funcționat numai la 25 Ia sută 
din capacitate ; stația de bază 
de la kilometrul 32 a funcționat 
doar cu 2—3 electropompe din 
totalul de 12. Motivul ? Cali
tatea slabă a execuției, definiti
varea cu o întîrziere incredibilă 
(doi ani) — întîrziere, care, fi
resc, s-a transmis execuției — a 
soluției constructive pentru ba
zinul de refulare de la stația- 
bază de pompare. In această 
incintă, unde pentru 1969 între
prinderile de stat și cooperati
vele agricole își propuseseră 
prin planurile de producție 
realizarea unor recolte pe mă
sura condițiilor de apă satis
făcute, pe 16 045 hectare s-a a- 
plicat abia o singură udare, pe 
6 263 hectare — două udări, pe 
1 883 hectare — trei udări și 
doar pe 605 hectare — patru u- 
dări. Ca urmare a dezechilibru

lui fiziologic determinat plante-

DV. LI
39,30 — premieră ; Ansamblul 
U.G.S. : ESOP. VIAȚA. MUZICA 
ȘI NOI — ora 20 ; Circul de Stat : 
RAPSODIA SUEDEZA — orele 16 
șl 19,30

&fnen»&
VALEA PĂPUȘILOR : rulează 

la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15), Favorit (orele 10; 13; 
15,30: 18; 20,30).

BĂIEȚII 1N HAINE DE PIELE : 
rulează la Republica (orele 9: 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

WINNETOU ÎN VALEA MORȚII: 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), București
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MT FAIR LADY : rulează la 
Capitol (orele 9,15; 12,30; 16).

LINIȘTE $1 STRIGAT : rulează 
la Capitol (orele 19,15; 21).

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

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR . 
rulează la Central (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21); Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), Gloria 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9, 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20,30).

SA TRĂIM PINA LUNI î ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
15; 18,15; 20,30 ; Program pentru
copii: D—10 dimineața.

Timpuri Noi (orele 9,15—15 în con
tinuare); Program de filme docu
mentare (orele 15,15—-21).

VA PLACE BRAHMS? : rulează 
la Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Floreasca (orele 9,30; 
12; 14,30; 17,30; 20), Aurora (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Cinema
teca (Sala Union) (orele 9,30: 12; 
14,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : (ru
lează la Gri vița (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15,45; 18,15; 20,30)

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20.30). Vi- 
tan (orele 15,30; 18: 20.30).

NOAPTEA GENERALILOR J 
rulează la Dacia (orele 8.15—20 în 
continuare).

IN ÎMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează Ia Bucegi (o- 
rele 9l 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 în continua
re : 18; 20.15).

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

LA NORD PRIN NORD VEST î 
rulează la Lira (orele 15.30; 19).

CIND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează Ia Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,30), Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PĂPUȘA : rulează Ia Cotrocenl 
(orele 15,30; 19).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Crîngași (o- 
Tele 15,30: 18; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Volga (o- 
rele 9.30—16 în continuare ; 18,15: 
20.30).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Popular (orele 15,15; 19).

VIRIDIANAî rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20.30).

BLOW-UP : rulează la Miorița 
(orele 9: 11,15: 13,30: 16: 18.30:
20,45).

LUPII ALBI : rulează la Munca 
(orele 16: 18; 20).

CĂLDURA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

SEZON MORT : rulează la Arta 
(orele 10—16 în continuare ; 19,30)

MORȚII RĂMIN TINERI : ru
lează la Rahova (orele 15.30: 18;
20.15) .

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Progresul (orele 15.30: 19).

A TRĂI PENTRU A TRĂI : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18:
20.15) .

RĂZBOI ȘI PACE (Seriile IIT 
și IV) : rulează la Pacea (orele 
15,30; 19).

OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ZORBA GRECUL : rulează la 
Lumina (orele 9,30—17 în conti
nuare ; 20,15).

JOI. 18 DECEMBRIE 19«9

Opera Română : SEARA DE 
BALET GERSHWIN — ora 19,30 ; 
Teatrul „I. L. Caragiale“ (Sala 
Studio) : AL PATRULEA ANO
TIMP — ora 19,30 : Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureann) : STRIGOII — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 20 ; Teatrul Mic : DE VIAȚA, 
DE DRAGOSTE, DE MOARTE — 
ora 16 ;TANGO — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : ABSENȚA — ora 19.30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-duI 
Magheru) : OTHELLO — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : ACUL CUME- 
TREI GURTON — ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : MAZEL- 
TOV — ora 20 , Studioul I.A.T.C. : 
ASTA SEARĂ SE IMPROVI
ZEAZĂ — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : REGELE CERB — ora 
18; Teatrul Țăndărică (Cal 
Victoriei) : ELEFĂNȚELUL CU
RIOS — ora 17 ; Teatrul „C. Ta
ri ase“ (Sala Savoy) : VARIETĂȚI 
’69 — ora 20 ; (Cal. Victoriei) : 
NICUȚĂ... LA TĂNASE — ora

JOI, 18 DECEMBRIE 1969 
PROGRAMUL I
• 17,30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba maghiară.
• 18,05 Film serial „Aventură in 
munți" „Bănuiala" — producție a 
studiourilor din R. D. Germană
• 18,35 Mult e dulce și frumoasă
• 19,00 Telejurnalul de seară 
tt 19.30 Dansează Alexa Mezinceseu 
și Dan Moise • 19,40 Reflector
• 19,50 Seară de teatru. „Kean“ 
de Jean Paul Sartre, după Alexan
dre Dumas • 22,25 Telejurnalul de 
noapte.
PROGRAMUL II

e 19,50 Deschiderea emisiunii 
programului II Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Dirijor Pierre 
Colombo (Elveția) • 21,50 Film se
rial „Răzbunătorii". „Cine e tră
dătorul" (reluare) • 22,40 închide
rea emisiunii programului II,

lor prin udările fortuit efectua
te anapoda, producțiile realizate 
pe aceste suprafețe au fost mai 
mici chiar decît cele obținute în 
condițiile de neirigare (1 ?). Am 
făcut un calcul : neexploata- 
rea la întreaga capacitate a sis
temului Medgidia-nord, (din 
cauza neonorării de către cons
tructori a obligațiilor ce le re
veneau). a condus la pierderi 
de recoltă de peste 60 000 tone 
in echivalență porumb.
• In microsistemul Mircea 

Vodă, cu termen de dare în ex
ploatare 30 septembrie 1969, 
numărul hectarelor — amena
jate și recepționate nu trece de 
cîteva procente din totalul de 
23 095 cît cuprinde acesta. în 
prezent, aici, mai sînt de execu
tat circa 20 000 metri cubi te- 
rasamente, de montat conducte 
pe cîteva sute de metri. Tot
odată, calitatea proastă a lucră
rilor executate impune un im
portant • volum de muncă la 
finisarea canalelor deschise, la 
stații etc. Faptul că s-a lucrat 
fără asistență tehnică, cu aba
teri de la proiect, stația de pu
nere sub presiune nr. 3 a impus 
remedieri ce au echivalat cu 
circa un sfert din investiția 
inițială, iar montajul a început 
doar de cîteva săptămîni. Toate 
acestea vor face ca nici la 31 
decembrie a.c. șantierul să nu 
fie încheiat.

• în. sistemul Murfatlar, de 
doi ani sînt prinse la irigat cîte
va sute, de hectare. Pînă acum, 
însă, nu s-a irigat nici măcar 
Un butuc. Dar nici anul viitor 
situația nu se anunță a fi mai 
bună : pe șantier întîrzierile de 
execuție însemnînd cîteva' luni 
bune de lucru ; remedierile ce 
se impun a fi realizate depășind 
orice limită admisă...

• Situația pe microsistemul 
Poarta Albă este și mai critică. 
Cu toate că la 30 noiembrie a.c. 
construcția trebuia încheiată, 
rănjînerile în urmă reprezintă 
acum peste 30 de procente.

• în microsistemul Făclia 
constatăm : poligonul de prefa
bricate a lucrat anul acesta la 
jumătate din capacitate din 
cauza, lipsei de apă ; materia
lele rămase după introducerea 
în operă nu sînt dirijate spre 
alte puncte de lucru, ceea ce a 
generat stagnări de zile în șir ; 
la stația de punere sub presiune 
nr. 4 există un adevărat cimi
tir de tuburi cu diametru] de 
500 mm care s-au spart din 
cauza descărcării prin bascu
lare ; lucrări de slabă calitate 
la stațiile de punere sub pre
siune 1 și 3, ceea ce au determi
nat ..finisări" cu o durată de 
săptămîni în șir. Rămînerile în 
urmă la execuție vor conduce 
sigur la nerespectarea termenu
lui de dare în exploatare — 31 
mai 1970.
• Situații similare : întîrzieri 

în aprovizionarea cu materiale, 
lucrări de slabă calitate ce de
termină foarte multe remedieri, 
modificări de proiectare etc. 
etc. au condus la rătnîneri în 
urmă și pe microsistemele Ga- 
leșu. Medgidia-sud-vest, Saligny 
— versanți.

Oprim aici șirul succintelor 
observații de pe fiecare micro- 
sistem in parte, în cadru] 

convorbirii avute la De

partamentul de resort din ca
drul Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii — și, din păcate, 
nu numai atunci — in general, 
s-a evitat o analiză aprofun
dată a situației critice existentă 
pe acest important șantier al a- 
griculturii noastre. Subliniem 
acum, după ce am vizitat acest 
șantier, că nerealizările foarte 
puține se explică prin cauze o- 
biective. Slana organizare a 
muncii, insuficienta cunoaștere 
a realităților din teren, neres
pectarea în toate cazurile a pro
iectelor și normelor de retribu
ție, s-au concretizat, în Siste
mul Carasu, numai în primele 
zece luni ale anului, în peste 
200 000 de ore/om stagnări în 
producție de peste o zi, în 95 000 
ore/om învoiri și concedii fără 
plată și 28 000 ore/om absențe 
nemotivate — adică, peste o mie 
de muncitori/an ; în realizarea 
unei productivități a muncii de 
73,5 la sută, și curios lucru, în 
depășirea fondului de salarii cu 
peste zece milioane lei, în func
ționarea mașinilor numai patru 
zile din săptămînă. în timp ce 
canale întregi — canalele de a- 
ducțiune în zona secțiilor de 
punere sub presiune 10 și 11 
din microsistemul Făclia, de 
pildă, au fost executate la 
casma, indicele de utilizare a 
mașinilor de profil este cu 
mult sub planificare. Pornind 
de la o simplă curioziaate, am 
făcut un calcul : dacă numai 
60 la sută din forța umană și 
mecanică ce s-au pierdut ar fi 
fost folosită, la ora aceasta, în 
Sistemul Carasu nu numai că 
toate cele peste 62 000 hectare 
cu termen de dare în exploa
tare la 31 decembrie a.c. ar fi 
fost predate beneficiarului la 
„ultimul șurub", dar s-ar fi luat 
și un avans de cel puțin cîteva 
mii de hectare. Sigur, în dreptul 
acestei remarci cei direct vizați 
vor așeza o mie și una de „ne- 
respectări" de grafice la livră
rile de conducte, de pompe, 
electro-pompe, motoare, utilaje 
etc., etc. de către terți furni
zori — lucruri adevărate. (în 
paranteză fie spus, Fabrica de 
ciment Medgidia, spre exemplu, 
avea la un moment dat o restan
ță de 7,5 kilometri conductă de 
azbociment, iar „Granitul" Bucu
rești și întreprinderea de pre
fabricate Călărași au livrat sub- 
ânsamble ce prezentau defec
țiuni ascunse a căror remediere 
a determinat cheltuieli supli
mentare de peste 600 000 lei). 
Dar, faptul că pe șantier, 
din cauza proastei gospo
dăriri, un procent destul de 
însemnat de conducte s-au 
deteriorat, că atît în conduce
rea unor șantiere cît și în ca
drul brigăzilor și echipelor de 
lucru există o îngrijorătoare 
fluctuație de cadre, că' pentru 
a se ascunde incompetența (ru
găm cititorul să ne scuze ex
presia) unele persoane investite 
cu responsabilități așteaptă doar 
indicații sînt oare lucruri 
ce nu și-au lăsat amprenta 
pe ritmul și calitatea ne
satisfăcătoare a ceea ce Se exe
cută în Sistemul de irigații Ca
rasu ? Noi, dar mai ales faptele, 
susținem că da ! Ne bazăm a- 
firmația îndeosebi pe modul 
în care se justifică aici greșeli
le : am greșit la stația X, dar 
noi nu sîntem vinovați. tovară
șul Barbu Popescu ne-a indicat 
să facem așa ; n-am făcut cu
tare lucru, pentru că nu ne-a 
spus nimeni. Este oare sănătoa
să o atare atmosferă de lucru, o 
păstrare, dacă vreți, a unor 
specialiști cu răspundere depar
te de problemele stringente ale 
producției tocmai din strădania 
de a nu greși, de a nu răspun
de pentru eventualele greșeli ? 
Sigur că nu este ! Pentru că

ÎN EDITURA POLITICA 
A APÂRUT:
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COMUNIST ROMAN
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FESTIVALUL

ȘCOLILOR DE ARTĂ
Astăzi începe în Capitală Festi

valul școlilor de artă. Timp de 
trei zile» în incinta Conservatoru
lui „Cînrian Porumbescu“ peste 
1 000 de elevi, selecționați din 
toate școlile de muzică și coregra
fie își vor pune în valoare talen
tul, grația și cunoștințele. Un ju
riu prestigios își va spune cuvîn- 
tul în desemnarea celor mai în
zestrați dintre viitorii slujitori ai 
muzicii și dansului românesc.

Luni. în încheierea festivalului, 
laureații vor susține un spectacol 
de gală pe sceha Operei române.

tocmai existența unor asemenea 
convingeri determină greșeli, 
uneori iremediabile, dacă nu, 
în orice caz, costisitoare.

Se reclamă lipsa meseriașilor, 
îndeosebi a dulgherilor, fîerar- 
betoniștilor, dragliniștilor și ex- 
cavatoriștilor. Ne întrebăm, de 
ce în aceste meserii n-au fost 
calificați o parte dintre tinerii 
ce lucrează aici munci necalifi
cate, sau dintre brigadierii ce 
au lucrat pe „șantierul tineretu
lui"? Era. într-adevăr, o treabă 
ce _ implica responsabilitate 
maximă din partea conducerii 
șantierului, dar care s-ar fi sol
dat cu rezultate de maximă va
loare pentru producție. Și, cum 
complacerea în situația critică a . 
predominat, nici măcar unul.' 
dintre tinerii aflăți pe acest șan- z 
tier n-a fost calificat în vreo 
meserie !

Pe șantier, în diferite sectoa
re, lucrează peste o mie de ti
neri. Se deduce de aici marea 
răspundere ce revine organiza
ției U.T.C. atît pe plan profesio
nal cît și educativ. Inițierea u- 
nor concursuri pe meserii, mo
bilizarea tinerilor la cursuri de 
ridicarea calificării, luarea 
unor poziții ferme împotriva ce
lor ce. nu respectă disciplina 
muncii, organizarea unor seri 
culturale — iată numai cîteva 
din lucrurile pe care organiza
ția U.T.C. le-ar fi putut realiza 
pentru aceia ce reprezintă mai 
mult de o treime din lucrătorii 
șantierului. Dar cum ar fi pu
tut realiza toăte acestea cînd, 
cu toate că de trei ani ființează 
Șantierul de irigații Carasu, or
ganizația U.T.C. n-a existat 
pînă acum o săptămînă saiț 
două (în cea mai mare parte a 
loturilor de muncă tinerii și. a- 
cum nu sînt cuprinși în
tr-o organizație sau grupă 
U.T.C.). La Comitetul județean 
Constanța al U.T.C. se încearcă 
explicații.. Oricît de bine enun
țate ar fi, aceste explicații nu 
au temei. Rezultanta lor este : 
INDIFERENȚA manifestată de 
către acest comitet pentru pro
blemele celor peste o mie de ti
neri de pe șantier, așeza
rea la indexul problemelor de 
rezolvat a ceea ce înseamnă 
pentru economia județului 
Constanța, Șantierul de irigații 
Carasu.

★
Aici, în zona aridă a Dobro- 

gei, prin înfăptuirea politicii 
partidului și statului se mate
rializează un plan de investiții 
de_ aproape două miliarde și ju
mătate de lei tocmai în scopul 
ridicării ștachetei producției a- / 
grieole, a garantării acesteia 
chiar și în anii cei mai secetoși. 
Efortul e mare. Că nu s-a rea
lizat în anii antebelici, este o 
dovadă a incapacității regimu
lui de atunci de a întreprinde o 
asemenea acțiune, dar și o 
subliniere a calităților de care 
trebuie să dea dovadă cei ce 
lucrează astăzi, pe acest pe cît 
de întins pe atît de industriali
zat șantier al agriculturii noas
tre socialiste, de a depăși exem
plar acest prim examen de ma
turizare, tehnicitate și de răs
pundere pe care sînt chemați 
să-l treacă nu numai țărăni
mea dobrogeană dar și colecti
vele de muncă din peste cinci
zeci de uzine ale țării, cîteva 
mii de specialiști. Rămînerile 
în urmă pot fi recuperate, iar 
timpul devansat. Resursele con
stau tocmai în deficientele de 
pînă acum. în puterea de mo
bilizare a colectivului.
.Oare, pe cînd articolul : Stă- 

vilarele au fost ridicate din 
calea apei Ce se pompează, la 
capacitatea maximă a electro- 
pompclor, în „uzina pîinii“ de 
la Carasu ?

agen%25c8%259biile.de
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Combinatul minier Suceava

Comhinatul minier Tg. Jiu (Motru)

Combinatul minier Bălan

Str. Victoriei nr. 154 minier4. Combinatul Baia Mare

Moților nr. 13, Jud. 5. Centrala minieră neferoase Deva

6. Centrala cărbunelui Petroșani

cărbunelui Ploiești7. Centrala

8. Centrala minieră Cluj

9, Trustul de Construcții Montaje miniere

la

da

Motru, Jud. Gorj. 
1 Mai nr. 3, Județul

miniere la care 
să lucreze, ti- 
pot de aseme- 

liceul seral sau

mi- 
cu 

3 luni înainte de

examenul medical 
eliminatoriu, con- 
adniitere la școlile

UNITĂȚI MINIERE CE VĂ S
LOCURtSiSPbNIBILE

La ieșirea din șut. zîmbetul'de satisfacție al muncii împlinite

Ne aflăm în cabinetul de lucru al tovarășului Bujor^AI- 
mâșan, ministrul minelor. Ne interesăm de preocupările 
pentru asigurarea industrial miniere, această ramură în
semnată o economiei naționale, cu cadrele calificate nece
sare. întrucît această probiemă are o importanță deosebite 
pentru dezvoltarea industriei miniere, îl ivităm pe tovarășul 
ministru la o dezbatere asupra unor aspecte actuale privind 
orientarea profesională a tineretului, precum și a posibili
tăților de calificare aflate la dispoziție.

ÎN PAS CU MECANIZAREA

intr-un domeniu 
continuă perfec-

„SECRETUL" A 200000 TONE ÎN PLUS

Indicatori 1970 1975 1980

I. Muncitori total 138 130 138 950 138 500
din care :
muncitori calificați 106 510 111 600 113 450
— prin școli profesionale 21 676 28 885 33 830
— prin cursuri de scurtă du-

rată 56 694 58 880 59 910
2. Cadre tehnice cu studii medii 10 490 10 800 10 840

din care :
— tehnicieni . 3 765 3 811 3 776
— maiștri 4 400 4 640 4 700

3. Cadre cu studii superioare 5 690 6 015 6 085

nivelul cerut de Congresul al 
X-lea al P.C.R., — decît în 
condițiile unui continuu proces 
de perfecționare și modernizare 
a procesului de producție, prin 
introducerea pe scară largă a 
mecanizării și automatizării și, 
evident, a creșterii calificării la 
toate nivelele.

— Mulți tineri ar dori 
să afle ce prevederi există 
în domeniul mecanizării 
extracției miniere și, de 
aci, ce consecințe decurg 
pentru calificarea mun
citorilor

— Mecanizarea accentuată a 
extracției miniere urmează să 
se facă după un program care 
prevede, pînă în anul 1980. ur
mătoarele creșteri : a) în secto
rul cărbune : încărcarea la îna
intare în galerii de la 27,4 la 
45 la sută ; tăierea și înțărcarea 
în abataje cu front lung de la 
19,75 la 54 la sută ; susținerea 
metalică de Ia 48, la 67,5 la sută; 
b) în sectorul minereuri : încăr
carea la înaintare de la 55,8 la 
65 la sută ; extracția prin me
tode de mare productivitate de 
la 58.2 la 64,5 la sută. Și conse
cințele : avînd în vedere meca
nizarea din ce în ce mai. avan
sată a procesului de extracție 
minieră și necesitatea pregătirii 
unui muncitor minier cu califi
care complexă, om cu un țprg 
orizont de cunoștințe, capabil 
să deservească cu un randament 
sporit utilajele și instalațiile 
miniere moderne, a început să 
șe contureze în mod obiectiv 
o nouă meserie, aceea de „ME
CANIZATOR MINIER". Pregă
tirea în această profesiune va 
avea la bază, evident, noțiunile 
electromecanice.

ramurii atrage după sine și o 
creștere a numărului de mun
citori calificați. Aceasta înseam
nă că în perioada 1970—1975 este 
necesar să se pregătească în 
medie anual un număr de 9 500 
muncitori calificați, iar în pe
rioada 1975—1980. un număr de 
peste 10 000 de muncitori califi
cați. Cit privește necesarul de 
cadre în perspectivă, vă ofer ta
belul alăturat : 

producție suplimentară în va
loare de aproape 16 milioane 
de lei.

NOI CONDIȚII 
DE LUCRU

— Ani dori că cunoaș
tem cîteva elemente pri
vitoare la noile condiții 
de lucrti ale muncitorilor 
din industria minieră.

Aș începe prin aouă remarci, 
a) Faptul că s-a extins cu mult 
zona geografică a industriei mi
niere și detașamentul minerilor 
s-a dezvoltat în noi județe. Au 
apărut pe harta, tării noi loca
lități miniere ca Motru, Moldo- 

este cit se poate de firesc. 
Foto : O. PLECAN

ț

Ostra. Broșteni. 
Este demn de subliniat că pe 
lingă amplificarea capacităților 
de producție, la majoritatea mi
nelor și regiunilor existente, în 
acest cincinal se dau în func
țiune alte 33 de mine și exploa
tări la zi și 34 uzine noi de pre
parare. b) însuși ■ profilul mine
rului din ziua de astăzi s-a 
schimbat cu mult. A dispărut 
din bazinele miniere muncito
rul ce se afla în fața stratului 
de cărbune înarmat doar cu o 
simplă lopată ori un tîrnăcop. 
Aș aminti faptul că pe baza 
fondurilor de investiție alocate 
de stat, în acest an s-a intensi
ficat dotarea unităților cu uti
laje și echipamente moderne, 
cum sînt combine, mașini de în
cărcat cu siloz, perforatoare de 
randament ridicat pentru mine- 
reurile dure, complexe mecani
zate pentru abataje, stilpi hi
draulici de susținere, transpor
toare blindate șerpuitoare și 
altele, ceea ce a contribuit la 
creșterea productivității muncii 
și la reducerea eforturilor fizice 
ale muncitorilor. Tot în acest 
an au fost puse în funcțiune in-

■te ‘ Z *
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— Ținînd seama de re
lația intimă existentă în
tre dezvoltarea industriei 
miniere și creșterea ne
cesităților de cadre cali
ficate care s-o deservea
scă. am dori, Ia început, 
să ne faceți o prezentare 
sumară, desigur, a per
spectivelor industriei mi
niere pentru ca tinerii 
care doresc să se îndrepte 
spre ea să aibă o imagine 
a marilor eforturi între
prinse de statul nostru 
nentru modernizarea ei 
ca si a frumoaselor per
spective pe care le oferă 
munca 
aflat în 
tionare.

— Nivelul la care ne aflăm în
•prezent este cunoscut: pe par
cursul ultimilor douăzeci de ani, 
industria noastră minieră a 
realizat un ritm mediu anual de 
creștere de circa 9 la sută, ceea 
ce depășește pe peste 2,5 Ori 
ritmurile înregistrate de indu
stria extractivă pe plan mon
dial. Față de anul 1948. cînd din 
subsolul țării se extrăgeau circa
4 milioane tone substanță mine
rală utilă, în anul 1970 se va a- 
junge la o extracție de circa 40 
milioane tone, asigurîndu-se in
tegral economiei naționale, ma
joritatea materiilor prime nece
sare.

In viitor se prevede o’ dez
voltare în continuare a acestei 
industrii. Există un potențial re
lativ ridicat de rezerve la o se
rie de substanțe minerale, capa
cități de producție cu reale po
sibilități de amplificare, un fond 
însemnat de cadre cu o bogata 
experiență... Aceste importante 
sarcini nu pot fi realizate — la

— Ce necesar de cadre 
se va face simțit, în in
dustria minieră, în per
spectivă ?

— Cu toate că sarcinile în a- 
cest domeniu al economiei ur
mează să fie realizate în cea 
mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii, a- 
tingerea nivelelor prevăzute 
prin programul de dezvoltare a

Cît privește necesarul de per
sonal calificat, în medie în pe
rioada anilor 1970—1980, în prin
cipalele meserii cu profil mi
nier, situația ar fi următoarea ■
5 000 de mineri. 550 electricieni, 
de mină. 600 lăcătuși de mină, 
130 preparatori de cărbune, 650 
preparatori de minereuri, 120 
sondori de mină. Gradul. înalt 
de calificare al muncitorilor va 
asigura dezvoltarea acestei în
semnate ramuri a economiei 
naționale. De altfel, mi se pare 
extrem de semnificativ să re
marcăm faptul că dacă în sec
torul carbonifer, spre exemplu, 
productivitatea muncii ar înre
gistra o creștere de numai 1 Ia 
sută pe seama calificării mun
citorilor, s-ar obține în plus pe 
această cale circa 200 000 de 
tone de cărbune anual, adică O

La Kovinari, excavatorul
— este mînuit 

caoli- 
la A-

stalația de preparare a 
nului și a nisipurilor de 
ghireș, flotația (amplificată) de 
la Săsar și au fost rezolvate o 
serie de probleme tehnologice 
importante, din care cităm pu
nerea la punct a fluxului teh
nologic de preparare a mine
reurilor de la Leșul Ursului, 
care va duce la sporirea extrac
ției de metale în faza lingou cu 
27 la sută la cupru și cu 15 la 
sută la zinc și plumb.

— Ce ne puteți spune 
despre asigurarea protec
ției și securității muncii ?

— Partidul și statul nostru a- 
cordă o atenție deosebită asigu
rării _ protecției și securității 
muncii în exploatările miniere, 
preocupările in acest domeniu

GRUPURILE ȘCOLARE MINIERE
—ț Grupul școlar minier Petroșani — B-dul Republicii nr. 5 

Județul Hunedoara
Grupul școlar minier Lupeni — str. Viitorului nr. 27 
Județul Hunedoara
Grupul școlar minier Anina — Str. 1 Mai nr. 3, Județul 
Caraș—Severin

— Grupul școlar minier Cîmpulung — Com. Pescăreasa, Șo
seaua Națională nr. 108, Județul Argeș.

— Grupul școlar minier Motru — Oraș Motru, Jud. Gorj.
— Școala profesională Filipești — Str. 

Prahova
— Grupul școlar minier Baia Mare — 

Jud. Maramureș
— Grupul școlar minier Barza — Str. 

Hunedoara
— Școala profesională Iacobeni — Str. Minelor nr. 2, Județul 

Suceava
— Școala profesională Zlatna — Str. Tudor Vladimirescu nr. 

14, Județul Alba
— Grupul școlar minier Bălan — Orașul Bălan, Județul Har

ghita
— Grupul școlar minier P. Groza — Str. Fruntașilor nr. 43, 

Jud. Bihor

amplifieîndu-se în ultimii
Prin măsurile luate s-a redus 
continuu și accentuat frecvența 
accidentelor de muncă. Acest 
lucru se datorează și îmbunătă
țirii substanțiale a dotării teh
nice. în acest cadru înscriindu- 
se, de exemplu, darea în func

țiune a instalației telegnzume- 
trice de la Lupeni, care permi
te controlul automat de la dis
tanță și înregistrarea continuă 
a conținutului de metan în fron
turile de lucru din subteran. în 
același timp, toațe minele au 
fost dotate cu aparataj modern 
de detectare a metanului și con
tinuă dotarea în ritm sușținut 
cu echipament special și mo
dern de protecție și de uzură, 
potrivit condițiilor de lucru.

AFLUENȚĂ 
SCĂZUTĂ 

DE TINERI
o— Se poate vorbi de 

afluență a tineretului 
spre industria minieră ?

— Cred că mai ''degrabă se 
poate vorbi despre faptul că în 
urmă cu ani a existat această 
afluență, care, din păcate; a scă

gigant — o adevărată „uzină pe șenile' 
de muncitori cu înaltă calificare

zut... După cum se știe, în ma
joritatea ramurilor economiei 
naționale, principala sursă de 
asigurare a forței de muncă o 
constituie tiheretul, în primul 
rînd tineretul școlar, respectiv 
absolvenții școlii generale. In
tegrarea în activitatea socială a 
acestor categorii de tineri se 
face fie după o perioadă de pre
gătire profesională de doi-trei 
ani, prin intermediul unor uni
tăți școlare, fie prin angajarea 
directă în procesul de producție. 
In țara noastră, accesul tinere
tului spre industria minieră este 
asigurat pe ambele căi. Ea noi 
există o largă rețea de învăță
mînt, cuprinzînd școli profesio
nale, școli de specializare post
liceală. școli de maiștri, licee 
industriale, cu un efectiv de 
circa 8 600 de elevi și școli de

La concursul de admitere 
pentru școli profesionale 
(cursuri de zi) se pot prezen
ta absolvenți ai școlii gene
rale care nu au depășit vîrsta 
de 18 ani împliniți . îp anul 
l'endaristic ■ (1 ianuarie — 31 
decembrie) în care se înscriu 
la concurs.

înscrierile la concursul de 
admitere se fac în perioada 
1—30 iunie la sediul fiecărei 
întreprinderi sau școli, de- 
punindu-se următoarele ac
te :

— cerere ;
— certificat de naștere in 

original și copie ;
— certificat de absolvire 

(în original) al școlii genera-

mineri și cursuri de scurtă du
rată. frecventate anual de cir
ca 12.000 de muncitori. Tn ulti
mii ani un accent deosebit a 
fost pus pe organizarea rețelei 
de învățămînt mai ales în prin
cipalele bazine miniere.

Cu toate eforturile economice

satisfăcătoare a 
r.a s-a reușit 

afluență mulțu-

făcute pentru asigurarea unei 
baze materiale 
invățămîntului, 
să se obțină o _
mitoare a tineretului școlar spre 
unitățile de învățămînt cu pro
fil minier.

— Ce concluzii s-ar pu
tea trage ?

Absolvenții școlilor generale 
de opt ani înclină să fie școlari
zați în meserii cu profil electro
mecanic și de construcții de 
mașini, care pentru nevoile uni
tăților respective se pregătesc, 
de asemenea, în școli profesio
nale din ramura minieră. Dar 
și la aceste meserii, la ultimul 
concurs de admitere, s-au înre
gistrat scăderi ale numărului 
de candidați,. în comparație cu 
situația din alte ramuri.

1. Absolvenții de școli profesionale, după un stagiu în pro
ducție de minimum 3 ani în meserie, pot candida la școlile de 
maiștri. Absolvenții cursurilor de calificare gradul I și II pol, 
de asemenea, să devină maiștri, în aceleași condiții ca absol
venții școlilor profesionale, dacă sînt absolvenți ai școlii ge
nerale de 8 ani.

2. Absolvenții cursurilor de calificare și ai celor din școli
le profesionale participă Ia cursuri de perfecționare pentru 
lărgirea orizontului profesional.

3. Absolvenții de la punctul 2 care își continuă pregătirea 
de cultură generală prin licee pot să candideze la institutele 
de învățămînt tehnic superior (ingiheri sau subingineri).

4. Absolvenții școlilor tehnice de maiștri sînt încadrați pe 
posturi corespunzătoare, ca organizatori și conducători di- 
recți ai procesului de producție. Periodic, absolvenții respec
tivi se specializează prin cursuri de perfecționare.

5. Absolvenții școlilor de specializare postliceală, precum și 
cei din liceele de specialitate cu profil minier, sînt încadrați 
în producție pe posturi de cadre tehnice cu studii medii. Ab
solvenții liceelor industriale miniere pot să se prezinte după 
terminarea studiilor la concursul de admitere în învățămîntul 
superior.

LOCUL FIILOR
DE MINERI

Care este locul l>e 
care-1 dețin astăzi fiii de 
mineri în industria mi
nieră, unde, mai mult ca 
in oricare alt domeniu al 
economiei, lucrează — cel 
puțin așa știam noi — 
un mare număr de tineri, 
datorită tradiției, am spu
ne..

— Este adevărat că de-a lun
gul a numeroase decenii înde
letnicirile miniere au căpătat o

— „fișa copilului de la 
(I—15 ani", pe care o elibe
rează școala generală absol
vită, sau certificat medical 
eliberat de circumscripția 
medico-sanitară la care can*  
didatul este luat în evidență :

— buletin de analiză a sîn- 
gclui și rezultatul examenului 
radiologie pulmonar (radio- 
scopie. radiografie sau 
croradiografie) efectuate 
cel mult 
concurs.

După 
care este 
cursul de 
profesionale constă in urmă- 
toarele probe (bazate pe pro- 

trainică tradiție. Trebuie să re
marcăm însă scăderea și a a- 
fluenței tineretului care provi
ne din familii de mineri sau 
de salariați ,ai industriei minie
re,' de la care ar fi de așteptat 
să-și manifeste dorința perpe
tuării unei frumoase tradiții.

meseriile de 
Jiului 14,3 

la sută, Baia 
Deva 3,7 la

Localizînd problema la prin- 
cioalele bazine miniere, se con
stată că fiii de mineri dețin o 
pondere scăzută în totalul ele
vilor școlarizați în 
subteran — Valea 
la sută, Motru 11,4 
Mare 14,2 la sută, 
sută ș.a. Situația apare cu atît 
mai nefirească cu cît este cu
noscut faptul că dacă industria 
minieră a ajuns-la actualul grad 
de dezvoltare, aceasta se dato- 
rește, în primul rînd, cadrelor 
muncitorești ce provin din a- 
ceste bazine, și care de-a lungul 
anilor au dovedit atașament față 
de meserie.

O situație similară se constată 
și la elevii școlarizați la liceele 
industriale cu profil minier. Ast
fel, la liceul industrial minier 
din Baia Mare 14,5 la sută sînt 

fii ai salariaților din întreprin
derile miniere, din care numai 
1'1,2 la sută sînt fii de mineri..

CONDIȚII ȘI 
PERSPECTIVE

— Ce condiții de trai 
se asigură elevilor din 
școlile Ministerului Mine
lor ?

— Statul asigură tinerilor 
care se califică prin școli pro
fesionale condiții dintre cele 
mai bune pentru însușirea cu
noștințelor necesare prestării cu 

grama școlară a claselor 
V—VIII) : limba română, scris 
Și oral (proba scrisă constă 
într-o compunere pe baza u- 
nei lecturi literare cuprinsă 
în materia programei clase
lor V—VIII și analiza grama
ticală a unui text scris la 
tablă) ; matematica, scris și 
oral (proba scrisă constă în- 
tr-un exercițiu de aritmetică 
și o problemă de geometrie 
cu element^1 * * 4 5 de algebră 
nivelul clasei a VIII). In nu
merele următoare vom 
condițiile detaliate ale exa
menului de admitere la șco
lile profesionale și de mai
ștri.

bune rezultate a meseriei ale
se. Cazarea este gratuită în in»- 
ternate bine dotate, corespunză
toare din punct de vedere sani
tar. Masa gratuită, la cantina 
școlii. Ip perioada efectuării 
practicii în producție, alocația 

hrană este mai mare pentru

compensarea eforturilor, 
timpul școlarizării, elevii școli
lor profesionale prijmesc un 
costum de haine plus echipa
ment de lucru și de protecție. 
In școlile profesionale miniere 
învățămîntul teoretic se desfă
șoară în .săli de clasă spațioase, 
cabinete tehnice și laboratoare 
dotate în mod corespunzător cu 
materiale didactice, aparate și 
utilaje moderne. Instruirea 
practică se organizează fie în 
atelierele școlilor, fie în între
prinderi. In fiecare an elevii 
primesc în mod gratuit rechizite 

manuale școlare.Șl

— Ce perspective au ti
nerii care se angajează în 
industria minieră ?

—_ După terminarea școlii, ti
nerii absolvenți sînt imediat în
cadrați în producție conform 
contractului încheiat la intrarea 
în școală, putînd realiza încă ' 
din primii ani de activitate, sa
larii corespunzătoare, după re
țeaua tarifară de salarizare a ra
murii miniere. Trebuie să stibli- 

Mașinile sînt ajutoare de neprețuit. In imagine, unul dintre 
mineri și combina la care lucrează.

Interviu realizat de CAROL ROMAN

niem faptul că nivelul de sala
rizare ai muncitorilor din in
dustria minieră este, și îndeosebi 
va fi. diferențiat față de alte ra
muri de activitate, asigurînd 
muncitorilor care lucrează mai 
ales în subteran un nivel ridi
cat al cîștigurilor. După efec
tuarea stagiului necesar în me
serie, acei aosolvenți de școli 
profesionale, care dovedesc ap- 

■ titudini deosebite, pot li in- 
struiți la școlile de «maiștri

In centrele 
sînt repartizați 
nerii absolvenți 
nea să urmeze 
fără frecvență.

C1TEVA SUGESTII
— Aveți cumva în ve

dere anumite sugestii pri
vind îmbunătățirea for
melor de pregătire a 
muncitorilor calificați 
pentru industria minieră?

In colegiul ministerului am 
studiat atent această problemă, 
ridicată de necesitatea însușirii 
de către muncitori a unor pro
cedee tehnologice moderne pen
tru a putea asigura deservirea 
eficientă a utilajelor de înaltă 
tehnicitate. întrucît dotarea teh
nică în minerit crește pe zi ce 
trece, se impune ca și în do
meniul pregătirii cadrelor să 
aibă loc modificări corespunză
toare în sensul îmbunătățirii 
actualelor forme de școlarizare.

Experiența ultimilor ani pers 
mite să se tragă unele concluzii 
referitoare la forma de pregăti
re prin cursuri.de scurtă dura
tă. Se constată că aceste cursuri 
de calificare cu scoaterea din 
producție, deși nu se pot ridica 
la nivelul unei școli profesiona
le, dau rezultate mult mai bune 
în ceea ce privește asimilarea 
cunoștințelor, spre deosebire de 
cursurile organizate fără scoa
terea din producție.

Tn ceea ce privește pregătirea 
muncitorilor cu profil electro
mecanic. forma cea mai cores
punzătoare de calificare șe do
vedește a fi școala profesională, 
căreia ii trebuie aduse unele 
îmbunătățiri pentru a asigura 
o mai strictă integrare a elevu- 
ltți în procesul de. producție și 
o mai directă cointeresare a Iui 
în activitatea întreprinderii.

Tn legătură cu conținutul în- 
vățămîntului. se impune o re
structurare adecvată a docu
mentației școlare în sensul a- 
daptării disciplinelor teoretice 
la nevoile practice ale meseriei. 
Unele, programe conțin încă 
multe noțiuni teoretice care în
carcă inutil pregătirea elevilor 
și practic nu ajută la însușirea 
meseriei. Astfel, prograțnele de 
cultură generală (matematică, 
fizică, chimie) conțin teme care 
fie că au fost studiate în școala 
generală, fie că nu își au. apli
cabilitate imediată în meseria 
resoectivă

Concomitent eu creșterea gra
dului de dotație. tehnică, tinerii 
vor avea posibilitatea să îmbră
țișeze o meserie extrem de fru
moasă și de mare perspectivă, 
meseria de „mecanizator mini
er". deopotrivă de interesantă 
în ceea ce privește procesul de 
exploatare propriu-zisă, cît și 
din punct de vedere al întreți
nerii și reparației utilajului mi
nier. Sfera de activitate a mun
citorilor calificați în această me
serie este foarte largă, cuprin- 
zînd toate ' . .......................
și o mare 
prafață.

lucrările din subteran 
parte din cele de su-

— Cum ați putea fi spri
jiniți de alți factori ce in
fluențează opinia publică 
in strădaniile depuse pen
tru atragerea unui număr 
cît mai mare de tineri 
care să se califice în me
seriile industriei minie
re?

— înainte de toate, ținînd sea
ma de faptul că acest interviu 
apare în organul Uniunii Tine
retului Comunist, aș sugera o 
intensificare a activității educa
tive și de orientare profesiona
lă desfășurată de organizațiile 
U.T.C. din bazinele miniere. Mo
dul cum este organizată în pre
zent activitatea într-o mină, in
troducerea mecanizării pe scară 
tot mai largă, oferă numeroase 
posibilități pentru organizarea 
de interesante și instructive vi
zite ale elevilor școlilor gene
rale. Poate că un loc important 
în această activitate de mare u- 
tilitate socială l-ar putea avea 
și casele _ de cultură, cluburile 
tineretului.

De asemenea, ar fi binevenită 
proiectarea în cinematografe a 
unor filme documentare Ori în 
cadrul unor jurnale de actuali
tăți, a unor secvențe care să pre
zinte latura atractivă a meserii
lor miniere. Un cuvînt greu de 
spus l-ar avea, în general, presa, 
și în special, presa de tineret, 
care ar putea determina un ade- 
vârât aflux de tineri spre pro
fesiunile miniere, mai cu seamă 
din rîndurile familiilor stabilite 
în bazinele miniere și care au o 
frumoasă tradiție in aceste pro
fesiuni.

cursuri.de


ÎNVĂTĂMÎNT

Victoria din Samotrace Venus din Milo

beneficiat 
grec con- 
indiferent 
din Milo 
dezvăluie

F.a parterul houvre-ului, scul
ptura greacă și romană este 
adăpostită în sala Cariatidelor 
lui Henric al II-lea și acolo un
de a fost odată apartamentul 
Anei de Austria. Aici Victoria 
(Nike) din Samotrace, strălu
cita înfăptuire a școlii d’e scul
ptură din Rodos, creată în a- 
mintirea victoriei navale a lui 
Demetrios I Poliorcetul, readu
să la lumină în 1863, domină viu 
și printre opere artistice de ma
re preț își face simțită existen
ța avîntată. Menită să celebreze 
o izbîndă anume, i se va spune 
întotdeauna Victoria pentru 
ceea ce reprezintă, i se spune și 
i se va spune astfel, pentru că e 
o chemare, un îndemn și o cer
titudine a biruinței, Compoziție 
sculpturală, la prora unei coră
bii, zeița victoriei, Nike, desco
perită în insula Samotrace din 
Marea Egee, se configurează to
tuși. așa cum este astăzi, fără 
cap și lipsită de brațe, în act 
care cheamă, se conturează în 
acțiune, impetuoasă și dîrză, 
zveltă și puternică, vie în sem
nificații și desăvîrșită artistic. 
Cu aripile întinse nu spre zbor 
ci parcă pentru a stăpîni forța 
descătușată, mîndra întruchipa
re. In marmură are puterea să 
dăinuiască peste secole prin vir
tutea de-a păstra viu simbolul 
uneia dintre cele mai omenești 
năzuinți. aceea a certitudinii și 
a capacității de-a birui. Autorul 
sculpturii, operă de artă greacă 
creată după unii prin preajma 
anilor 300, după alții prin 180, 
înainte de era noastră, nu ne 
e cunoscut. Este, de altfel, si
tuația și altor producțiuni de 
geniu, capodopere care și-au lă
sat în uitare creatorii prin ui
mitoarea lor realitate. Ne-am 
obișnuit cu faptul în literatură 
unde, după ce pentru Iliada oa
menii l-au zămislit pe Homer, 
n-au mai făcut-o pentru Chan
son de Roland, nici pentru Nie- 
belungenlied, nici pentru Miori
ța sau Legenda Meșterului Ma- 
nole : se întîlnesc asemenea si
tuații în muzică, în sculptură 
și pictură. Se află destule capo
dopere fără părinți identificați, 
producțiuni de geniu care poar
tă și reprezintă atîta încărcătu
ră îneît faurul pare a fi, prin 
sufletul și mina unui om. ome
nirea.

Victoria din Samotrace, crea
ție’ a Școlii din Rodos, a unui 
artist care-1 admira pe Tidias 
și care a avut capacitatea să 
imprime valori cu totul proprii 
plăsmuirii sale, se înscrie prin
tre capodoperele tuturor timpu
rilor. In ampla compoziție mo
numentală ritmurile sînt extra
ordinar de vii, proporțiile per
fecte, semnificația clară și for
ța de sugestie excepțională. Zei
ța victoriei este o ființă splen
didă, cu siluetă desăvîrșită, mi
nunat pusă în valoare de aco- 
perămîntul care se mulează pe 
frumusețile feminine. Din față 
impresionează corpul, real, pal
pabil sub îmbrăcăminte, suge- 
rînd o coloană vie. Privită din 
dreapta, unor comentatori, isto
rici de artă, li se pare că des
coperă mai cu seamă impetuozi
tatea, din stînga. forța și în 
totul, poezia, inefabilul capodo
perei.

Victoria din Samotrace, Ve
nus din Milo... au fost ale unui 
om, dar sînt ale omenirii, ale 
cărei capacități de creație le 
reprezintă. Căci din aceeași e- 
nergie și sublimă înzestrare s-au

lași gen, nu pot explica farme
cul care te prinde și căruia vrei 
să i te supui cu îneîntare după 
ce ai cunoscut-o. Nimic decît 
creația de geniu, nimic de cît 
autenticitatea capodoperei nu 
pot explica faptul că după cu
noașterea întruchipării în mar
mură a vieții și frumosului, pd 
care Venus din Milo le repre
zintă, încep reevaluările, mai 
întîi a ceea ce e în jur, apoi 
mai departe și pretutindeni, pro
ces caracteristic, ulterior revela
țiilor. Expresie a unui proces 
ilustrat de străluciții Fidias, 
Praxitele, Scopos, sau Lisip, cre
ată de un artist care a 
de tot ceea ce geniul 
vertise în sculptură, 
de perioadă, minunea 
domină regește și se „ 
dintr-o dată, calm, copleșitor, 
sigură parcă de tot ceea ce re
prezintă. Este frumoasă, cu ace
lași farmec blind și definitiv de 
la distanță și de aproape, n-are 
taine în ascunzișuri și frumu
seți pe care să le păstreze doar 
pentru inițiați, are o singură 
taină, a împlinirii fericite pe 
care tînăra femeie, mai bine zis

VICTORIA DIN SAMOTRACE
Șl VENUS DIN MILO
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scumpe, dar nu sînt bune". 
Apoi: „Aroma, am fumat, au 
un parfum care te leșină, 
parcă ai intra în lift după o 
cucoană de treizeci și nouă 
de ani". Apoi: „Amiral, am 
fumat, sînt la fel cu Litoralul 
numai că le-a pus altă firmă". 
Și așa mai departe pînă a is
tovit toate sorturile de țigări 
expuse în vitrină.

N-am vrut, prin cele rela
tate mai sus, să fac, doamne 
ferește, reclamă țigărilor pro
duse de fabricile noastre. Nu 
vreau nici uitînd că eu în
sumi fumez, să fac pe fari
seul și să le spun celor doi 
elevi că nu e bine că au fu
mat sau că fumează, că se 
expun cutăror sau cutător 
boli. Aceasta trebuie s-o facă 
medicii, chiar dacă mulți din
tre dînșii fumează la ritului 
lor.

Altceva mi s-a părut mie 
semnificativ in discuția ce
lor doi. Știu că cel mai ne
mărginit fi frumos orgoliu a- 
parține adolescenților. Cine 
nu respectă acest orgoliu fie 
că nu a fost adolescent, fie 
că adolescent fiind încă de pe 
atunci, abătîndu-se de la nor
mă, a avut un orgoliu mes
chin. Adolescentul trebuie să 
simtă el că de la zi la zi 
cucerește lumea, face tot mai 
mulfi și mai siguri pași pe ea 
devine, prin aceasta, din zi în 
zi mai bărbat. Ce e mai fru
mos decît această aspirație! 
Unde însă nu mi-a plăcut 
lauda elevului adolescent ? 
Cînd îi spunea celuilalt, cînd 
i se lăuda, căci asta făcea, 
că a fumat toate țigările po
sibile din lume, Asta, subîn
țelegea el, e echivalent cu un 
certificat de maturitate. Dacă 
ar fi și sportiv, sau numai a- 
mator de sport, i-aș spune : 
„Ascultă-mă, chestia aia cu 
țigările nu-i o probă, e un 
fel de table, dai cu zarul, nu 
pretinde antrenament, nu pre
tinde forță, inteligență, nu 
pretinde nimic din ceea ce e 
esențial uman. Te lauzi pe 
vini. Silit BĂRBAȚI care nu 
au fumat în viața lor nici o 
țigare. dar sînt și alții care 
n-au fumat decît același sort 
de țigări o viață întreagă. Ei, 
și primii si ceilalți au cucerit 
polii, au inventat cine știe ce 
mașină, au scris cine știe ce 
roman. Mă pricepi : au scris 
un roman și nu au fumat în 
viata lor decît authored putu
roasă. Habar n-au avut de 
Aroma. Fumau tutunul ăsta 
urît și totuși au fost iubiți de 
femeile lor. Ulise, se pare că 
nici nu fuma, și totuși l-a 
așteptat Penelopa". Astea și 
altele i-aș fi spus frumosului 
adolescent, dacă aș fi fost di
rigintele lui, sau profesorul 
lui de limba latină.

S-ar putea însă, mă gîn- 
desc, ca adolescentul acela 
din fața tutungeriei să fi pro
dus, alaltăieri un incendiu în 
locuința sa pe cînd făcea cine 
știe ce experiență de chimie. 
Dacă pompierii mi-ar certi
fica această bănuială, m-aș 
duce și i-aș cere scuze pentru 
dădăceala mea de om bătrîn 
la treizeci și doi de ani.

născut : Victoria din Samotrace 
și Venus din Milo, David sau 
Gioconda și — să nu vă sur
prindă — înaltele realizări ale 
tehnicii contemporane, simboli
zate de pașii concreți ai oame
nilor pe lună. Antichitatea ni 
l-a dat pe cerescul Apollo, oa
menii zilei de azi l-au trimis 
pe Apollo către ceruri. Parte- 
nonul, Afrodita din Cirene, 
Venus. Victoria, Nefertiti, ma
rea friză a altarului din Perga- 
mon și tot ceea ce azi încă ne 
mai îneîntă cu tainicul suflu 
al capodoperei, reprezentau la 
vremea lor cele mai înalte po
sibilități de convertire în faptă 
a energiei și înzestrării umane. 
De aceea, opere cu existență 
milenară sînt vii și contempo
rane, grăitoare locuitorilor Ter- 
rei. indiferent de secol, de me
ridiane sau paralele.

Dacă Victoria din Samotrace 
își impune existența și toate 
semnificațiile ei, Venus din Milo, 
statuie creată în spiritul înalte
lor idealuri clasice ale artei 
grecești, aparent rece poate prin 
certitudinea splendorii, zeiță a 
frumuseții și a iubirii. întruchi
pare a lor, cheamă. Așezată în 
Muzeul Louvre, la capătul unei 
galerii căreia nu-i lipsesc ză
mislirile artistice ieșite din co
mun, statornica ei frumusețe, 
aureolată de seninul conștiinței 
a tot ceea ce reprezintă, te ră
pește oricărei alte preocupări. 
Vizitatorul se îndreaptă către 
ea. atras irezistibil, chemat la o 
întîlnire căreia n-are cum să i 
se refuze, la întîlnirea cu capo
dopera. Plasare inteligentă !? 
Poate sau sigur. Celebritatea 
publicitară !? Factor care trebuie 
luat în seamă. Dar nimic din 
acestea și nici altele de ace-

VIRGIL BRĂDĂȚEANU

viata, o găsește în existența fi
rească, în iubire.

Venus din Milo datează după 
unii din secolul al IV-lea, după 
alții din secolul al II-lea, înainte 
de era noastră, statuia a fost 
găsită Ia 1820. în insula Milo 
din Marea Egee, așa cum este 
și acum, fără brațe și de cînd 
a revăzut lumina zilei n-a fost 
considerată altfel decît capodo
peră. Adusă în Franța, la Lou
vre, pe acea vreme palat regal, 
frumoasa statuie din Milo era 
obiectul unei atenții speciale, 
figura în programul curții care 
își petrecea uneori ceasurile de 
seară în preajma sculpturii an
tice special luminate. Atunci ca 
și acum, impresiona admirabilul 
echilibru aflat în vigoarea tine
rească a unei ființe care cunoaș
te tainele vieții și exprimă bu
curia existenței. Trupul este 
împlinit, carnea tare, rotundă pe 
coapse și pe brațe, unitar dis
pusă pe întregul corp care prin 
perfecțiune transmite fermecă
torul calm al frumuseții depline, 
reprezintă splendoarea făpturii 
umane și elevația purtată de fi
resc. Marmura trăiește prin pro
prietatea de-a învia sub privire, 
de-a prinde să palpite în a- 
dîncuri și-a emana pentru fie
care dintre noi înțeles și farmeo 
propriu.

Venus din Milo nu și-a impre
sionat numai descoperitorii sau

pe curtenii lui feudovîo al 
XVWI-lea ; tînără și biruitoare, 
îi subjugă cu revelația existen
ței sale pe toți cei care au bucu
ria să o cunoască. Căci trebuie 
cunoscută. în cazul acesta, poate 
mai mult decît în oricare altul, 
copia sau reproducerea înseam
nă mult prea puțin, aproape ni
mic. Venus împrăștie farmec, 
asemenea acelor ființe despre 
care nu spun de-ajuns fotogra
fiile, asemenea acelor personali
tăți pe care filmul sau televi
ziunea chiar dacă nu le trădea
ză, sînt deoarte de ale reprezen
ta. Și nu este lipsit de semnifi
cație faptul că dintre umorile 
aflate în emisfera noastră, în 
dorința de a oferi posibilitatea 
contactului direct cu o capodo
peră nenumăraților amatori 
din Țara soarelui răsare, japo
nezii au ales-o pe Venus și au 
adus-o, pentru o vreme, în ma
rele oraș de la poalele lui Fuji 
Yama.

Creatorul nemuritoarei Venus 
din Milo a năzuit către idea
lul clasic, a cunoscut regulile

dar le-a interpretat îmbogățind 
formula cu tot ceea ce ineditul 
vieții face să fie personal, nere- 
petabil. Capul statuiei are fru
musețe clară, categorică, de la 
nasul drept, bine conturat, 
la bărbia rotundă, la obrazul mai 
mult prelung și cu dulci împli
niri, la buzele pline ; capul zei
ței este așezat pe un gît perfect 
în rotunjimea și proporțiile sa
le, fericită legătură între chipul 
făcut să-i exprime spiritualita
tea și bogăția frumoasă a tru
pului.

Aici, în inima Parisului și-a 
Franței, milioane de oameni, de 
pretutindeni din toate părțile 
globului, găsesc împlinirea per
fecțiunii, acolo. la capătul- cu
loarului din stînga intrării prin
cipale *a  Louvre-ului, acolo unde 
se află pentru noi toți, dar parcă 
pentru fiecare rin parte, Venus 
din Milo. Și dacă din aceste 
multe milioane nu mulți pot să 
o revadă, toți trăiesc cu-această 
dorință și poartă speranța de-a 
revedea capodopera în lăcașul 
în care alături de Venus din 
Milo sau de Victoria din Samo
trace, își primesc admiratorii : 
Scribul, Atletul care-și leagă 
sandaua, Gioconda și — Lou- 
vre-ul permite să se spună' — 
cîte alte capodopere...

Despre realism s-a scris atît 
de mult îneît una din puținele 
noțiuni ale teoriei literare care 
ar părea menită să așeze orice 
discuție pe un pămînt sigur devi
ne cea mai nesigură, mai echivo
că, mai „fantastică". în seama rea
lismului -— curent, metodă, atitu
dine generală — s-au pus atîtea 
posibilități, atîtea funcțiuni îneît 
cuvîntul tinde să devină o cheie 
cu care se poate intra în orice 
apartament, de la cel mai umil 
pînă la cel mai luxos. Lucrurile 
sînt explicabile într-un singur fel: 
realismul, înainte de a fi doctri
nă literară, o metodă sau o școa
lă, este un simbol al tuturor po
sibilităților la care orice mare 
imaginație creatoare năzuiește. 
Scriitorii înșiși, realiști sau fan
tastici, sînt cei care au găsit în 
realism un echivalent convenabil 
poziției lor. Pentru că, pentru cei 
care s-au exprimat mai limpede 
despre realism, această „metodă" 
elaborată cu multă știință de cri
tică — de unde nu reiese deloc 
că știința ar fi și indispensabilă 
chiar realismului — oferă poate 
cel mai înalt grad de libertate 
creatoare. S-a întîmplat acest 
lucru paradoxal : marile posibili
tăți creatoare, de construcție, ale 
„literaturii realiste" au fost ex
primate în niște termeni impro
prii ori împrumutați din știință. 
In acest fel, cuvîntul reproduce
re, desemnînd sarcina principală 
a realismului, a intrat inevitabil 
în nomenclatorul doctrinei rea
liste. Dar năzuința tuturor mari
lor scriitori care s-au numit ori 
au fost numiți realiști n-a fost re
producerea ca scop ci. în cele 
mai dese cazuri, ca mijloc. Bal
zac însuși, în celebrul text al 
prefeței la Comedia umană expli
că prima mare depășire a repro
ducerii realiste. Scriitorul măr
turisește că și-a conceput „co
media" în analogie cu sistemul 
speciilor zoologice și cu ideile lui 
Geoffroy de Saint-Hilaire. Ceea 
ce se poate însă înțelege este că 
nici o năzuință sau ambiție nu 
poate face abstracție de termenii 
epocii. Pentru a fi numai înțe
leasă ori acceptată ambiția scrii
torului se supune convențiilor 
timpului. Ea însăși nu este însă 
reductibilă la acestea. Balzac a 
putut să-și prezinte fantasticul 
proiect în limbajul recent (de 
vreo două secole !) al „răbdători
lor zoografi" în lucrările cărora 
spiritul său s-a lăsat sedus de 
polimorfia existenței, de caracte
rul proteic 
gestiile nu puteau decît să 
muleze o 
nimic de-a
— operațiune preliminară — cît 
cu creația de lumi cu principii 
ascunse, a unei existențe înzestra
tă cu legile creatorului. In recla
marea caracterului „științific" al 
realismului se ascunde, apoi, po
trivit ambiției și puterii creatoa
re, o mare nevoie de autoritate. 
Lucrul este normal de vreme ce

atunci cînd devenind 
de sine începe să-și 

doctrina, dărîma, la

realismul, 
conștient 
formuleze 
rîndul său, o altă autoritate : pe 
aceea a clasicismului. Bineînțeles 
că nevoia de autoritate nu este 
explicabilă numai prin această
substituire. Fenomenul istoric
este dublat de o exigență umană 
de natură mai generală, sporită 
în cazul scriitorului : conștiința 
oricărui creator este agitată de 
ideea autorității. Din nou, formu
larea acestei năzuințe (uneori 
ambiție curată) se va seni de 
autoritatea limbajului științific. 
Autoritatea deplină o dețin cu
noștințele verificate și verificabi-

favorizîndu-i situarea 
găsirea acelui principiu 
în hazardul „studiat", 

și mărturisirea : „hazar- 
cel mai mare romancier

al lumii animale. Su- 
sti- 

ambiție care n-avea 
face cu reproducerea

FORMAȚII LAUREATE
(Urmare din pag. I)

deficiențe de organizare. In 
timpul concursului, factorii inte
resați (Comitetul de Cultură și 
Artă, consiliile sindicale, organi
zațiile U.T.C.), depun eforturi 
mari pentru instruirea acestor 
formații și pentru a le asigura 
contactul cu publicul. După ce 
s-au obținut rezultatele, cortina 
lultimului spectacol este trasă și 
’asupra activității de organizare. 
Nimeni nu se mai interesează, 
decît eu prilejuri excepționale, 
de aceste formații. Cu formațiile 
laureate din județ, de pildă, se 
intenționa să se dea un specta
col de gală. Lucrurile s-Su tăiă- 
gănat și dacă n-ar fi existat ne
voia de a marca festiv o dată 
calendaristică (Ziua forțelor ar
mate — 25 octombrie), poate că 
ieșirea în public a formațiilor 
nici nu ar fi avut Joc

Cît de păgubitoare sini efec
tele unei atari atitudini o dove
dește soarta echipei de teatru 
din Zlatna. Laureată a celei de 
a V-a Bienale de teatru de ama
tori cu un spectacol excelent — 
„Iancu la Hălmagiu" — membrii 
formației erau entuziasmați și 
doreau să dea cît mai multe 
spectacole, cu atît mai mult cu 
cît, în fața publicului din județ, 
nu apăruseră decît de cîteva ori, 
în cadrul concursului. S-a făcut 
și o planificare a localităților, o 
programare în timp de veritabil 
turneu. Din motive misterioase, 
deplasarea formației a fost amî- 
nată sine-die. Din acest motiv, 
la care s-au adăugat și altele, 
formația s-a destrămat. De altfel, 
chiar dacă ar fi ființat ca forma
ție închegată, în lipsa organizării 
de spectacole, existența ei s-ar fi 
manifestat doar pe hîrtie.

Efectele lipsei de solicitare a 
formațiilor artistice de amatori în 
cadrul unor spectacole se reflec
tă nu numai asupra peisajului 
mișcării artistice de amatori, să- 
răcindu-1. Repercusiunile se ma
nifestă chiar în cadrul formații
lor, de la cea laureată pînă la 
una oarecare. Directorul Căminu
lui cultural din comuna Stremț,

Popa Gavrilă, 
în lunga 
peste 20 de ani, cauza prin
cipală a 
țiilor o constituia folosirea lor 
sporadică, numai în cadrul con
cursurilor. Formațiilor din Stremț 
li s-a promis, de pildă, asigura
rea deplasării în alte comune, 
pentru spectacole; s-au făcut 
pregătiri, repetiții intense. Dar 
promisiunile au rămas... promi
siuni. „In felul acesta, nu mai 
am ce spune oamenilor, care văd 
că au muncit inutil și care nu
mai cu greu acceptă să mai vină 
la căminul cultural. Ne-am gîn- 
din să facem schimb de specta
cole cu comunele apropiate. Dar 
în curînd publicul ne va cunoaș
te în amănunțime programul și 
dacă nu ni se oferă posibilitatea 
de a merge în județ, vom fi con
damnați la inactivitate. Pentru 
că pe scena căminului cultural 
propriu nu poți evolua la infinit, 
după două-trei spectacole, cei 
din sală vor ști, tot atît de bine 
ca și interpreții, întreg reperto
riul. Cea mai bună soluție cred 
că ar fi definitivarea unui astfel 
de sistem organizatoric, îneît să 
se permită manifestarea în mai 
multe locuri, schimbul reciproc 
de spectacole".

Desigur, numărul mare de for
mații laureate din județul Alba 
demonstrează posibilități care 
puteau duce Ia o permanentiza
re a activității artistice de ama
tori. Din păcate, eforturile se fac 
numai pentru concursuri și în 
cadrul lor. Concursul devine ast
fel un fetiș, un scop în sine și 
nu un mijloc de activizare. Co
mitetul de cultură și artă jude
țean, singurul care dispune de 
posibilitățile organizatorice nece
sare, ar fi putut forma, de pil
dă. un ansamblu folcloric care să 
valorifice, prin spectacole perio
dice, folclorul din județ. Efortu
rile, lăudabile, din timpul con
cursului. trebuie prelungite și va
lorificate la maximum în perioa
da dintre concursuri. Altminteri, 
de pe urma lor se 
doar lauri care se transformă, 
după cum am văzut, în spini.

sa
ne relata că 
activitate de

desființării fomia-

recoltează

NICA PETRE ,, Cariatide"

le. Legile exprimă serii de fapte 
verificate. Scriitorul va năzui la 
norme, la legi nu pentru sine ci 
pentru autoritatea creației sale. 
Realiști sînt acești mari scriitori 
numiți astfel întrucît au înțeles 
să-și aservească subtil convențiile 
epocii, descoperirile și limbajul 
ei. „Societatea franceză fiind is
toricul, nu trebuia să fiu decît 
secretarul ei" — scrie Balzac 
prezentînd planul comediei uma
ne în care dresează inventarul 
viciilor și virtuților, pictează ca
racterele, alege evenimentele 
principale ale Epocii, compune 
tipuri etc., totul pentru „a scrie 
istoria uitată de atîți istorici". Și 
iată o lrază revelatoare : „Cu 
multă răbdare și curaj aș realiza 
asupra Franței secolului XIX a- 
cea carte pe care regretăm toți că 
Roma, Atena, Tyrol, Memphisul 
Persia, India nu ne-au lăsat-o din 
nenorocire asupra civilizațiilor 
lor". A scris Balzac această car
te ? Comedia umană este nu atît 
ceea ce regretă scriitorul pentru 
Roma, Atena, ș.c.l. cît „istoria 
uitată de atîți. istorici", adică o 
existență imposibilă altfel decît 
prin literatură și căreia de fapt 
literatura îi oferă o anume iden
titate. Aparențele științifice pe 
care le invocă Balzac — și nu nu
mai el dar pînă și la noi, un Pan- 
tazi Ghica — nu exprimă altceva 
decît investirea creației cu autori
tatea pe care i-o dorește autorul. 
Autoritate necesară numai întru
cît opera nu se rezumă la o re
producere riguroasă iar scriitorul 
nu este „un pictor mai mult sau 
mai puțin fidel, mai mult sau mai 
puțin fericit, sîrguincios sau cu
rajos al tipurilor umane, poves
titorul dramelor vieții intime, ar
heologul mobilierului, nomencla
torul profesiilor. înregistratorul 
binelui sau răului". Autoritate 
meritată proporțional cu descope
rirea „sensului ascuns în această 
mulțime imensă de figuri, de pa
siuni, 
ceasta 
ascuns 
este o
cere a istoriei ci o creație cu 
legi proprii întrucît construcția 
însăși este alta. Iată cum doc
trina realismului botezîndu-se 
în apele științifice ale epocii se 
smulge dintr-o anume placiditate 
a acestora. Moment în care 
realismul își depășește condiția 
și sfera devenind suma tuturor 
posibilităților pe care un mare 
scriitor le poate întrevedea pen
tru propria sa operă. De altfel 
să spunem în treacăt că ten
dința de a argumenta realismul 
prin roman mai ales, nu exprimă 
altceva. Chestiunea libertății de 
mișcare a creatorului în propriul 
său univers, universul operei, de
vine ținta realismului așa cum a 
fost el explicat de cei. mai mari 
creatori. Impresia de supunere, 
de subordonare subalternă pe 
care o provoacă utilizarea rigid 
doctrinară a cuvîntului reprodu
cere — ca funcțiune exclusivă — 
este răsturnată spectaculos. Scrii-

de evenimente". Dar a- 
existență a] cărei sens 

i se revelă scriitorului nu 
curată și simplă reprodu-

torul realist nu se consideră 
pus realității, mișcarea de sub*  
ordonare fiind numai de natură 
tactică, 
pentru 
ascuns 
De aici 
dul este
din lume". Descoperirea princi
piului ascuns, a legii, a rațiunii 
mișcării atribuie marea autoritate 
creatorului care astfel are, poate 
avea, „o oarecare decizie asupra 
lucrurilor omenești și un devo
tament absolut față de principii". 
Or, cu alte cuvinte, consecvența 
principiilor, caracterul incorupti
bil, analog legilor științei, de cară 
condiția scriitorului nu se poato 
dispensa : „Machiavelli, Hobbes, 
Bossuet, Leibnitz, Kant, Monte
squieu, sînt știința pe care oa
menii de stat o aplică. Sfinții Pe*  
tru și Pavel au fost sisteme, exe
cutate de papi". Dus la ultimile 
consecințe, realismul marilor 
scriitori exprimă deci consecven
tă, opinii definitive, incoruptibile, 
obsesia adevărului absolut. Toate 
acestea, încă o dată, conferă au
toritatea indiscutabilă, necontro- 
versabilă, creatorului „realist", așa 
cum adevărul științei deține su
premația evidenței. Textele doc
trinare ale marilor realiști au, 
pînă la urmă, același sens gene
ral, deosebirile ținînd de menta
litatea și caracterul epocilor, de 
limbajul istoricește constituit al 
acestora. In ciuda aparențelor, 
realismul pare a fi satisfăcut-^ 
cel mai înalt grad libertatea 
mișcare a creatorului, natura 
demiurgică a marilor spirite care 
nu l-au înțeles ca pe un efect al 
reproducerii ci ca pe un mijloc 
de a crea potrivit naturii orga
nice a viziunii. Realismul este și 
o problemă de viziune. Cea mai 
fidelă reproducere a realității 
devine automat ne sau antirealis- 
tă, dar nu fantastică, prin tră
darea viziunii care i-a dat naș
tere. Despre acest realism înțeles 
ca organipitate a viziunii scrie 
Caragiale/ creatorul comediei 
noastre umane. Puțind deci fi 
asimilat unei metode sau unui 
curent, realismul reprezintă 
înainte de orice o atitudine ge
nerală, o mentalitate creatoare 
capabilă să-și subordoneze prin 
asumare orice manieră în măsu
ra în care aceasta nu atentează 
la libertatea interioară a scriitoru
lui, la autoritatea pe care viziu
nea sa o pretinde. Putem socoti 
realismul o atitudine fundamen
tal deschisă, în raport cu orice 
altă doctrină literară, cu multele 
doctrine avangardiste în special, 
acestea hotărît rigide, închise, 
restrictive. De altfel, cu tot me
ritul pe care-1 au, nu ele au 
asimilat realismul ci lucrurile s-au 
petrecut exact invers : se pot 
recunoaște în opere „realiste" teh- 
nici și maniere pe care le-a ca
nonizat unul sau altul dintre 
avangardismele mai vechi ori 
mai noi. întrucît și în măsura în 
care reprezintă o atitudine, realis
mul adoptă fără tapaj doctrinar 
orice corespunde intențiilor sale 
fundamentale, orice exprimă m$1', 
autentic mobilurile care n-auX 
fost în nici un moment remarca
bil reduse la reproducerea con
formistă a realului. în absenta 
spaimei de a-Si asuma orice i se 
potrivește stă si superioritatea a- 
cestei atitudini ce și-a formulat 
cu abilitate rațiunile și pretențiile 
în limbajul tuturor epocilor isto
rice. —

Acestea spuse, este de înțeles 
că o antologie a realiștilor, chiar 
pentru uzul elevilor, va ține sea
ma de acest sens mai general al 
noțiunii, fără teama de a forța 
lucrurile. In fond cu același 
scriitor se poate argumenta nu 
numai realismul dar și. adesea, 
fantasticul ori absurdul, viziuni 
cu o respectabilă tradiție litera
ră. Marian Popa n-a exagerat, 
deci, numind realiști scriitori 
despre care oricînd s-ar putea 
spune că nu sînt din orice unghi 
realiști. Fiecare vede lucrurile nu 
cum vrea, 
tuează.

dar după .cum se si-

c. stAnescu
•> _____ „ .. ..

introductiv, antologie 
note de Marian Popa. Edi
tura Tineretului — Ly
ceum.

Realismul — studiu
Și

REABILITAREA PREMIANTULUI
(Urmare din vag. 1)

țiului de premiant. Sigur, nu de
liberat. Pașii următori i-au fă
cut elevii, profesorii și chiar 
părinții. Dar să ne explicăm

într-o vreme, nu prea înde
părtată, strădania școlii țintea 
un obiectiv destul de modest : 
omogenizarea colectivelor șco
lare la nivelul mediu. în acea
stă ambianță, elevul eminent 
era eclipsat și își dovedea va
loarea numai în măsura în care 
reușea să tragă după sine pe 
colegii cu ambiții și eforturi me
diocre. Colegialitatea, spiritul 
colectiv erau reduse la funcția 
de întrajutorare la învățătură. 
Ce-i drept, la grupele de învă- 
vățură s-a renunțat și elevul 
foarte bun nu mai este făcut 
răspunzător pentru insuccesele 
colegilor. Dar nici nu este prea 
lăudat pentru pronriile-i suc
cese

De cite ori. participînd la ser
bările de sfîrșit de an. n-am 
fost jenați de lipsa de fast a 
premierii elevilor. Un ceremo
nial grăbit, petrecut în gălăgie,

fără amploarea cuvenită, une
ori, sau mai degrabă deseori, 
fără aplauze. Abia se auzea nu
mele, abia se auzea media pre
miantului.

Un eveniment, cum este acela 
că un elev dintr-o mie de elevi 
ai școlii, obține cea mai mare 
medie, trece șters, fără aureola 

Măcar 
aici.
pe- 

.... ,_________  .răs
foiește cărțile primite în dar. j  ce

van-

cuvenită și fără ecou, 
dacă lucrurile s-ar opri 
Dar urmează și momentul 
nibil cînd premiantul își

Ca număr, multe, 
cărți ? Din cele 
dabile, alăturate 
de parcă nimeni 
noaste pe ș cel căruia îi sînt 
destinate. N-ar trebui să supere 
pe nimeni că premianții nu-și 
onorează premiul măcar cu lec
tura cărților dăruite. E oare 
atît de împovărător pentru 
școală — dacă ori cum își cu
noaște elevii buni și este dis
pusă să cheltuiască fonduri — 
să conceapă premierea oa o săr
bătoare a întregului colectiv, 
dar și ca un moment deosebit 
pentru fiecare premiant în par
te ? Și, mai ales, e atit de greu

dar
greu 
Intîmplător 
n-ar cu-

ca o mînă de dascăl să scrie pe 
cărțile de premiu numele, me
ritul și chiar o dedicație perso-i 
nală elevului distins ? Anul 
trecut, inițiind rubrica „Amin
tiri din anii de școală" — re
plică a elevilor contemporani la 
amintirile depănate prin zia
rul nostru de mari personali
tăți — am stat de vorbă cu 
mulți elevi ajunși Ia capătul 
studiilor liceale. Ne-au mărtu
risit că ar fi încercat o inega
labilă bucurie dacă ar fi reușit 
să-și refacă, după premiile ob
ținute, portretul de elevi. Dar, 
oricît de bine și-au păstrat căr
țile primite, n-au găsit consem
nate pe ele mai mult decît nu
mele (uneori nici acesta).

în regimul acesta impersonal, 
incapabil să declanșeze vibra
țiile unor mari emoții sînt in
cluși toți elevii care se deta
șează prin anume merite în via
ța școlară și extrașcolară Pre
mierea, distincția pe care ele
vul o primește cu diferite oca
zii e sărăcită de solemnitate, 
de particularizare. Cel mai con
vingător exemplu ni-1 oferă 
premierea „olimpicilor". Ele
vul primește o felicitare, o car-

te, părintelui i se trimite o 
hîrtie bătută la mașină cu o 
formulă generală de felicitare 
și doar numele și adresa sînt 
completate de mînă, cu adresă 
directă. Am asistat și la pre
miera „olimpicilor" la nivel re
publican. Li s-au oferit daruri 
frumoase — ce-i drept. Dar de 
ce trebuia ca, pe scena premie
rii, după ce un juriu prestigios 
i-a felicitat, oferindu-le diplome 
și premii, elevii să se așeze la 
o autentică coadă pentru a 
semna „de primire". Nu se pu
tea găsi o altă soluție care să 
nu contabilizeze actul nremie- 
rii ?

Deschidem o paranteză. Se 
poate și altfel. La început de an 
școlar, în prezența întregului 
colectiv de elevi, a corpului 
profesoral și a numeroși părinți 
la Liceul „N. Bălcescu" din Ca
pitală, directoarea liceului a ci
tat toți elevii care au primit 
premii Ia concursurile școlare, 
remareîndu-i și pe absolvenții 
care au sporit prestigiul școlii 
la examenele de,admitere în 
facultăți, situîndu-se pe prime
le locuri. Tn aceeași zi și cu a- 
lași prilej, la un alt liceu bucu-

reștean, ,,Mihai Viteazul", nu
melor elevilor cu mărite deose- M 
bite în anul școlar trecut le-au { > 
fost adăugate numele profesori- 'V 
lor care i-au pregătit. A fost 
un gest de elevată prețuire, 
stimulatoare deopotrivă centru 
profesori șj elevi.

Par fleacuri, dar nu sînt. 
Gindind cit de cît pedagogic, 
ne vine ușor să înțelegem psi
hologia elevului care, taxat 
drept tocilar de colegi comozi 
și delăsători, simțind și lipsa 
de solemnitate a premierii, va 
concluziona — și nu poate fi în
vinuit — că titlul de premiant 
este lipsit de glorie, că se poa
te trăi și fără performanțe șco
lare. Or, școala are nevoie de 
performeri. Nu numai de cei 
de pe terenul de sport ori de 
pe scenele concursurilor cultu- 
ral-artrstice — răsplătiți după 
un statut preferențial — cb cum 
se cuvine, de elevii care se de
tașează prin cunoștințe, cultură, 
preocupări de creație. în fond, 
de acei elevi care trăiesc inte
gral anii de școală.

Opinia noastră vi se pare 
exagerată ? Sîntem gata să ne 
angajăm într-o discuție.



11 penalty-uri cu

Șl O... LOVITURA INDIRECTA
C. TEAȘCAFLUIERUL 

FINAL

UN LITIGIU CARE
TREBUIE REZOLVAT

Spirit agitat și novator, cu susceptibilități și teribilisme, deopotrivă de vivace, de profund și 
rațional în întreprinderile sale și, mai presus de orice, omul care își domină prin fantezie și eru
diție, oricînd și în orice împrejurări, anturajul, C. Teașcă, de mai multă vreme inabordabil de 
ziariștii sportivi (este o condiție sine qua non a existenței sale să fie în conflict, în polemică cu ci
neva, altfel n-ar mai fi el, Teașcă) a consimțit, dar nu fără condiții, după cum se va vedea, să 
împărtășească, în cadrul interviului de față, cititorilor „Scînteii tineretului" cîteva opinii despre 
campionatul de fotbal recent încheiat, despre fotbal în general ți despre oamenii balonului rotund.

— Care sînt, după părea dum
neavoastră, revelațiile actualu
lui campionat ?

— O revelație cu adevărat a 
fost și rămîne calificarea pen
tru Mexic. Cum a fost posibilă ? 
In modul cel mai normal, ca în 
fotbalul de pretutindeni. Șl pen
tru că la sărbătorirea 
succes cîțiva subliniau 
învins dar că n-avem 
că ne-am calificat dar...

i '4 le amintesc acestora 
„taeni care, aproape 20 
au avut cluburi dar n-au avut 
echipă națională la nici una din 
edițiile 1958. 1962j 1966 ale C.M.

Al doilea aspect, oarecum re
velatoriu, privind de data aceas
ta campionatul, ai’ consta în o a- 
nume inadvertență a competi
ției. Și anume aceea că nu e- 
chipele cu jucătorii cotați ca 
mai valoroși s-au impus în cam
pionat ci formațiile care s-au 
pregătit pentru a nu pierde. Și 
nu sînt puține acestea, chiar 
dacă unele nu ocupă, cifric vor
bind, locurile socotite gazetăreș- 
te ca fiind de prim „rang". E- 
dificatoare s-a arătat, deci, 
munca și nu firma !

O subliniere. care se impune 
este aceea a contribuției perso
nale a președintelui federației, 
pentru optica tinerească și pen
tru efortul dirijării 
nostru către matca 
chiar dâcă în unele 
președintele a fost 
„majoritatea interesată" sau ne
inițiată din Biroul federal. (Să 
ne mai amintim acum de amî- 
narea unor jocuri, de imixtiu
nile în treburile cluburilor — 
vezi problema datei acordării 
dezlegărilor — de amînarea sine 
die a aplicării statutului pro
priu etc. etc. ?).

acestui 
că am 

cluburi, 
eu am 
de ita- 
de ani

fotbalului 
lui reală, 
probleme 
învins de

!

F.C. Argeș 
Ia numai 2 
este o re-

— Dar faptul că 
termină pe locul 4, 
puncte de lider, nu 
velație? După cîte știm nu le-ați 
promis argeșenilor un loc Ia o 
asemenea înălțime. Cum ați 
șit să urcați atît de sus 
„vedete" ?.

reu- 
fără

este— Poziția F.C. Argeș-ului 
reflexul momentan al experien
ței și interesului depuse la Pi- 

. tești pentru a zidi și nu a ten-

cui! Adeziunea noastră pentru 
fotbalul de autentică valoare 
competitivă este un c,rez. și 
vehemența cu care căutăm să 
nft impunem este motivată prin 
profunda pasiune de a face ca 
fotbalul să fie fotbal și nu dile
tantism. N-am promis nimănui 
— deci nu numai argeșenilor — 
ce loc vom ocupa. Aceasta nu 
a însemnat însă că n-am privit 
în sus. Și dacă mulți cronicari 
și-au permis să-și încarce sti
lourile cu apă trecătoare și să 
aprecieze pietrele de rîu ca di
amante, e bine să știți că Piteș- 
tiul are o adevărată nestemată 
de platină, care este echipa. 
Ea este totul, ea a cîștigat, ea 
s-a impus. Cum ? Probabil că, 
gîndindu-ne la ceea ce spun 
cuvintele lui N, Iorga : „Veselia 
omului e ca mirosul florilor, ea 
nu se înalță din suflete vește
de", ne-am atașat volens-nolens 
de fotbal. Atît pregătirea canti
tativă cît și recuperarea calita
tivă, purtînd amprenta cointere
sării, și-au spus cuvîntul în po
fida greutăților, densității an
trenamentelor și abstinenței co
tidiene. Antrenori și jucători, 
am fost Ia post pentru a ne 
îndeplini misiunea de slujitori 
ai fotbalului. Iar ca joc am a- 
derat cu toții, voluntar și soli
dar, la sacrificii pentru calitate 
și ținută, intrînd pe teren nu 
pentru amuzament ci pentru un 
efort colectiv, constant și în e- 
sență constructiv. Am vrut să 
suflăm o echipă animată de mult 
entuziasm tocmai pentru ca ea 
să poată face față eforturilor 
generale de revalorificare a a- 
tributelor, a calităților fotbalu
lui românesc. Deocamdată am a- 
pucat doar să ne lămurim asu
pra anumitor lucruri, de aceea 
n-aș vrea să se creadă că în a- 
cest tur de campionat am reușit 
prea mult. Rămîne ca timpul 
să ne confirme sau să ne infir
me. Căci, la drept vorbind, în 
prezent nu ..recunoașteri" aș
teptăm ; n-am altă pretenție de
cît aceea de a se asigura condi
ții egale de start, tuturor echi
pelor, condiții de lucru necesare 
tuturor celor ce se dedică, cu 
tot sufletul și priceperea lor, 
fotbalului.

— Se discută mult despre un 
așa-zis „scandal" Teașcă-Do- 
brin. Ce este adevăr și ce este 
ficțiune în acest caz ? In fond 
ce credeți dv. despre Dobrin și 
ce crede el despre dv.?

— Vă rogă continuați cu 
trebările...

— Da, însă numai cu condi
ția că această elucidare să fie 
doar amînată. Orice campionat 
înregistrează, ca un seismograf, 
progrese sau regrese pe linia 
dezvoltării fotbalului, din punct 
de vedere al tehnicității și sis
temelor moderne de joc. AI nos
tru, al cărui tur s-a încheiat re
cent, cum se prezintă ?

— Este riscant să-ți faci cu
noscute publicului opiniile numai 
după consumarea primei jumă
tăți a competiției. Totuși, spre 
a nu sări peste încă o întrebare, 
voi încerca să răspund. Nota a- 
cută a fost adusă de jocul tine
resc, avîntat ai echipelor cu an
trenori mai puțin vîrstnici. A- 
ceștia au dus bătălia — și, cînd' 
au putut, au cîștigat-o — pe 
cîmpul de luptă și nu în culise
le „diplomatice". S-au făcut e- 
forturi mari, adesea însoțite de 
sacrificarea unor victorii, dar 
lupta fiecăruia din competitorii 
amintiți pentru atingerea nive
lului internațional s-a văzut. 
Și. mai cu seamă, aceste solici
tări făcute prezentului își vor 
arăta roadele, sînt sigur, într-un 
viitor nu prea îndepărtat. E 
drept tehnicitatea n-a fost prea 
pregnant reliefată și nici nu se 
putea dacă ne gîndim cît de pu
țini tineri urmează cotidian 
cursurile de instruire — compa
rativ cu colegii lor din multe al
te țări — dar adaptarea fotba
lului nostru de club la condiți
ile jocului bărbătesc, vioi, tem
peramental este o realitate evi
dentă la mai toate echipele.

Antrenorul Teașcă și arbitrii — entități ireconciliabile?

și nici cine mai sînt aceia ca
re scriu la ele. Pentru că mi s-a 
părut cu totul inacceptabilă po
ziția de tiranie, de reproșuri, de 
invective a acestei prese, la a- 
dresa noastră, a acelora care ne 
ocupăm de fotbal. Orjcît de im
precisă este noțiunea de valoa
re, oricît de variabilă e cifra 
care să o exprime sau cuvîntul 
care să o documenteze, este de 
neconceput ca, de exemplu, un 
cronicar care face „darea de sea
mă" asupra meciului vizionat, 
să dea unui jucător nota 4 iar în 
ședința de redacție, redactorul 
șef _să-i treacă jucătorului res
pectiv nota 7. „Nu se poate să-i 
stricăm media !“, Auziți, argu
ment !?! Aș mai spune că cro
nicile pe marginea jocurilor, în 
multe cazuri, nu sînt atestate de 
competență. Unii te insultă, te 
înjosesc, te încondeiază, te po
reclesc în fel și chip, te fac din 
om neom. Și cine credeți ? Toc
mai aceia care te întreabă prin 
telefon ce antrenamente faci, 
cine joacă (căci ei nu cunosc 
nici jucătorii) și-ți solicită cî
teva idei despre fotbal.

Așadar, nu numai că sînt 
scandalizat dar am să propun u- 
nora dintre antrenori să scriem 
și noi 4—5 pagini în revista Fot
bal (cînd federația va deveni 
autonomă), cronici pe marginea 
cronicilor cronicarilor. Cu a- 
celași ton, cu aceleași preocu
pări pentru viața lor personală, 
cu același interes de a-i critica... 
constructiv.

La drept vorbind de ce să nu 
se aplice și în presa sportivă i- 
deea că cine dă verdicte pe un 
plan profesional trebuie să aibă, 
în materie, girul unei competen
țe cel puțin egală cu a aceluia 
care este luat în discuție. Nu 
poți da sfaturi cum se face un 
tren cînd tu toată viața al pus 
numai flecuri. Cu alte cuvinte, 
experiența neputinței să se ter
mine ! Așa că... v-am răspuris și 
la cel de al 10-lea penalty. 
Sper să fie lăsat să fie execu
tat. Mai precis, să vadă lumina 
tiparului (n.n. O va vedea. Mi
nus atacurile la persoană și ex
primarea prea.-, bărbătească 1).

— Ce șanse are echipa Româ
niei în Mexic ?

„RECOMANDAT-EXPRES"
ÎN CURTEA 
UNUI LICEU 

TÎRGOVISTEAN

Ne-am obișnuit, în ultima vreme, la școlile orașului nos
tru, să admirăm spiritul gospodăresc al tinerilor elevi care, 
mobilizați de către organizațiile U.T.C. și cu sprijinul con
ducerilor de școli, au transformat curțile în terenuri spor
tive îngrijite. Mici complexe sportive, din care nu lipsesc 
un teren de volei, handbal sau baschet, pot fi întîlnite la 
Liceul economic, la Liceul nr. 2 și la aproape toate școlile 
generale. Iată însă că, poposind în spațioasa curte a Li
ceului nr. 1 am fost neplăcut surprinși de o priveliște mai 
puțin... gospodărească. Despre ce este vorba ? Mormane de 
nisip și pietriș, împresurate de bălți de apă, chiar un tăvă
lug părăsit — acesta este peisajul. Sînt cîteva luni de cînd 
datează această stare de lucruri. Mai precis, de cînd s-a 
hotărît nivelarea și amenajarea curții — o inițiativă cu 
priză în rîndul elevilor liceului. Dar lucrurile au stagnat 
după un timid început, rezumat doar Ia aducerea și depo
zitarea materialelor care, în situația actuală, reduc și mai 
mult spațiul unde, de bine de rău, se mai încingea cîte o 
„miuță“... „Gospodarii" școlii și, în primul rînd organizația 
U.T.C., socotesc probabil că terenul de baschet, care se 
află situat după o aripă a liceului, constituie un spațiu su
ficient pentru sutele de elevi care învață aici. Timpul bun 
a trecut de mult, însă... Curtea a „înghețat" în ipostaza pe 
care am surprins-o cu aparatul de fotografiat. Ce se mai 
poate face, totuși, în prima urgență? Profitînd de întîrzie- 
rea zăpezii, ar putea începe neîntîrziat nivelarea și tăvălu- 
girea curții. Forțe sînt, entuziasm — de asemenea. Cîteva 
după-amiezi bine organizate ar putea fi folosite din plin 
de uteciștii liceului. Odată mercurul coborît sub zero, n-ar 
mai rămîne de făcut decît udarea unei porțiuni, special 
pregătită, cu apă din belșug și curtea aceasta ar putea 
deveni — pentru vacanța care se apropie — un patinoar 
de toată frumusețea. Ce spuneți de sugestie?

Text și foto : V. MIHAIL 
Tîrgoviște

N. R. Subscriem întrutotul Ia propunerea coresponden
tului nostru. Și dacă acest posibil patinoar va lua ființă, 
ne vom grăbi să-I vizităm, imediat ce vom fi invitați. Nu 
vom uita să luăm și aparatul de fotografiat..,

— Ce ne puteti spune în legă
tură cu organizarea activității 
fotbalistice la cluburi? S-a făcut, 
un pas — sau mai multi — îna
inte, unul sau mai mulți — în
dărăt ?

— Nimic dedsebit Pași înain
te n-am făcut, dar nici înapoi. 
Ceea ce n-ar fi prea neliniștitor 
dacă n-am vedea că competito
rii, pe plan mondial, merg nu
mai si numai înainte — și încă 
în salturi, nu In simpli pași. Dar 
să vorbesc de ceea ce mă doare 
direct Experimentul F.C. Argeș 
mai este încă o iluzie. O ..fata 
morgana" dacă vreți. La noi. o 
oarecare înviorare a fost adusă 
de contribuția concretă a orga
nelor locale dar numai în cîte- 

. va direcții. Insuficiente însă. 
Căci lipsa de membri susțină
tori. a bazei științifice de lucru, 
a cointeresării hotărîte a jucă
torilor pentru fotbal, a nefunda- 
mentării creșterii masive a ta
lentelor ș.a.m.d. ne păstrează în 
aceeași mediocritate a procesu
lui de muncă. Atîta timp cît to
tul se referă la o echipă și nu 
la fotbal. ]a etapa, de duminică 
și nu la competiția (sau compe
tițiile) în perspectivă. Ia cîști- 
garea meciului prin orice mij
loace si nu la pregătirea multi
laterală a echipei în vederea 
victoriei etc., vă imaginați că 
stilul de lucru nu poate fi decît 
„pompieristic'...................

— Publicul 
creditat ca 
spectacolului 
îndeplinit, in 
apărător al fair-play-ului ?

— Nicidecum. Este dezgustător 
să vezi cum se degradează com
portarea publicului. Nici nu a- 
pucă echipele să intre pe teren 
și huiduielile sînt prezente. Dar 
..marile" manifestări încep încă 
din momentul apariției în oraș. 
Șicane. inscripții pe autobuze 
făcute ca să rămînă pentru toată 
viața, și cîte altele ! Mulți alții 
nu-și plătesc biletele; sar gar
durile sau taie plasele de sîr- 
mă cu foarfeci speciale și. după 
toate acestea, urlă, aruncă cor
puri contondente pe gazon, fac 
să explodeze zgomotos baloane 
de te crezi pe cîmpul de război, 
întocmesc ad*hoc  fanfare din 
trompete, goarne și tobe etc., 

încearcă, cu alte cuvinte.

totul pentru ca adversarul să se 
simtă mic, neputincios și dispus 
să se lase învins numai ca să 
poată pleca nevătămat- După 
cum vedeți, publicul nu și-a în
deplinit rolul de apărător al. 
fair-play-ului, ba dimpotrivă, 
tocmai el'" contribuie la înrăută
țirea atmosferei, la vicierea cli
matului de sportivitate. Parado
xal, dar jucătorii de categoria 
A n-au răspuns, în marea lor 
majoritate, cu armele folosite 
de public și au jucat pentru fot
bal. Este, aici, și meritul fede
rației care, cu cîteva excepții 
privind jucătorii bucureșteni, a 
împărțit dreptatea în mod just.. 
Se impune, deci, ca de urgen
tă să restituim atmosfera nece
sară fotbalului spectacular, iar 
dv., ziariștii, să militați vehe
ment prin scris, pentru compor
tare civilizată, cerută oricărei 
manifestații publice, deci și celei 
din arena sportivă !

— Adesea, cei care pierd în 
arenă, găsesc drept țapi ispăși 
tori pe cavalerii fluierului. Cînd 
aceștia „greșesc", este vorba, in 
toate cazurile, de simple erori ?

eași fază intr-un fel cînd ne a- 
vantajează și exact invers cînd 
ne dezavantajează.

— Dacă ați fi rămas la Cluj, 
mai era „U" — campioană a me
ciurilor nule ?

— Cum nu mai sînt la „U“, 
mă abțin să fac aprecieri. Nu de 
altceva dar superioritatea în
vingătorului, flagrantă prin forță 
și nu prin capacitatea de a con
vinge, este o știință perimată și 
consumată de orgoliu. Las aceas
ta s-o facă tenorii de modă ve
che și alambicarii de modă 
nouă.

— Cu care dintre antrenorii 
români sau străini credeți că vă 
înrudiți prin maniera de „a lu
cra" o echipă, prin temperament 
și stil ?

“ și de aici restul... 
— tot mai mult a- 
o determinantă a 
fotbalistic — și-a 
acest an, rolul de

— Se vorbește despre arbitru, 
cu compasiune, ca despre un 
„acar Păun". Dar arbitrul chiar 
este un fel de macagiu. Căci 
lui nu-i este permisă nici o aba
tere de la regulament, greșeala 
presupunînd, imediat, o... dera
iere. Numai că frecvent obser
văm la arbitri ca și la echipe, 
de altfel, fluctuații de „formă", 
adică : aproape totul se fluieră 
regulamentar pentru gazde, iar 
pentru oaspeți se aplică acest 
tratament numai la retur, cînd 
devin și ei gazde.

După opinia mea. erorile de 
arbitraj sînt, în general, erori 
și nimic altceva. Cu mici excep
ții. Căci nu mai pot considera o 
simplă eroare faptul că unele 
grupări sînt arbitrate de cîțiva 
arbitri mereu aceiași, că, de e- 
xemplu. un meci al echipei Pro
gresul București este arbitrat 
de un... funcționar superior al 
filialei Băncii din Pitești !!! 
Așadar „țapi ispășitori" au fost 
și vor rămîne, cu atît mai mult 
cu cît unii dintre noi, trebuie 
s-o recunoaștem, judecăm ace-

— Nici eu nu știu ce să zic. 
Cu atît mai mult cu cît n-am a- 
vut șansa să văd la lucru mari 
maeștri. Cineva, scria, mi se na
re chiar în ziarul dv. că, „Ca
pacitatea de a deveni specialist 
nu este un monopol, dar nici un 
dar al naturii ; munca este to
tul..." Prin aceșstă prizmă cred 
că semăn cu toți aceia care fac 
fotbal pentru fotbal. Și tot în 
articolul respectiv se spunea că 
„temperamentul exprimă un tip 
de sistem nervos ce îmbină in
tr-un anumit mod forța cu mo
bilitatea și echilibrul". Ca atare, 
mă asemăn cu toți aceia care, 
dincolo de stereotipia cuvinte
lor, trăiesc cu adevărat faptele 
de viață pe care simt nevoie să 
le comunice semenilor. Treceți 
deci ce nume doriți la capătul 
acestor fraze și nu am nici un 
motiv de supărare ; dimpotrivă, 
de măgulire.

— Făcînd abstracție de „greu
tatea" echipelor din seria unde 
va_ fi plasată, „naționala" noas
tră, dacă ea va învinge măcar 
o echipă, va obține un succes 
major. Și de un asemenea suc
ces o cred capabilă. Dar cu mai 
mult nu o pot credita. Totuși, 
dacă ea va obține încă un re
zultat egal si scoruri strînse cu 
celelalte echipe, vom fi îndrep
tățiți să ne bucurăm tot așa de 
mult ca și cu ocazia calificării 
ca una dintre cele 16 națiuni 
participante la C.M. din Mexic 
1970.

Fără să fac prognoze, dacă 
măcar acum în pregătirea fot
balului nostru se va face o a- 
cordare cu cerințele lui logice 
ca să nu mai plătim tribut dile
tantismului depășit, se va putea 
conta pe un loc trei sau chiar 
doi în grupa ce ne va fi rezer
vată în Mexic. Performanță 
care, să recunoaștem, pe lîngă 
că ar fi revelatorie, ar consti
tui și un carburant polivalent în 
vederea celei de a doua etape : 
C. M. din R. F. a Germaniei, 
1974 1

Și acum. Ia drept vorbind, 
dumneavoastră mi-ați pus „11 
întrebări directe" cu pedeapsa 
maximă — penalty ; v-aș ruga 
să-mi permiteți și mie să vă pun 
o singură întrebare, „indirectă" 
însă i cărui fapt se datoresc 
lipsa de curaj, de opinie, de o- 
biectivitate și onestitate, dacă 
vreți, ce se degajă din unele 
cronici sportive ce apar? Și, 
mai ales, de ce nu recunoașteți 
niciodată fă aii greșit, că n-ați 
știut sau că nu v-ați priceput ? 
Ce, doare autocritica publică la 
nivelul dumneavoastră ?

Părerea — și nu a unor ne
avizați — este unanimă : ideea 
de învățare a înotului de către 
copii tinde să fie compromisă. 
Iar dacă ar fi să comparăm 
între ele cele 12 bilanțuri ale 
tot atîtor sezoane din 1957 în
coace, referindu-ne la numă
rul de' copii și, mai ales, la 
„cîștigul net" al natației noas
tre de performanță am obți
ne și argumentele cifrice care 
să sublinieze afirmația. Pe ul
timul ldc, sub toate aspectele 
— sezonul 1969. De ce ?

★
Cursurile de la ștrandul „Ti

neretului" ne furnizează cele 
mai reprezentative indicii. 
Vara, in afara acestui complex 
de mare capacitate și bine do
tat, mai funcționează în Ca
pitală cîteva centre de învă
țare a înotului : Obor, Palatul 
pionierilor, apoi cele de la di
feritele ștranduri dar care prin 
capacitatea redusă nu ridică 
probleme deosebite. Ne amin
tim, în sezonul 1965/66, la „Ti
neretului" peste 7 000 de copii 
au absolvit cursurile de învă
țare a înotului dintre care, cei 
mai buni 400 au fost incluși în 
secțiile de performanță ale 
cluburilor și și-au continuat 
pregătirea pe timpul iernii la 
bazinul acoperit. Funcționau 
atunci, ca instructori, profesori 
și antrenori selecționați cu 
grijă în urma unor exigente 
examene teoretice și practice 
organizate de federație. „Ab
solvenții", miile de preșcolari 
și școlari mici, la sfîrșitul fie
cărui ciclu, dădeau și ei exa
men. — într-un cadru festiv, 
în prezența părinților 
obțineau 
grade.

...N-au 
decît trei 
de la un 
altul, indiciile re
gresului s-au ac
centuat tot 
mult: 
copii 
scăzut 
3 000 ; 
narea 
lor nu 
criteriu ; 
nele“ de sfîrșit de 
ciclu ale micilor 
înotători au dispă
rut și ele ; Fede
rația de natație 
s-a 
cial 
conducerea tehni
că a centrelor 
de învățare lăsînd • 
in sarcina unei instituții 
caracter administrativ 
I.E.A.B.S. — interesată, cum 
e și firesc, în primul rînd, de 
a-și realiza beneficiile planifi
cate. Să ne mai întrebăm a- 
tunci cîți copii de perspectivă 
au fost cooptați în secțiile de 
performanță, din această pe
pinieră ? Inutil, fiindcă răs
punsul se poate anticipa cu 
ușurință : un număr neglijabil.

înainte de a încerca unele 
investigații, ne-am aflat în în
curcătură : să ne adresăm, sau 
nu, federației de specialitate ? 
Pe de o parte F.R.N. și-a de
clinat orice atribuții în legă
tură cu centrele de înot, lăsînd 

latitudinea 
în-

brevete

trecut 
veri și 
curs la

mai 
numărul de 
înscriși a 

pînă la 
selecțio- 

instructori- 
mai este un 

„exame-

retras ofi-
(1?) de la

Și
de diferite

. prin retragerea noastră, atunci 
cînd directorul centrului pro
pus de noi, prof. Eugen Po
pescu, n-a fost acceptat de că
tre I.E.A.B.S. din considerente 
ce țin de retribuția instructo
rilor. S-au ivit chiar unele 
complicații legate de plățile 
anterioare. N-a fost, desigur, 
cea mai bună poziție adoptată 
de noi. Dar faptul că în ulti
mul sezon s-au obținut rezul
tatele care se cunosc, cînd 
I.E.A.B.S. a făcut ce a crezut 
de cuviință și cum s-a pri
ceput cu aceste centre, poate 
să determine imediat reveni
rea lucrurilor la normal. Prin 
aceasta înțeleg ca federația și 
sectorul tehnic al C.M.E.F.S. 
să organizeze centrele sub as
pect tehnic, iar I.E.A.B.S. să se 
ocupe doar de partea financia
ră a problemei.

Absolut de acord cu această 
concluzie. Dar, ne întrebăm, 
de ce nu s-a procedat astfel și 
pină acum ? Fiindcă explica
ția „neînțelegerilor financiare11 
nu poate constitui un argu
ment care să poată determina 
abdicarea de la niște atribuții 
foarte exacte. Fiindcă, ne în
chipuim, I.E.A.B.S. a pledat 
pentru respectarea unor pre
vederi financiare legale cu ca
re operează organele sale 
deși, poate, și le-a susținut în 
mod unilateral, neîncercînd o 
soluționare potrivită.

Dar să ascultăm si partea 
cealaltă :

— Ne-am străduit, din 
punctul nostru de vedere — 
ne spune tov. director al 
I.E.A.B.S.. TRAIAN ILIESCU 
— să asigurăm rentabilitatea 
centrului de la ștrandul „Ti
neretului", respectînd litera

, ANCHETA NOASTRĂ?f?
-p J,.' ■. /a®,j. -j* ” ••.. Țț-VjV - 4*&De ce centrele de învățare 

a inătului pentru copii nu devin
. i . ■■ - y ' .. ■
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totul 
i cu

— Ce v-a scandalizat mai mult 
anul acesta și cui — căror per
soane sau for — aveți să Ie adre
sați reproșuri ?

— De la 15 octombrie a.c. 
n-am mai citit nici un rînd din 
presă despre fotbal. Despre zia
rele de specialitate nici măcar 
nu mai știu dacă apar sau nu,

— Socotind că această între
bare nu ne poate viza pe noi, 
neștiindu-ne dotați cu „haru
rile" enumerate mai sus, vă ru
găm să apreciați „lovitura dv. 
indirectă" ca fiind trimisă... pe 
lingă bară !

tură cu centrele 
problema la 
I.E.A.B.S. (care ar putea, ... 
tr-o bună zi, să spunem, să le 
și suspende dacă nu s-ar do
vedi rentabile) ; pe de altă 
parte este un fapt complet a- 
normal ca o activitate sporti
vă organizată, legată de na
tație, să se desfășoare în afara 
controlului și îndrumării teh
nice a federației. Acesta este, 
de fapt, după părerea noastră, 
unghiul prin care trebuie ana
lizat totul, principalul punct 
de vedere prin care trebuie 
explicată tendința de compro
mitere a ideii de învățare a 
înotului de către copii.

Față de aceste fenomene,, 
am vrut să aflăm mai întîi 
opiniile secretarului general al 
F.R.N., tov. CONSTANTIN 
MIHAI:

— Centrele de învățare a 
înotului pentru copii au func
ționat cu cele mai bune rezul
tate atunci cînd s-au aflat în 
directa organizare a Biroului 
federal. Cîteva alte foruri con
lucrau strîns împreună cu noi: 
sectorul tehnic al C.M.E.F.S., 
organele municipale de învă- 
țămînt și pionieri. Dar am fost 
nevoiți să renunțăm la orga
nizarea lor directă întrucît au 
survenit unele neînțelegeri în 
legătură cu plata instructori
lor. Discuțiile noastre cu 
I.E.A.B.S., care s-au prelungit 
la cîteva luni (!), n-au avut nici 
un rezultat. Ele s-au curmat,

instrucțiunilor financiare. A- 
dică retribuind instructorii — 
și în primul rînd profesorii de 
educație fizică cu specializarea 
natație — după calificarea lor, 
numind dintre saiariații noștri 
un metodist care să coordone
ze activitatea bazei. Asta nu 
înseamnă că n-am fi fost de 
acord cu îndrumarea de spe
cialitate a federației, cea care 
ar trebui să fie direct intere
sată de latura tehnică. Ar fi 
fost astfel stabilite criterii 
exacte de alcătuire a grupelor 
de copii după vîrstă și cuno- “ț 
ștințe (n.n. Mulți copii știau 
deja să înoate și se înscrișu Ia 
curs doar pentru a-și petrec» 
plăcut. Ia soare, trei săptămîni 
din vacanță ; grupele de vîrstă 
au avut o compoziție eteroge
nă, limitele rămînînd o forma
litate).

Metodistul I.E.A.B.S., PRO
FESORUL ADRIAN BARBU- 
LESC.U. aduce în discuție alte 
elemente :

— N-aș putea spune că un 
singur specialist le poat» 
descurca pe toate, în bune 
condiții : planificarea și urmă
rirea antrenamentelor secțiilor 
de performanță, calendarul 
bazei, organizarea cantona
mentelor comune cu sportivi 
străini, problema accesului la 
bazine a sportivilor, practica 
studenților de la I.E.F.S. Prin
tre picături... conducerea teh
nică a ciclurilor de învățare 
ale copiilor — instructori, îm
părțirea copiilor pe grupe, le
gătura cu antrenorii de la 
cluburi etc. — adică tocmai 
obligațiile mele principale. 
Mai adăugați acestei situații o 
slabă propagandă a cursurilor 
de înot pentru copii de cara 
se face vinovată însăși institu
ția noastră și un aport nul din 
partea federației, 
un tablou 
tor cursuri 
slab cîștig 
formanță...

Veți avea 
mai exact ai aces- 
de învățare, al unui 
al natației de per-

VASILE CABULEA

Viitori campioni de înot ai țării ? Viitori performeri europeni sau mondiali care să fi făcut primii 
„pași“ la centrele de învățarea înotului pentru copii ? Poate! Și doar atunci cînd de ei se vor 

ocupa, cu toată grija, specialiștii natației noastre.

« CONDUCĂTORII echipei de 
hochei pe gheață a Canadei au 
declarat că echipa lor s-ar putea 
să nu participe la campionatul 
mondial (grupa A), programat în 
luna martie la Montreal și Win
nipeg. în cazul că Liga interna
țională de hochei pe gheață se va 
opune la folosirea unor jucători 
profesioniști.

o SELECȚIONATA de hochei 
pe gheață a K. D. Germane care 
va întîlni în două jocuri amicale 
reprezentativa României a sosit 
ieri după-amiază în Capitală. 
Hochelștii germani au plecat apoi 
cu autocarul la Poiana Brașov, 
locul de desfășurare a celor două 
meciuri. Primul joc va avea loc 
astăzi de la ora 1?, iar cel de-al 
doilea vineri.

DINAMO BACAU — F. C. 
KILMARNOCK : 1—1

locală F. C. Kil- 
putut învinge pe 
cu care a termi- 
: 1—1 (0—0). Jocul 
de peste 25 000 de

Aseară la luminile reflectoare
lor stadionului din orașul Kilmar
nock intr-un ineci-ttir conținu 
pentru competiția internațională 
de fotbal „Cupa europeană a tîr- 
gurilor" echipa 
marnock nu a 
Dinamo Bâcău 
nat la egalitate 
a fost urmărit
spectatori. Fotbaliștii scoțieni au 
deschis scorul în minutul 50 prin 
Morrison. Echipa română care s-a 
regăsit în ultima parte a jocului 
a egalat in minutul 73 datorită a- 
ripei stingi Băluță. Returul va a- 
vea loc la 13 ianuarie la Bacău,

★
Cam acesta este tabloul li

nei activități care începe să-și 
piardă valențele. A unor 
cursuri de învățare care ■ ar 
putea cuprinde cel puțin 2 000 
de copii din Capitală, într-o 
lună de vară ! (însăși federa
ția ne-a indicat'această cifră). 
Și, mai ales, nu este vorba 
decîț de reluarea unei expe
riențe, de revenirea la un ni
vel la care ne aflam cu 2—3 
veri în urmă și nu — din pă
cate — despre o tentativă de 
îmbunătățire. Pentru că, din
colo de planul de încasări al 
I.E.A.B.S. trebuie să avem în 
vedere în primul rînd scopul 
social, major, al învățării ma
rii mase de copii să stăpî- 
nească tainele unui sport ca 
înotul, cu atîtea atribute pen
tru dezvoltarea fizică armo
nioasă, sănătatea și robustețea 
generațiilor tinere.

VIOREL RABA



minim sesiunii

(Urmare din pag. I)

și folosirșa și repartizarea cadre
lor medicale pe teritoriul țării.

— Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor eu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat că de la ultima 
ședință plenară, Biroul Marii 
Adunări Naționale a primit din 
partea Consiliului de Miniștri 
Proiectul de lege privind organi
zarea activității de cercetare ști
ințifică în Republica Socialistă 
România și a propus ca acest 
proiect să fie înscris pe ordinea 
de zi a sesiunii.

Biroul Marii Adunări Naționale 
a propus, de asemenea, să se in
cludă pe ordinea de zi alegerea 
unui vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate completa
rea ordinii de zi a sesiunii cu 
punctele propuse.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Minișt ■ i, care a 
prezentat expunerea la proiectul 
de lege privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

fn continuare, deputatul Du
mitru Balalia, președintele Co
misiei permanente pentru consi
liile populare și administrația de 
sțât, a prezentat raportul acestei 
comisii și al Comisiei juridice la 
proiectul de lege.

L*a  discuția generală au luat 
cuvîntul deputății Nicolae Mihai, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R.. președin
tele Consiliului popular județean.

• CURTEA MARȚIALA din 
Santiago de Chile a hotărît 
marți să pună în libertate, pe 
cauțiune, pe generalul în retra
gere Roberto Viaux, acuzat de

Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și Iosif 
Roth, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județeanTimiș.

în cadrul dezbaterilor pe ar
ticole a proiectului de lege au 
luat cuvîntul deputății : Miu Do- 
brescu, Constantin Dinculescu, 
Mihai Levente, Brăduț Covaliu, 
Ion Iliescu, Petre Blajovici. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri. 
Ion Gheorghe Maurer, a răspuns 
la întrebările puse de deputați și 
a făcut precizări în legătură cu 
amendamentele propuse în tim
pul dezbaterilor. Proiectul de le
ge, cu amendamentele propuse și 
aprobate, a fost supus .apoi în în
tregime votului secret, cu bile. 
Marea Adunare Națională a a- 
dontat Legea privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia-

în continuarea ordinii de zi, de
putatul Cornel Onesctl, ministrul 
afacerilor interne, a prezentat 
expunerea la proiectul de lege 
privind regimul străinilor în Re- . 
publica Socialistă România, iar 
deputatul Traian Ionașcu, preșe
dintele Comisiei juridice, a expus 
raportul acestei comisii.

Proiectul de lege a fost discu
tat apoi pe articole și supus vo
tului deputaților. Marea Adunare 
Națională a adoptat prin vot 
secret, cu bile, Legea privind re
gimul străinilor în Republica So
cialistă România.

La amiază, lucrările ședinței 
plenare au luat sfîrșit. ttrmînd a 
fi reluate joi dțraineața.

★
După-amiază au avut loc șe

dințe de lucru ale unor comisii- 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Miercuri, 17 decembrie, a a- 
vut loc. la Palatul Marii Adu
nări Naționale, sub președinția 
prof. Mihai Levente, ședința 
Comitetului de conducere al 
Grupului interparlamentar ro
mân.

Cu acest prilej, prof. Tudor 
Drăganu. vicepreședinte al 
Grupului, a făcut o expunere 
asupra lucrărilor celei de-a 
57-a Conferințe interparlamen
tare, care s-a ținut la New 
Delhi, intre 30 octombrie — 7 
noiembrie 1969 și asupra par
ticipării delegației române la 
aceste lucrări.

în continuarea ședinței, Co
mitetul a fost informat asupra 
activității internaționale a 
Grupului interparlamentar ro
mân .și a stabilit măsuri in ve
derea participării la sesiunea 
de primăvară 1970 a Uniunii 
interparlamentare.

Delegația militară condusă de 
general-colonel Ion loniță, mi
nistrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, care, 
Ja invitația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii So
vietice, A. A. Greciko, a făcut 
o vizită oficială în Uniune’a So
vietică, s-a înapoiat miercuri di
mineața în Capitală.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost salutată de ge
neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, șef al Marelui Stat Major, 
de adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, de generali și ofițeri 
superiori.

Erau de față V. S. Tikunov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, 
precum și atașați militari, aero 
și navali.

Miercuri seara a părăsit defi
nitiv țara noastră Jonkheer dr. 
Dirk Van Eysinga, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Olandei la București.

Delegația municipală a orașu
lui Ankara, condusă de primarul 
Ekrem C. Barias, a făcut miercuri 
o vizită prin orașul București.

Oaspeții au fost însoțiți de vice
președinți și alți membri ai Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești.

în cursul dimineții, delegația 
s-a oprit la Halele Obor, apoi a 
vizitat Laboratorul central pentru 
controlul alimentelor și furajelor, 
aflat în incinta- acestei mari clă
diri comerciale. Edilii orașului 
Ankara au făcut un nou popas 
Ja Fabrica de inașini-unelte și a- 

■' gregate, au străbătut marele car
tier de locuințe „Titan" și au .ad
mirat Complexul sportiv „23 Au
gust".

După-amiază., oaspeții au ple
cat 1 Stația de tratare a apei 
potabile, de la Arcuda, unde 
le-a fost prezentat sistemul de 
alimentare cu apă și de canaliza
re al orașului. Vizita de miercuri 
s-a încheiat la Galeriile de Artâ 
Națională. (

Miercuri seara a sosit în Ca
pitală Kang Iăng Săp, noul am
basador extraordinar ■ și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene la București.

Miercuri au început la Craio
va, lucrările celei de-a 2-a con
ferințe naționale de arheologie, 
organizată de către Institutul de 
arheologie al Academiei, în co
laborare cu institutele de istorie 
și arheologie din Cluj și Iași. La 
conferință iau parte 140 de spe
cialiști, cadre didactice din uni
versități, cercetări și muzeografi.

Timp de patru zile, vor fi 
prezentate comunicări urmate 
de discuții și se vor vizita locuri 
de străveche istorie din vecină
tatea Craiovei, precum și o ex
poziție cuprinzînd obiecte istori
ce și arheologice descoperite în 
ultimii ani de către colectivul 
Centrului din localitate al Aca
demiei. Majoritatea lucrărilor în
scrise în program sînt consacrate 
diverselor aspecte ale. culturii 
materiale și spirituale a dacilor 
si relațiilor acestora cu alte po
poare, iar o parte dintre ele pri
vesc perioada prestatală la ro
mâni (pînă în secolul al 14-lea).

(Agerpres)

0. N. U.

încheierea lucrărilor 
celei de a 24-a sesiuni 

a Adunării Generale
NEW YORK 17 — Corespondentul Agerpres, C. Atexandroaie, 

transmite : Miercuri dimineață au luat sfîrșit lucrările celei 
de a 24-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Pe agenda sesiunii s-au aflat 
107 puncte, marea lor majorita
te găsindu-și concretizarea în 
cele aproximativ 130 de rezolu
ții adoptate de Adunarea Gene
rală. Dintre aceste se detașea
ză. ca prezentînd o deosebită 

‘ însemnătate," problemele dezar
mării, decolonizării și dezvoltă
rii, care au concentrat întreaga 
atenție a delegațiilor celor 126 
ele state membre, pe parcursul 
celor 92 de zile cit au durat dez
baterile.

Opinia predominantă, care de 
altfel constituie și una din con
cluziile esențiale ale sesiunii, 
este că atîta timp cît unele state 
mai continuă să recurgă la ac
țiuni contrare eticii, și dreptu
lui internațional, provoeînd o 
politic^ de încălcare a principii
lor suveranității și independen
ței, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi, 
nerecurgerii la forță sau la a- 
menințarea cu forța, a dreptu
lui popoarelor la autodetermi
nare, pacea și securitatea inter
națională vor continua să se afle 
sub o permanentă amenințare.

Exemplul războiului de agre
siune din Vietnam a fost citat 
de zeci de delegații ca fiind 
expresia cea mai brutală a poli
ticii de folosire a forței în prac
tica relațiilor internaționale, în
călcare a dreptului sacru al po
poarelor de a-și hotărî singure 
soarta.

Pericolul crescînd pe care îl 
prezintă escaladarea cursei înar
mărilor nucleare, lipsa oricăror 
progrese semnificative în cadrul 
tratativelor pentru dezarmare de 
la Geneva, perspectiva experi
mentării în viitor a unor noi 
sisteme strategice termonuclea
re. radiologice și cu raze lasse.r, 
care ar îngreuna și mai mult 
progresul'tratativelor spre reali
zarea dezarmării generale și to
tale. au determinat statele ca,

la această sesiune, să înserce 
identificarea unor noi căi și 
mijloace capabile să contribuie 
la crearea premiselor necesare 
progresului pe calâa dezarmării. 
Printre acestea se numără rezo
luția care cere comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva să 
întocmească un program com
plet de dezarmare generală și 
totală.

Deși nu a figurat pe agenda 
sesiunii, problema securității eu
ropene a reținut atenția a nu
meroase state, care, apreciind 
situația din această zonă — unde 
se află concentrată cea mai mare 
cantitate de arme de distrugere 
în masă, iar împărțirea țărilor 
în blocuri opuse și prezența 
trupelor străine pe teritoriile 
altor țări creează principalele 
surse de tensiune și neîncredere 
— au salutat eforturile ce se 
depun spre întrunirea unei con
ferințe generale a statelor con
tinentului pentru dezbaterea pro
blemelor securității din această 
zonă geografică.

Și la această sesiune delega
ția României a avut un rol ac
tiv, făcînd cunoscută poziția ță
rii noastre față de marea majo
ritate a problemelor aflate în 
dezbatere. Ea a participat la 
elaborarea unor importante 
proiecte de rezoluții, țintind 
spre înfăptuirea universalității 
organizației și întărirea rolului 
ei în viața internațională. Româ
nia a fost coautoare la proiec
tele de rezoluție privind armele 
chimice și bacteriologice, retra
gerea trupelor străine din Co
reea de sud, codificarea și dez
voltarea progresivă a unor prin
cipii fundamentale ale dreptului 
internațional etc. Tot României 
îi aparține ideea. salutată de 
toate statele membre ale O.N.U., 
privind declararea unui „dece
niu al dezarmării", paralel cu 
cel de-al doilea „deceniu al dez
voltării".

Delegația C. C. 
al P.C.R. condusă 

de tovarășul 
Gheorghe Pană 

în Italia
ROMA 17. — Corespon

dentul Agerpres, N. Puicea 
transmite : Delegația Partidu
lui Comunist Român, condu
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită în 
Italia la invitația Partidului 
Socialist Italian, a avut 
miercuri o întîlnire cu Fran
cesco de Martino, secretar 
general al Partidului Socialist 
Italian, Giacomo Mancini, 
vice-secretar general al P.S.I., 
Riccardo Lombardi și Lucia
no de Pascalis, membri ai di
recțiunii P.S.I., precum și cu 
Luigi Bertoldi, șeful secției 
organizatorice, membru al di
recțiunii și Gianni Finocchia- 
ro, membru al C.C. al P.S.I. 
Cu acest prilej, au avut Ioc 
discuții asupra unor proble
me care interesează cele două 
partide. Seara, direcțiunea 
P.S.I. a oferit o masă în cin
stea delegației P.C.R.

„Secrete" bine cunoscute
Autoritățile rhodesiene au mai dispus o condamnare de ră

sunet : de data aceasta este vorba de un ziarist, .lohn R. Ni
cholson, redactor al rubricii financiare la ziarul „Rhodesia He
rald". .Verdictul a fost nemilos: 18 luni muncă silnică. Capul 
acuzării l-a constituit informațiile pe care acest publicist le-ar 
fi furnizat unei persoane de naționalitate străină, interesată în 
mijloacele folosite de regimul rasist de a se sustrage embargo
ului economic imt>us Rhodesiei in 1988 de că re Consiliul de 
Securitate. De fapt, adevărata „vină" a lui Nicholson este aceea 
dc a fi inserat in oaginile cotidianului la care lucra critici as
pre la adresa practicilor rasiste proprii regimului lui Ian Smith 
și care găseau ecou nu noma' in rîndurile copulației băștinașe 
dar și printre albii, susținători ai apartheidului de tip rhode- 
sian.

Proeminent ononent al noii „constituții" intrată în vigoare 
luna trecută, Nicholson a fost astfel redus la tăcere, mai ales 
în perspectiva alegerilor generale ce urmează să se desfășoare 
în aprilie, primele de la proclamarea unilaterală a „independen
tei" Rhodesiei. Recenta condamnare reprezintă un avertisment 
serios adresat in general nubliciștilor din această tară în sco
pul de a le înăbuși atacurile la care autoritățile se pot aștepta 
in timpul alegerilor. Unii din acești publiciști au atacat in ne
numărate rînduri legile de discriminare rasială care îmnhedică 
accesul populației de culoare spre funcțiile publice în stat, ‘ 
Segregarea in alegeri interzice unui african să aleagă un alb 
sau să voteze pentru un african dintr-un trib diferit de al său, 
alegerile reducîndu-se practic ia Înota pentru nu’ere între adcn- 
ții regimului rasist. Procesul lui Nicholson stă mărturie pentru 
măsurile profund antidemocratice ale guvernului lui Ian Smith 
de la crearea „rezervațiilor" de tipul bantustanelor sud-africane, 
condamnarea la moarte a băștinașilor, aducerea în țară a poli
țiștilor sud-africani (dezvăluire făcută recent de Harold Wilson 
în Camera Comunelor), deținerea în stare de arest fără for
mularea vreunei acuzații timp de 90 de zile, pînă la condamna
rea albilor înșiși care se opun într-o formă sau alta regimului 
existent. Transformarea Rhodesiei intr-un j stat polițienesc este 
progresivă, atmosfera devenind de nesuportat și pentru unii 
dintre cei socotiți privilegiați în țara drepturilor exclusive pen
tru cei 233 000 de albi. Ei nu sînt numai publiciști ci și oameni 
de afaceri, din industriile fierului, cromului, tutunului, care 
au suportat pînă acum consecințele sancțiunilor impuse Rhp- 
desiei : exporturile acestei țări au scăzut dc la 104 milioane de 
dolari, acum patru ani. la mai puțin de 100 milioane de dolari. 
Subterfugiile pe care le folosește regimul lui Ian Smith nentri 
stăvilirea datoriei externe, evaluată la aproximativ 40 milioane 
lire sterline, sînt prea bine cunoscute peste hotare și ele nu mai 
reprezintă pentru nimeni „secretele de stat" de care s-ar fi fă
cut vinovat ziaristul de la „Rhodesia Herald". Salisbury folo
sește casele de comerț sud-africane și portugheze pentru a pu
tea exporta produsele sale sub etichetele acestora pe alte pie
țe, aprovizionarea cu petrol este asigurată prin intermediul 
R.S.A. și al Mozambicului. colonie a Portugaliei. Pentru viitor 
Ian Smith a promis în cadrul Congresului partidului său, Fron
tul rhodesian, o supraveghere mai strictă a presei. Ian Smith 
a revenit acum cîteva zile cu o nouă precizare, la fel de sum
bră : „Guvernul nu va ezita să ia măsuri drastice împotriva 
oricui încearcă să ajute dușmanii țării în lupta împotriva sanc
țiunilor economice" (TIMES). Este pentru prima dată cînd Ian 
Smith face o apreciere publică, într-o conferință de presă, în le
gătură cu prietenii și „dușmanii" regimului pe care-1 patronea
ză, recunoscind, de fapt, izolarea politică în care Rhodesia se 
aScpctp
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• RAIDURI ISRAELIE- 
NE ASUPRA UNOR LO
CALITĂȚI EGIPTENE

CAIRO. — Un purtător de cu- 
vînt de la Cairo, citat de agen
ția M.E.N., a anunțat că aviația 
israeliană a întreprins miercuri 
două raiduri asupra unor locali
tăți din sectorul nordic al Cana
lului de Suez. Purtătorul de cu- 
vînt a precizat că aviația israe
liană nu a reușit să-și atingă țin
ta, întrucît artileria antiaeriană 
egipteană a intrat imediat în ac
țiune. în încheiere el a arătat 
că au fost doborîte trei avioane 
israeliene care au căzut la est de 
Canalul de Suez.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt israelian a făcut o decla
rație la Tel Aviv în cadrul căreia 
a arătat că miercuri aviația israe
liană a bombardat în două repri
ze obiective militare egiptene, si
tuate la nord de Golful Suez și 
în sectorul sudic al Canalului de 
Suez. El a afirmat că toate avioa
nele participante la cele două 
raiduri s-au întors la bazele lor.

La Ciudad de Pana
ma anotimpul acesta, 
s-ar părea, că este 
prielnic loviturilor de 
stat. Cu un an în 
urmă Arias, președin
te în funcțiune de 
numai 11 zile, se în
torcea de la cinema
tograf. îl aștepta o 
surpriză : pierduse
înalta funcție. Un 
grup de militari de
veniseră stăpîni pe pu
tere. A protestat, a 
promis o apropiată 
răsturnare dar a tre
buit să se mulțumeas
că cu exilul. Gene
ralul Omar Torrijos 
nu se afla in acest 
început de decembrie 
la cinematograf cînd 
a primit vestea ne
plăcută — s-a produs o 
iovitură de stat. Torri
jos întreprindea un 
voiaj particular în 
Mexic. Asista Ia un 
concurs hipic cînd de 
la Ciudad de Panama i 
s-a făcut cunoscut că 
nu mai este șeful 
guvernului militar. La 
acest punct asemă
nările dispar. Arias 
a rămas un fost pre
ședinte. Torrijos nu 
i-a împărtășit soarta 
decît 48 de ore.

în această parte a 
lumii loviturile de 
stat nu reprezintă un 
fapt ieșit din co
mun. Panama, în spe
cial, cunoaște o in
stabilitate politică pre
lungită, rezultat al 
unor complexe pro
bleme politice nere
zolvate. Această „re
publică a bananelor" 
este celebră mai pu
țin prin fructele pe 
care le exportă cît 
mai ales prin cana
lul ce leagă Atlanticul 
de Pacific. „C.Z.“ în
seamnă un obiect de 
dispută cu Washing
tonul și sursa • per
manentă a unor fră- 
mîntări interne. Obser
vatorii politici pretind 
că în momentul de 
față arbitrul situației 
în țară îl reprezintă 
„Garda Națională" ca
re cu cei 5 000 de 
oameni ai săi înde
plinește și funcțiile 
armatei și pe cele 
ale poliției. Torrijos 
a devenit coman
dantul Gărzii Națio
nale după Ce a reușit 
să-l transforme pe

puternicul său parte
ner colonelul Marti
nez din șef al sta
tului major în obscur 
diplomat. De altfel, 
înaltele funcții mili
tare din Panama se 
moștenesc grație... lo
viturilor de stat.

Lovitura de stat 
produsă luni ar fi 
fost dictată de o 
pretinsă „deplasare 
către stingă" a gu
vernului Torrijos. Cei 
care au încercat să 
preia puterea sînt 
vechi colaboratori ai 
generalului. între Tor
rijos și ei s-au a- 
cumulat neînțelegerile. 
Divergențele din sfe
rele conducătoare pro
veneau mai puțin din 
deosebiri de opinii 
politice și mai mult 
dintr-o ascuțită luptă 
pentru putere. LE 
MONDE DIPLOMA
TIQUE spunea totuși 
că Torrijos „duce o 
politică mai suplă". 
El a inițiat o re

Canalul Panama

america' 
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marea cau4/{i

urmă cu cîteva zile, 
că s-au produs zeci 
de încercări de lo
vitură de stat îm
potriva sa. Toate ten
tativele au eșuat — 
sublinia el pe un 
ton victorios. Gene
ralul era optimist. 
Poate de aceea s-a 
și încumetat să ple
ce în Mexic. Opti
mismul acesta i-a fost

„Un incident 
de 48 de ore“

fatal... — s-au grăbitformă agrară limitată 
și a promis că spre 
sfîrșitul anului 1970 
se vor desfășura ale
geri generale urma
te de „restabilirea 
vieții republicane nor
male în cadrul le
gal tradițional". în 
schimb, generalul a 
fost extrem de dur 
la adresa studențimii. 
Universitatea naționa
lă și-a închis porți
le ea urmare a afir
mației că în clădirea 
ei ar fi fost des
coperite arme destina
te „subversiunii". Jun
ta delegase un „con
siliu de înțelepți" ca 
să elaboreze o re
formă universitară- 
Pînă în momentul în 
care „înțelepții" ur
mau să ajungă la o 
formulă, militari înar
mați s-au instalat la 
intrarea în universi
tate interzicînd acce
sul.

Torrijos afirma, în

să afirme comentatorii. 
Inexact.
Torrijos a refuzat 

postura de înfrînt. 
Partida nu a fost ju
cată în întregime — 
și-a asigurat el in
terlocutorii. într-ade- 
văr. ultima repriză 
(cel puțin, pînă acum) 
îi aparție.

Din Mexic a ple
cat în Nicaragua. 
După cîteva ore zbu
ra iarăși. Un avion 
pus la dispoziție de 
președintele Nicara- 
guei, Somoza, I-a 
readus — „strict se
cret" — în Panama. 
Generalul răsturnat a 
evitat, la început, ca
pitala. A început re
cucerirea puterii din 
provincie. Prima care 
i-a acordat sprijinul 
a fost garnizoana din 
provincia Chiriqui. în
curajat, a pornit la 
drum : cazărmile Găr
zii Naționale erau

vizitate în grabă iar 
militarii i se raliau. 
Aplauze, discursuri, 
făgăduieli. N-a par
curs toată distanța: 
Ia jumătatea drumu
lui Torrijos a cal
culat că dispune de 
forța necesară pentru 
a reapare la Ciu
dad de Panama. Un 
avion l-a transportat 
în capitală. A urmat 
un violent schimb de 
focuri. Final : auto
rii loviturii de stat 
au fost arestați.

Torrijos a comu
nicat triumfător: „To
tul va rămîne așa 
cum era înainte de 
plecarea mea în Me
xic. Cabinetul de mi
niștri, existent înain
te de lovitura de 
stat, va fi restabilit". 
Deci, miniștrii acu
zați că se găsesc pe 
plan politic prea Ia 
stingă și-au redohș N 
dit posturile. ZiariștG 
l-au întrebat dacă 
alegerile vor avea loc 
în 1970, precum s-a 
stabilit anterior. „Un 
incident de 48 de 
ore nu poate afecta 
un plan pe un an“ 
— a răspuns zîmbind.

Ciudad de Panama 
a revenit grabnic la 
normal pentru că lo
viturile de stat sînt 
un spectacol frec
vent. „Incidentul" s-a 
încheiat. A_ rămas, 
însă, pentru arhive 
comunicatul publicat 
de autorii loviturii de 
stat. Noul regim — 

, afirmau ei — se află 
la putere „în mod 
provizoriu". Afirmația 
s-a dovedit exactă. 
„Provizoratul" a du
rat doar 48 de ore...

M. RAMURĂ• $•••••••• •••••••

ÎMPOTRIVA 
CONȘTIINȚEI

Christian Hayden, fiul cu
noscutul actor american 
Sterling Hayden, a fost con
damnat la 42 luni închisoare 
pentru refuzul de a se înrola 
în armată. ceea ce pentru 
mulți tineri americani în
seamnă plecarea in Vietna
mul de sud. La Tribunalul 
din Los Angeles, Hayden a 
declarat : „prefer să-mi pe
trec restul zilelor in închi
soare decît să acționez îm
potriva conștiinței mele".

• GUVERNUL ECUADO
RIAN a anunțat închiderea 
tuturor școlilor din țară pînă 
la 7 ianuarie, ca urmare a 
grevei celor 7 000 de cadre di
dactice din principalele ora
șe. Poliția a anunțat, Ia rîn- 
dul său, că un student, Rene 
Pinto, a fost ucis marți in 
cursul ciocnirilor ce au avut 
ioc la Quito între partici- 
panții la o demonstrație de 
sprijinire a cadrelor didac
tice și forțele polițienești.

LA 300 DE ANI
La 17 decembrie, în capi

tala R. S. Croația au avut 
loc festivitățile consacrate 
împlinirii a 300 de ani de la 
înființarea Universității din 
Zagreb.

Interviul președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam 

acordat agenției P. A. P.
Intr-un interviu acordat agen

ției P.A.P., Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Vietnam, a declarat că 
recentele cuvîntări ale președin
telui S.U.A.. Nixon, demonstrea
ză că Statele Unite se mențin 
pe vechea lor poziție continyînd 
politica de război în Vietnam. 
Este limpede că americanii au 
intenția de a continua războiul 
în Vietnamul de sud. de a întări 
armata și administrația saigone- 
ză, în vederea menținerii regi
mului neocolonial în Vietnamul 
de sud și perpetuării sciziunii 
Vietnamului, a subliniat Fam 
Van Dong. Pentru realizarea a- 
cestor țeluri se preconizează 
„vietnamizarea" războiului, adi
că să trimită lâ moarte soldați 
ai regimului sud-vietnamez ma
rionetă în locul soldaților ame
ricani și să-i extermine pe viet
namezi cu ajutorul vietanamezi- 
lor.

în legătură cu conferința cva- 
dripartită de la Paris în pro
blema vietnameză, Fam Van 
Dong a arătat că după 46 de 
ședințe, desfășurate în decurs 
de peste 10 luni, ea nu a dus 
pînă acum la nici un rezultat. 
Delegația americană, a spus 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam, s-a men
ținut pe o poziție rigidă, a ridi
cat pretenții absurd’e, cum ar 
fi retragerea reciprocă_a trupe
lor, ceea ce echivalează cu pre
tenția de a cere poporului viet
namez să renunțe la dreptul 
său de autoapărare și de res

pingere a agresiunii. Pe de altă 
parte, S.U.A. au menținut ad
ministrația Thieu-Ky și s-au o- 
pus formării unui guvern revo
luționar de coaliție.

Fam Van Dong a reamintit a- 
poi cele zece puncte ale soluției 
propuse de F.N.E. din Vietna
mul de sud și de Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. 
arătînd că aceasta consti
tuie soluția rațională și 
logică a problemei vietnameze, 
în prezent, a arătat el. Statele 
Unite se străduiesc să diminue
ze importanța conferinței cva- 
dripartite de la Paris în proble
ma vietnameză. Guvernul Nixon 
trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru continuarea răz
boiului din Vietnam și pentru 
impasul Conferinței de la Pa
ris.

Ministrul apărării al S.U.A., 
Melvin Laird, a declarat în Con
gres că dezertările din rîndurile 
armatei saigoneze au crescut în 
ultimul timp, în ciuda eforturilor 
de soluționare a acestor proble
me, pe care el a calificat-o drept 
cea de-a doua dificultate „foarte 
serioasă", în calea „vietnamizării".

Dificultatea cea mai serioasă 
privind „vietnamizarea" o consti
tuie pierderile armatei saigoneze 
evaluate la aproximativ 10 000 
de oameni lunar, precizează a- 
genția Associated Press.

Miercuri dimineață, delega
ția de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Bujor Sion, șef de 
secție Ja Comitetul Central al
P.C.R., care, la invitația U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia face o vizită de schimb 
de experiență în R.S.F. Iugo
slavia, a fost primită de către, 
tovarășul Budislav Șoșkici,T - 
membru al Biroului Executiv .
al Prezidiului U.C.I. Cu a-
cest prilej a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

Semnarea
unul protocol

româno- 
finlandez

LA CASA GUVERNAMEN
TALA, Smolna, din Helsinki, a 
fost semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
1970 dintre Republica Socialis
tă România și Finlanda, în ca
drul aranjamentului comercial 
de lungă durată. Protocolul 
prevede o creștere a schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări. România va exporta în j 
Finlanda produse chimice, pe
trolifere, metalurgice, echipa
ment al industriei constructoare 
de mașini, precum și mărfuri 
agro-alimentare, iar Finlanda 
va exporta în România celofi
bră, oțeluri speciale, hîrtie, e- 
chipamente pentru industria ce
lulozei și hîrtiei.
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VIZITA DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R. 

TN CUBA

» DELEGAȚIA de activiști ai 
P.C.R., condusă de Richard 
Winter, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean al P.C.R. Sibiu, 
a fost primită la sediul Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba de către 
Secundino Guerra, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, șeful sec
ției organizatorice a C.C. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convor
bire cordială, tovărășească. A 
fost de față Vasile Mușat, am
basadorul României la Havana. 

a fi condus răscoala antiguver
namentală a regimentului „Tac- 
na“ de la 21 octombrie. Pe de 
altă parte, s-a anunțat că șase 
ofițeri — doi maiori și patru 
căpitani — au fost arestați 
marți. Doi dintre ei au partici
pat Ia rebeliunea din 21 octom
brie. Aceste arestări sînt o ur
mare a anchetei deschise de au
torități, după descoperirea, la 
7 decembrie, a unei întruniri 
clandestine cu participarea a 30 
de ofițeri, prezidată de colone
lul Raul Igault Ramirez, socrul 
generalului Viaux. Potrivit ob
servatorilor, reuniunea pare să 
confirme existența unei cons7 
pirații a militarilor împotriva 
guvernului democrat-creștin al 
președintelui Eduardo Frei.

Generalul Viaux va trebui să 
compară în fața unui tribunal 
militar, data procesului său ur- 
mînd să fie stabilită ulterior.

• ABOLIREA definitivă a pe
depsei cu moartea în Marea 
Britanie este pe cale de a deve- 
veni o realitate. Cu 343 de vo
turi pentru și 185 contra, Ca
mera. Comunelor a aprobat des
ființarea definitivă a' pedepsei 
capitale, suspendată temporar 
din 1965. Hotărîrea adoptată 
marți 'seara nu poate căpăta 
însă caracter de lege pînă ce 
Camera lorzilor nu ..se va pro
nunța asupra necesității și o- 
portunității ei.

TRATATIVE 
ECONOMICE POLONO- 

BRITANICE

• LA VARȘOVIA au început 
tratativele economice polono- 
britanice în vederea încheierii 
unui nou acord pe termen lung 
între cele două țări — infor
mează agenția P.A.P.

• LA ATENA s-a făcut cu
noscut că în urma anchetei e- 
fectuate de poliția greacă în le
gătură cu atentatul care s-a 
produs luna trecută la sediul 
societății israeliene de aviație 
„El-Al" din capitala Greciei. 
Ilias Dergarabedian și Mansour 
Murad, ambii cetățeni iordanieni, 
au fost inculpați pentru omor cu 
premeditare, sancționată de 
legile grecești cu pedeapsa cu 
moartea. Nu s-a stabilit încă 
data începerii procesului. După 
cum se știe, un copil a fost ucis 
și 14 persoane rănite cînd o gre
nadă a explodat în sala de aș
teptare a sediului societății a- 
mintite.

• NUMĂRUL deceselor pro
vocate la New York de consu
mul de heroină a crescut sim
țitor în cursul acestui an și a- 
ceaștă tendință se menține, a 
declarat medicul legist Michael 
Baden,. în fața Comisiei consul
tative a statului New York. El a 
indicat că, pînă în prezent, nu
mai în această metropolă au 
decedat 820 de toxicomafti, con
sumatori de heroină, iar pînă 
la 1 ianuarie 1970 această cifră 

va trece de 900. Dr. Baden a 
precizat că 210 persoane dece
date erau tineri între 15 și 19 ani, 
față de numai 72 decese înre
gistrate la această categorie de 
vîrstă în cursul anului trecut.

JANOS KADAR 
LA PRAGA

• LA INVITAȚIA C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, miercuri a so
sit la Praga într-o vizită de prie
tenie Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. După cum 
informează agenția C.T.K., la so
sire, el a fost întimpi- 
nat de Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și de alți conducători 
de partid cehoslovaci.

In aceeași zi au început con
vorbirile între Gustav Husak și 
Janos Kadar-

• O NOUĂ BOMBĂ a explo
dat în apropiere de baza mili
tară britanică de Ia Episkkopi. 
în sud-vestul Ciprului, avariind 
conducta de alimentare cu apă 
a bazei. Explozii similare au 

avut loc, după cum se știe, și 
săptămîna tre'cută. Poliția ci
priotă face cercetări pentru a-i 
depista pe vinovați. La Nicosia 
se consideră că aceste atentate 
ar fi menite să scoată in evi
dență larga opoziție care există 
în insulă față de menținerea bâ
zelor militare britanice.

• MINIȘTRII DE EXTERNE, 
de finanțe și ai agriculturii din 
cele șase țări membre ale Pieței 
comune, întruniți la Bruxelles, 
au aprobat o listă de aproxima
tiv 400 de produse care pot fi 
importate, fără contingentări din 
țările socialiste europene. Cercu
rile de afaceri din capitala Bel
giei, relevă că această listă nu 
adaugă de fapt nici o marfă 
nouă celor al căror import 
necontingentat era permis și 
pînă acum în cel puțin una din 
țările comunitare și reprezintă 
o „fotografie" a situației exis
tente în domeniul comerțului 
„celor șase" cu țările socialiste. 
Hotărîrea miniștrilor interzice 
țărilor membre de a impune în 
mod unilateral contingentări la 
importul vreunui produs inclus 
în listă. Această listă este con
siderată a fi „cel mai mic numi

tor comun" al atitudinii țărilor 
membre ale Pieței comune în 
comerțul cu Răsăritul.

Propunerea făcută de primul 
ministru ’ italian, Mariano Rumor, 
cu prilejul întîlnirii sale cu se
cretarii celor patru partide ale 

Crima de la Bel Air: 
noi dezvăluiri

Una din acuzatele principale în crima de la Bel Air, Susan 
Atkins, a făcut noi dezvăluiri în legătură cu masacrarea actriței 
Sharon Tate și a celorlalte patru persoane. Intr-un interviu 
acordat ziarului „Los Angeles Times", ea a afirmat că membrii 
„Familiei" Iui Manson au aflat dintr-o emisiune televizată de 
a doua zi numele -victimelor lor, ucise în noaptea de 9 august. 
„Unul dintre noi a afirmat că ceea ce a fost făcut va servi 
să inspire omului teama de el însuși, de societate", a declarat 
inculpata. Prezentă la locul crimei, ea a arătat că a tîrît o ser
vietă prin sîngele actriței Sharon Tate, după care a scris, tot 
cu singe, cuvintele „Pigs" (porcii) pe una din ușile vilei. Ea a 
arătat că după comiterea crimei, ucigașii au aruncat într-o rîpă 
din împrejurimile vilei armele și costumele negre pe care 
le-au purtat. In urma indicațiilor sale, poliția a cercetat locul 
amintit dar nu a găsit decît un pistol ruginit.

fostei coaliții de centru-stînga, de 
a se relua „colaborarea organică" 
a democrat-creștinilor cu socia
liștii, socialiștii unitari și repu
blicanii pe plan guvernamental, 
se află în studiul conducerilor 
partidelor respective.
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