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MESERIA, ORI 

MESERIA PE ELEV?

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului 

de stat de dezvoltare a economiei naționale

Pregătind muncitori ai unei tehnici avansate, instruind mun
citorul de mîine, fiind un tip de învățămînt specializat, pro
blema fundamentală a școlii profesionale rămine sectorul in
struirii practice. .

Județul Dîmbovița ne oferă terenul unor constatari pe a- 
ceastă temă. Trei sînt argumentele care justifică alegerea ju
dețului. în primul rînd, specificul lui economic a. determinat 
organizarea de școli profesionale care ne permit să. extin
dem analiza asupra a cel puțin trei sectoare economice im
portante (agricol, petrolier, metalurgic) ; în al doilea rînd, o- 
biectivele industriale mari, prevăzute a fi realizate pe teri
toriul județului, impun o concepție de largă . perspectivă în 
privința calificării muncitorilor din sectorul industrial; în al 
treilea rînd (nicidecum ultimul ca însemnătate, însă) interven
ția activă, multilaterală a comitetului județean .U.T.C. în toate 
domeniile activității elevilor din școlile profesionale.

a Republicii Socialiste România,
Școlile profesionale ale jude

țului cuprind aproximativ 7 500 
de elevi și numărul acesta este 
în fiecare an completat de cei 
care, terminînd școala generală, 
aspiră la titlul de muncitor.

Deruta începe în momentul 
alegerii profesiei, în momentul

în care se pune mai precis între
barea : orice meserie — sau me
seria de mecanizator, sondor, 
strungar etc ? în cererile de în
scriere la examenul de admitere 
se specifică, una din meseriile 
cuprinse în profilul școlii; mo
tivele opțiunii sînt strict intime,

pe anul 1969

modul de selecție, însă, absolut 
nediferențiat. Situația pune o 
multitudine de probleme legate 
de orientarea școlară și profesio
nală, de metodele de selecție 
pentru meserii diferite, dar sp&- 
țiul nu ne permite și nici nu 
ne-am propus aici să dezbatem 
în detaliu metodele de orien
tare profesională.

Nu este, tptuși, nici un secret 
pentru nimeni că pentru unele 
meserii se organizează anual un 
număr repetat de concursuri de 
admitere, iar cei care se pre
zintă la aceste concursuri iau, de 
regulă, hotărîri de ultimă oră. 
Totul se datorează caracterului 
sporadic, întîmplător al infor
mării școlare, mai ales în școlile 
mai depărtate de perimetrul in
dustrial al județului. în genere, 
nu am găsit înscris în planul de 
muncă al nici unui colectiv di
dactic al vreunei școli profesio-

In 1969 s-au înregistrat rea
lizări de seamă în toate dome
niile vieții economice și so
ciale. Au fost obținute rezul
tate pozitive în realizarea o- 
biectivelor stabilite pentru cel 
de al patrulea an al cincina
lului ; economia națională a 
cunoscut și în acest an o evolu
ție dinamică, a crescut produc
ția materială, a sporit venitul

național, a continuat procesul 
de modernizare a ramurilor 
economice, de dezvoltare a ști
inței, culturii și artei, de ri- 
dioare a nivelului de trai al 
populației.

Tabloul dezvoltării de an
samblu a economiei naționale 
în anul 1969 este caracterizat 
de următoarele date i

0
Anul 1969 

în procente față 
de 1968

Produsul social
Venitul național
Volumul investițiilor din fondurile centralizate 

ale statului
Fondurile fixe puse în funcțiune din investiții 

centralizate ale statului
Producția globală industrială
Producția de construcții-montaj
Producția globală agricolă
Volumul comerțului exterior
Numărul salariaților
Productivitatea muncii in industria republicană 
Veniturile bănești ale populației de la sectorul 

socialist
Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul 

socialist
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat

în anul 1969 a crescut po
tențialul de producție și s-a 
lărgit baza materială a acti
vității social-culturale și de 
servicii pentru populație, prin 
darea în exploatare a peste 
700 capacități și obiective im
portante în industrie, agricul
tură, transporturi, comerț, în
vățământ, cultură, ocrotirea 
sănătății și în alte domenii. Au 
crescut acumulările bănești 
ale statului, s-au întărit fi
nanțele țării, au sporit re
sursele necesare dezvoltării 
economiei naționale.

107,4
107.3
105.1
114.2
110.7
105.7
104.8
108.4
103.4
105.5
106,1

104,7 
110,0

Aplicarea în continuare a 
măsurilor de perfecționare a 
organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale, 
înființarea în anul 1969 a cen
tralelor, combinatelor și gru
purilor de întreprinderi, au 
creat condiții pentru mai bu
na funcționare a întregului 
mecanism economic, îmbună
tățirea activității productive, 
folosirea mai rațională a mij
loacelor materiale și a forței 
de muncă, creșterea eficienței 
economice.

Fonti mii tone 3477 116,2Oțel mii tone 5540 116,6din care i
— oțel aliat mii tone 330 104,4Laminate finite pline mii tone 3816 112,5Cărbune extras mii tone 19152 112,5Țiței extras mii tone 13246 99.7Benzine mii tone 2620 99,4Motorină mii tone 4593 105,2

Gaze naturale — total mii. mc 24087 109,8din care :
— gaz metan extras mii. mc 19066 110,7

Energie electrică
Aluminiu primar și aliaje

mil. kWh 31491 113,2
de aluminiu 

Mașini-unelte pentru
tone 89650 117,5

așchierea metalelor buc. 13578 116,1
Mijloace de automatizare 
Locomotive Diesel și

mii. lei 756 147,6
electrice magistrale 

Vagoane de marfă pentru
buc. 214 128,1

linii magistrale buc.echiv. 
4 osii 7838 107,9

Autovehicule buc. 56998 146,8
din care :
— autocamioane buc. 28331 118.8
— autoturisme buc. 19145 249,5
— autobuze 

Tractoare fizice
buc. 1750 109,1

(40, 65 și 130 CP) mii buc. 24.9 117,4
Rulmenți mii buc. 22182 110.3
Produse sodice mii tone 916 121.5
Acid sulfuric monohidrat 
îngrășăminte chimice (100

mii tone 838 108,5
la sută substanță activă) mii tone 720 119,5

Negru de fum
Materiale plastice și rășini

tone 56423 102,8
sintetice (sută la sută) mii tone 137 105,8

Fibre și fire chimice tone 56437 105,5
Anvelope auto-tractor-avion mii buc. 2147 117,4
Cauciuc sintetic tone 55207 102,3
Hîrtie mii tone 398 104,7
Ciment mii tone 7515 107,0
Prefabricate din beton armat 
Geamuri trase (în echivalent

mii mc. 1921 112.9

2 mm grosime) mii mp. 32385 114,3
Cherestea mii mc. 5262 100,5

I. INDUSTRIE
Volumul producției globale, 

realizat în anul 1969, însumea
ză aproape 265 miliarde lei, 
planul fiind îndeplinit în pro
porție de 100,2 la sută; va
loarea producției obținute pes

te prevederi reprezintă 472 
milioane Iei.

Pe ministere și la întreprin
derile industriale ale consiliilor 
populare, planul producției 
globale industriale a fost în
deplinit astfel:

Plăci din particule aglomerate
și fibrolemnoase mii tone 379 111,6

Mobilă mii. lei 5087 115,5
Țesături mii mp 561738 109,3
Tricotaje mii buc. 121642 116,7
Confecții textile mii. lei 11438 112.1
încălțăminte mii per. 62898 102,2
Televizoare mii buc. 221 137,8
Aparate de radio mii buc. 428 110,3
Frigidere mii buc. 147 99,2
Carne mii tone 417 97,1
Preparate și conserve din carne mii tone 118 112,6
Pește mii tone 42,2 108,7
Bere mii hl. 3707 105,6
Lapte de consum (inclusiv

lapte praf). mii hl. 4003 103,2
Brlnzeturi tone 67545 114,7
Unt tone 30806 107,8
Zahăr mii tone 428 111,7
Ulei comestibil mii tone 291 108,7
Conserve de legume și fructe mii tone 300 120,3

Săcele, La Uzina „Electronica1*- 
București, la Uzina „Tracto- 
rul“-Brașov.

în industria chimică s-au 
dat în funcțiune instalații la 
Combinatul petrochimic Pi
tești, la Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea și la Uzina de 
fibre sintetice Iași. De aseme
nea, s-a dezvoltat capacitatea 
de producție cu 300 mii gar
nituri anvelope și camere de 
aer la Uzina de anvelope „Vie* 
toria“-Florești, precum și la 
Uzina de aluminiu Slatina cu 
27 000 tone aluminiu.

în industria materialelor de 
construcții s-au dat în funcțiu
ne două linii tehnologice a 
320 000 tone ciment la Medgi
dia, o capacitate de 5,3 milioa
ne metri pătrați geam la 
Tirnăveni, trei fabrici de pro
duse ceramice la Iași, Urziceni 
și Bîrsești, o fabrică pentru 
producția elementelor pre
fabricate din beton armat la 
Hunedoara.

în industria lemnului s-au 
dat în exploatare Fabrica de 
mobilă Oradea, Fabrica de 
platforme pentru autocamioa
ne Brașov, secția furnir din 
cadrul Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului Sighet.

In industria ușoară au intrat 
în producție Fabrica de trico
taje de bumbac Suceava, în
treprinderea de țesături și fire 
din lină, fibre artificale și sin
tetice „Argeșana“-Pitești, Fa
brica de talpă și încălțăminte 
din cauciuc Drăgășani, Tăbăcă- 
ria minerală Corabia.

în industria alimentară au 
început să producă Fabrica de 
ulei Slobozia, Fabrica de za
hăr Oradea, fabricile de pro
duse lactate Luduș și Brăila, 
Fabrica de bere Pitești, Fabri
ca de conserve de legume și 
fructe Calafat.

In anul 1969 a continuat in
troducerea și extinderea teh
nicii noi, prin înzestrarea în
treprinderilor cu mașini, uti
laje și instalații de Înaltă teh
nicitate, aplicarea unor tehno
logii avansate, mecanizarea și 
automatizarea unor noi pro
cese de producție, asimilarea

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri după-amiază 
în vizită protocolară de prezen
tare, pe Valentin Hernandez 
Acosta, noul ambasador extraor

dinar și plenipotențiar al Republi
cii Venezuela la București.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

Imagine de la Vzina de mecanică fină București ■— secția 
manometru

Foto: O. PLEC AN

Procentul 
de îndeplinire 

a planului

Ministerul Energiei Electrice 103,7
Ministerul Minelor 101,5
Ministerul Petrolului 102,1
Ministerul Industriei Metalurgice 100,6
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 100,4
Ministerul Industriei Chimice 99,8
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții 100,5
Ministerul Industriei Lemnului 101,5
Ministerul Industriei Ușoare 103,3
Ministerul Industriei Alimentare 93,7
Ministerul Transporturilor 102,6
Consiliile populare 101,0

Planul producției marfă și 
al prestărilor de servicii a 
fost îndeplinit în proporție de 
108,5 la sută de către unitățile 
cooperației meșteșugărești și 
de 107,1 la sută de către cele 
ale cooperației de consum.

în comparație cu anul 1968 
producția globală industrială 
a crescut cu 10,7 la sută, a- 
dică cu 25,4 miliarde lei. Po
tențialul industriei noastre so
cialiste este oglindit de faptul 
că producția anului 1969 este 
aproape egală cu producția 
obținută în întreaga perioadă 
1951—1956. în cei patru ani ai 
cincinalului, producția glo
bală industrială a crescut în- 
tr-un ritm mediu anual de 
11,9 la sută, depășindu-se ast
fel limita superioară — 11,4 
la sută — prevăzută prin pla
nul cincinal pentru această 
perioadă. în acești 4 ani, pro

ducția mijloacelor de produc
ție a sporit în medie anual cu 
12,8 la sută, iar producția bu
nurilor de consum cu 10,4 la 
sută.

Infăptuindu-se indicațiile 
Congresului al IX-Iea al Par
tidului Comunist Român, o 
dezvoltare mai rapidă au cu
noscut ramurile și subramu- 
rile de care depind' progresul 
tehnic și valorificarea superi
oară a resurselor economiei. 
Față de anul 1968, producția 
industriei electrotehnice și e- 
lectronice a crescut cu 22,6 la 
sută, a industriei de mecanică 
fină și optică cu 16,4 la sută, a 
industriei petrochimice cu 
37,5 la sută.

Volumul producției obținute 
în anul 1969 la produsele in
dustriale de bază, în compara
ție cu realizările din anul 
1968, se prezintă astfel :

La majoritatea produselor, 
planul a fost îndeplinit, obți- 
nîndu-se importante cantități 
peste prevederi. La unele pro
duse planul nu s-a realizat 
datorită întîrzierilor în pune
rea în funcțiune a unor capa
cități de producție, în special 
din industria chimică, unor 
neajunsuri în aprovizionarea 
cu materii prime și materiale 
și în cooperarea dintre în
treprinderi, îndeosebi în in
dustria construcțiilor de ma
șini. In industria alimentară, 
rămînerile în urmă au fost 
determinate de neasigurarea 
cu materii prime agricole, 
precum și de unele deficiențe 
în organizarea preluării și 
transportului produselor ve
getale. S-au manifestat, de a- 
semenea, deficiențe în dome
niul respectării disciplinei 
contractuale de către unele în
treprinderi, ceea ce a avut re
percusiuni negative asupra 
îndeplinirii planului de pro
ducție de către unele unități, 
realizării prevederilor la in
vestiții, la livrări pentru ex
port și către fondul piețli.

In anul 1969 potențialul in
dustriei a crescut prin pune
rea în funcțiune a unul număr 
de 250 capacități și obiective 
importante.

în industria energiei elec
trice și termice au fost date în 
funcțiune grupuri electrogene 
cu o putere instalată de peste

800 MW tn centralele Bor- 
zești, Deva, Galați și altele; 
au fost construite noi linii e- 
lectrice aeriene de 110, 220 și 
400 kV, în lungime de aproa
pe 1100 km.

în industria petrolului, au 
intrat în producție Rafinăria 
Pitești, Rafinăria Crișana și 
instalații la Rafinăria Brazi- 
Ploiești.

în industria minieră, au fost 
date în funcțiune carierele de 
lignit Gîrla, Betereaga, Tis- 
mana, minele de lignit Lu- 
poaia și Roșiuța din bazinul 
Motru-Rovinari, precum și 
noi capacități de producție 
pentru extracția minereurilor 
neferoase.

In industria metalurgiei 
feroase, la Combinatul side
rurgic Galați s-a dat în func
țiune un fumai de 1 700 mc, 
s-a mărit capacitatea sectoru
lui oțelărie cu încă un con- 
vertizor de 1 250 000 tone ; la 
Combinatul siderurgic Hune
doara a sporit capacitatea pen
tru producția de oțel electric 
cu 125 000 tone și a sectorului 
de laminare cu peste 900 000 
tone laminate.

In industria construcțiilor 
de mașini au fost date în func
țiune noi capacități de pro
ducție la Uzina „Electro- 
putere“-Craiova, la Fabrica de 
cabluri și materiale electro- 
izolante București, La între
prinderea „Electroprecizia"-

VERA BÎRLADEANU
CORNEL VOICU

(Continuare în pag. a Il-a)

Orașul nostru frumos tși 
găsește echilibrul în orice 
parte a lui ne-am afla în 
această surprinzătoare sta
tuie pe care din obișnuință 
o numim „statuia aviatorilor", 
ea însemnîd pentru fiecare 
bucureștean nu numai statu
ia ci o parte distinctă și cu 
personalitate a Bucureștiulul. 
In avion dacă ești, o zărești 
venind spre înălțimea aeru
lui ca o săgeată de piatră 
care mai mult gîndește decît 
respiră. Un prieten mi-a po-

Statuia 
aviatorilor

de GABRIELA 
MELINESCU

vestit că ori de cîte ori 1 
se părea orașul trist, par
curgea pe jos drumul înzăpe
zit sau plin de miresmele 
frunzelor către statuia avia
torilor. O vedea ca pe un 
lucru frumos și Impunător 
și se emoționa la gîndul că 
această piatră ca un Icar cru
cificat se înalță lăsînd în 
urma trupului său alte tru
puri care au murit pînă la 
izbînda înălțării. Monumen
tul este considerat o operă 
cu identitate nedefinită, sem
nată de doamna Kotzebue, 
al cărei nume nu-1 mai în- 
tîlnim niciodată pe alte ope
re de artă. Talentul artistei 
s-a manifestat o singură dată 
misterios și nerepetabil. Da
că piatra, monumentul a

(Continuare in pag. a ll-a)

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Băieții erau, amîndoi, lnalți, 

cu o ținută rezervată, vorbeau 
frumos, utilizînd asemenea ex
presii care arată că omul și-a 
modelat spiritul la flacăra cărții. 
Există, într-adevăr, o notă de 
noblețe și inteligență, de supe
rioritate în sensibilitate pe care 
o dă învățătura. Nu este o în- 
tîmplare rezultatul unei inten
sive pedagogii aplicată tînărului 
la o anumită vîrstă, și noi toți 
înțelegem aceasta prea bine. Așa 
se și explică în bună parte ava
lanșa de tineri care bat la por
țile școlilor de toate gradele : 
intrarea în școală devine o 
primă garanție că tînărul sau 
tînăra vor crește, vor ieși alt
fel, cu carte... și nu numai cu 
aptitudinile date de natură.

Dar dacă mă aflam acolo, în 
biroul maiștrilor de la Servi
ciul mecanic de reparații al 
Combinatului Chimic din Făgă
raș, era tocmai pentru că, în 
ciuda celor afirmate mai sus, au
zisem despre acei doi băieți — 
Ion Vecerdea și Ion Bozdog — 
pe care tocmai îi lăudam, lu
cruri pe lingă care, dacă ții 
la tinerețe și la visurile ei, nu 
poți trece ușor. Amîndoi acești 
băieți au terminat liceul, au în
cercat la facultate, n-au reușit, 
iar din clipa reîntoarcerii la lu
cru s-a observat că s-a petre
cut „ceva" cu ei, că nu mai sînt 
la fel ca înainte. „Muncesc ca 
niște obosiți", îmi spusese ci
neva. „Dar poate că sînt, in
tr-adevăr, obosiți...". „Nu, nu.

Au avut destul timp să «e odih
nească după examene...".

Am stat de vorbă și n-au tă
găduit î avuseseră o dorință, să 
urmeze o facultate, și nu și-au 
putut-o îndeplini. S-au dovedit 
alții mai buni, ca ei, mai bine 
pregătiți. își dau seama.

miteam noi unde era lucrul 
cel mai greu ?

— Da, meștere, dar atunci 
dacă munceam bine mă pre- 
țuiați...

— Acum nu te prețuim cînd 
muncești bine ?

— Acum am liceul..; îmi a-

UN BASTON
DE MAREȘAL

— Am făcut liceul degeaba... 
a zis Bozdog vrînd să sublinieze 
cauza „încetinelii" care-i carac
terizează acum munca.

— Eu m-am Întors la lucru... 
a spus Vecerdea cu o notă de 
resemnare. Deocamdată...

— Nu te-ai Întors Încă, Ioane, 
l-a lămurit maistrul Bucea. Hai 
să ne aducem amîndoi aminte 
cum lucrai cu o vreme In urmă, 
cine era Vecerdea tn echipa de 
trei pe care o știi. Pe cine tri-

cordă cineva vreo considerație 
pentru asta ? Cînd am cerut să 
fiu trecut în altă secție, unde 
era un post mai ușor, ați pre
ferat să-1 dați pe altul, mai pu
țin pregătit, iar pe mine m-ați 
lăsat la ceea ce e mai greu, la 
mizeria de pe lume. Nu spun eu 
că am învățat carte degeaba ?...

— Cum degeaba ?
— Păi la ce-mi folosește mie 

că am făcut liceul ? Mi s-a mo
dificat cumva categoria de în
cadrare ?

(La altă secție, la Laborato
rul de verificat și reparat ele
mente de automatizare, primi
sem, de la alți doi tineri, Ele
na Portic și Mircea Grindean, 
exact același argument : nu li 
s-a mărit categoria de încadrare, 
deci au învățat fără rost...).

Mi s-a părut normal să dis
cutăm mai amănunțit, și mi se 
pare firesc să reproducem și 
aici răspunsurile care au fost 
date celor cîțiva supărați că 
sînt absolvenți de liceu, triști 
(?) și convinși că era mai bine 
să rămînă „așa cum fuseseră..."

1. Mai întîi, pentru un tînăr 
care nu merge „mai departe" 
absolvirea unui liceu este, în 
fapt, o pierdere de vreme ? 
Ne-am mai exprimat și cu alte 
prelejuri uimirea în fața acestei 
concepții. Adică evoluția ta, ca 
om, nu contează nimic ? Nu 
numai cei doi, Vecerdea și Boz
dog. dar și ceilalți — Elena 
Portic și Mircea Grindean — 
confirmau tot prin ținută, prin 
conversație, prin finețe dacă 
vreți, calitatea umană superioară 
pe care le-a dat-o școala. Deși 
lucrează ca muncitoare, n-aș 
spune că Elena Portic se deo
sebește cu ceva de ținuta unei 
inginere, și cred că dacă i s-ar 
spune că este inferioară prin 
comportamentul general s-ar

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a TV-a)
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Drapelul propriu al organizației U.T.C,

FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE
— Aproape 

blicuî U.P.B. 
rii, tineri de . . _ , 
siuni diferite. Aveți în vedere, 
în alcătuirea programelor dv., 
problemele specifice acestora 1

— Desigur. Cu ajutorul an
chetelor și chestionarelor îm
părțite din timp, am putut 
sonda preferințele, aspirațiile 
de cultură, așa cum sînt ele 
oglindite în funcție de vîrstă, 
grad de instruire și profesie. 
Tinerii au propriile lor dezide
rate, adesea altele decît acelea 
la care ne-ara putea gîndi a 
priori noi, organizatorii, și fi
rește încercăm, pe cît posibil, 
să Ie respectăm.

— Care din activitățile dv. 
se adresează în mod deosebit 
tineretului ?

— Pentru tineri în mod spe
cial au fost înscrise în prezen-

jumătate din pu
ii formează tine- 
formații și profe-

Convorbire cu tovarășa

ADELA DINESCU,
directoarea

Universității populare 
București

an de învățămînt un pro-

RĂSPLATĂ ȘI ÎNDEMN

j j
îI
•

I î

J

Plata tragica I

tul an de învățămînt un pro
gram de cursuri ca Pagini din 
istoria cunoașterii. România pi
torească, Istoria civilizației și 
a culturii românești. Sport și 
educație fizică, Limba și lite
ratura română. Toate cursurile 
speciale : Radio-tehnică, Steno
grafie, Desen tehnic, Mecanica 
auto, Cercul de cineamatorism.

— Să ne oprim mai întîi asu
pra cursurilor Speciale.

— Le-am intitulat astfel pen
tru că sînt însoțite de lucrări 
în atelier și laborator, urmă
resc asimilarea de cunoștințe 
cu aplicații imediate și a unor 
deprinderi practice. Această 
ultimă categorie de cursuri re
prezintă, nu numai în intenția 

. noastră, ci și în fapt, o formu- 
•4ă eficace pentru atragerea ține
rilor’ la înfăptuirea unora din
tre cunoștințele științifico-teh- 
nice și artistice de o factură

specială, nu, pe deplin satisfă
cută de învățămîntul obișnuit 
așa cum era el conceput în 
urmă cu doi-trei ani.

— Cursurile au o tematică 
stabilită, necesitînd o frecven
tare regulată. Presupunînd că 
cineva a aflat mai tîrziu de 
existența acestora...

— Aceasta nu-1 împiedică să 
urmărească cu folos o expunere 
sau mai multe din cadrul unui 
curs sau altul. Mai mult decît 
atît, anul acesta funcționează 
cu titlu experimental Cercurile 
de discuții. Ele au drept scop 
dezbaterea și adîncirea unor 
probleme de specialitate. Spre 
deosebire de cursuri, care se 
desfășoară în baza unei tema
tici stabilite, tematica Cercuri
lor de discuție se stabilește de 
la o întîlnire la alta, în funcție 
de sugestiile specialiștilor, con
ducători ai discuțiilor, de pre
ferințele cursanților înșiși, de 
actualitatea uneia sau alteia 
dintre teme. E bine să se știe 
acest amănunt. Astfel, celor 
aproape 5 000 de tineri înscriși 
anul acesta la cursurile U.P.B., 
li s-ar mai putea adăuga, 
folos pentru ei, și alții.

• IN PREZENTA a peste 400 de tineri, de curînd a avut Ioc 
înminarea drapelului propriu organizației comunale U.T.C. Șom- 
cuța Mare, pentru rezultatele obținute în activitatea de educare 
comunistă a tineretului. La festivitate au participat tovarășii 
Iosif Beljung, membru al Biroului C.C. al U.T.C., loan DIrjan, 
secretar al Comitetului județean Maramureș al U.T.C. și alți 
reprezentanți ai organelor de partid, U.T.C. și de stat din 
comună. Instituirea drapelului propriu al organizației U.T.C. 
este o dovadă a prețuirii de care se bucură tineretul nostru din 
partea conducerii organizației. Este, 1n același timp, și un în
demn pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a ac
tivității educative cu tineretul. (VASILE LESCHIANU).

• IN SALA Teatrului de stat „V. I. Popa" din Birlad, peste 
500 de elevi au participat la o sărbătorire deosebită : inminarea 
drapelului propriu organizației U.T.C. de la Liceul pedagogic, 
liceu care în acest an va sărbători centenarul, liceu a cărui 
formație corală a obținut locul I pe țară în anul 1964 și premiu] 
special al Comitetului de stat pentru cultură și artă la faza pe 
țară a concursului formațiilor artistice ale elevilor din școli 
1969. A participat tov. Constantin Horobeț. membru al C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al U.T.C. 
(VIRGIL GIUȘCA).

Concursul de admitere
in licee

GH. BACIU

In legătură cu concursul de admitere în - - - -
de cultură 
cu programa neatenfiei

I. RUS

AZI, ÎN LIBRĂRII Studenții Institutului Politehnic din București (Facultatea de metalurgie) în vizită la Combi
natul siderurgic din Galați — Serviciul tehnic de calcul

Augustin Pop, în vîrs
tă de 19 ani, lăcătuș Ia 
Uzina „Unirea" din Cluj 
a fost victima unui acci
dent tragic, 
provizoriu în 
ie grunduire. 
Pop 
ușor 
una 
?i-a

Repartizat 
atelierul 

Augustin 
lucra cu substanțe 

inflamabile. Intr- 
din zilele trecute 
curățat salopeta cu 

diluanț. Puțin mai tîr
ziu, încercînd să-și aprin
dă o țigară, salopeta a 
luat foc provocîndu-i ar
suri de gradul III. Acci
dentatul a decedat. Cazul 
constituie incă un apel 
la elementara atenție în 
muncă, la respectarea ri
guroasă a normelor 
tehnica securității.

• EDITURA PENTRU LITERA
TURĂ

Ion Ghlmbășanu : „Poeme", lei 
7,50.

Remus Luca : „Poveste de dra
goste", lei 16,50.

Tudor Mușatescu : „Scrieri", 
vol. I (ed. cartonată), lei 18,00.
• EDITURA PENTRU LITERA
TURA UNIVERSALA

Sakl : „Lighioane șl supra- 
llghioane", lei 5,25.

Alarico Casse : „Șoarecele
Chuchundra", lei 8,00,
• EDITURA MILITARĂ

Nlchlta Stănescu : „Un pămînt 
numit România" (ediție de lux), 
iei 25,00. f. C.\..
• EDITURA ȘTIINȚIFICĂ......

Joseph Emile MOller : „Arta 
modernă", lei 5,00.
• EDITURA AGROSILVIC*

C. Manolache șl colectiv : „En
tomologie agricolă", lei 45,00.

(Urmare din pag. I)

fost glndit de o femeie, rea
lizarea lui aparține sculpto
rului Fekete. iar aura de 
magică vechime aparține 
deopotrivă ploilor, zăpezilor 
albe cît și privirilor care au 
șlefuit-o pînă s-au lipit 
de ea.

în primul rînd, statuia are 
calitatea indispensabilă unei 
astfel de opere de artă : mo
numentalitatea care impune 
ochiului o anume grandoare, 
un anume suflu .eroic, senti
mentul de volume echilibrate 
pe forma simbolică a durerii 
(crucea), dar și întîmplătoa- 
rea sugestie pe care o au 
sufletele sensibile că acel om 
victorios ca o pasăre sau ca 
o subtilă, mașină de cucerit 
aerul dintr-un moment în-

aviatorilor
tr-altul poate cu siguranță 
să părăsească soclul, și so
clul pămîntul, risipind în 
jur jertfele acestui suprem 
efort. Indiferent de vîrsta și 
graaul de educație estetică, 
ounul-simț al fiecăruia d n- 
tre noi Conduce privirea nu 
de la statuie înapoi către pă
mînt, ci de la piatră la aer 
și de la aer la lumea impon
derabilă al cărei pămînt e 
format din nori.

Dintre podoabele orașului 
aceasta, „statuia aviatorilor" 
sau „monumentul eroilor ae
rului" sau pur și simplu mo
numentul tragic sau biruitor 
al aerului, îmi dă senzația, 
ori de cîte ori mă întorc în 
oraș, că în sfîrșit am ajuns 
acasă, că la noi acasă totul 
e bine și frații și surorile 
noastre neuimiți și neuimite 
coboară sau se plimbă în ju
rul Statuii aviatorilor pe 
care o consideră inconștient 
un lucru bineînțeles al ma
tricei mirifice care ne con
ține orașul.

anul I, în liceele 
generală, de artă, 
de educație fizică.

șl liceele pedagogice, cursuri 
de zi, în anul 1970, Ministerul 
Invățămlntutul comunică :

25 DE ANI DE LA

MIMUL CONGRES GENERAL 
UBER AL MIȘCĂRII 

SINDICALE DIN ROMÂNIA

i
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Concursul de admitere se 
desfășoară între 22 iunie șl 3 
Iulie. Probele practice la li
ceele de artă șl cu program 
special de educație fizică, pre
cum șl probele de aptitudini 
muzicale șl vizita " '
liceele pedagogice 
tre 22 și 24 iunie.

La concurs se 
promovații clasei _ ____ __
școlii generale care împlinesc 
vîrsta de cel mult 17 ani în 
cursul anului 1970.

Concursul de admitere în li
ceele de cultură generală, de 
artă, cu program de educație 
fizică șl în liceele pedagogice 
constă din : limba română — 
scris și oral ; matematică — 
scris șl oral ; Istoria României 
— oral ; limba maternă — 
scris și oral (pentru liceele cu 
predarea în limbile naționali
tăților conlocuitoare).

La liceele de artă și cu pro
gram de educație fizică probe
le de cultură generală sînt 
precedate de vizita medicală 
și de probe practice iar la li
ceele pedagogice de vizita me
dicală șl de probă de aptitu
dini muzicale ; aceste probe 
sînt eliminatorii.

Lucrările scrise se desfășoa
ră în aceeași zl, la ora 9, în 
întreaga țară, după cum ur
mează : limba română — 26 iu
nie ; matematică — 27 iunie ; 
limba maternă — 28 iunie.

medicală la 
au loc în-

pot înscrie 
a VIII-a a

Recunoaștem, avea dreptate 
la Bruyere cînd exasperat ex
clama : „Abia a nimicit o 
modă o altă modă, că și ea e 
spulberată de alta mal nouă, 
care la rîndul ei cedează lo
cul celei care o urmează, și 
nu va fi cea din urmă..." încă 
nu ne-am obișnuit pe de-a-n- 
tregul cu moda mini șl la- 
tă-ne în fața uneia noi I 
maxi ! Mini e departe, desi
gur, de a fi demodată, dar 
maxi aduce farmecul insoli-

„MINI"
tulul împins către cealaltă ex
tremă. Opțiunile t După do
rință : mini (15 cm. deasupra 
genunchiului) dacă țineți să 
arătați cu orice preț ca o fe
tiță; maxi (acoperind piciorul 
pînă la jumătatea sa) dacă nu 
vă temeți de noutate șl, mai 
ales, dacă suferlți de frig ! 
Bineînțeles, se poate șl super- 
maxl, lungimea fustei lăsînd 
pînă la sol doar 20 de cm.). 
Există și o modă midi, cu 
fusta pînă la genunchi suge- 
rînd suplețea, fără a Ignora 
echilibrul, măsura.

Autentic conglomerat, moda

Șl „MAXI"
ultimelor sezoane nu lansea
ză însă numai lungimi dife
rite, cl șl linii diverse de cro
ială, precum și o paletă co- 
loristică bogată. Ea îngăduie 
aplicarea celor mai diferite 
idei, folosirea unor accesorii 
pline de fantezie, coafuri pe 
păr lung șl scurt, un machiaj 
luminos, în culori asortate cu 
îmbrăcămintea. Toate, cu o 
condiție : să fie pe potrivă, 
să Întregească șt să pună în 
valoare personalitatea; firește, 
cu obișnuita discreție femi
nină.

A. D.

Programele concursului de 
admitere pentru obiectele de 
cultură generală au fost publi
cate în Gazeta învățămîntulul 
(supliment) în luna decembrie 
1969. Programele disciplinelor 
de specialitate pentru con
cursul de admitere în liceele 
de artă și cu program de edu
cație fizică au fost publicate 
în Gazeta învățămîntulul nr. 
996 din 23 mai 1969.

La toate liceele de cultură 
generală, de artă, cu program 
de educație fizică și liceele 
pedagogice se pun in concurs 
toate locurile planificate pen
tru anul I.

La liceele la care nu se vor 
ocupa toate locurile se va or
ganiza un nou concurs între 
28 august și 10 septembrie.

A APĂRUT:

„LUPTA DE CLASĂ"
ORGAN TEORETIC Șl POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Nr. 1 ianuarie 1970

Sumar :
ECONOMIA ROMANEASCĂ ÎN CONFRUNTARE CU TIMPUL 
PETRU PINZARU : Socialismul șl capacitatea sa de dezvoltare șl 

autoperfecționare.
TIBERIU HORVATH : Sugestii privind reducerea imobilizării fon

durilor de investiții.
M. NEDELEA, D. CSIKI : Dialectica naționalului și Internaționalu

lui în dezvoltarea societății socialiste.
ION CHIRCULESCU î Noi premise pentru creșterea eficienței mun

cii în agricultura cooperatistă.
Z. ORNEA : Lucrețiu Pătrășcanu și geneza României modeme.
V. ALEXANDRESCU, GH. RUȘITORU : Pregătirea practică a viito

rilor muncitori calificați.
ADRIAN MITESCU : Actualitatea socială șl literatura de actualitate. 
ILIE ȘERBĂNESCU : Europa comunitară — principii șl fapte.

CENTENARUL NAȘTERII LUI V. I. LENIN
• AL. VALENTIN : Fundamentarea materialismului în gîndlrea 

filozofică a lui Lenln.
SOCIOLOGIE Șl INVESTIGAȚIE SOCIALĂ

a Intelectualii în viața satului.
DOCUMENTAR

• TRAIAN CARACIUC : 1969 : Confruntări soclal-polltlce în lumea 
capitalistă

• Economisirea șl efectele ei.
REVISTA REVISTELOR

• Revistele de istorie ale centrelor universitare — mijloc de infor
mare și afirmare științifică (Dumitru Manole) ; Beția de cuvinte 
(N. Mihăiescu) ; „Kommunist" : Industrializarea agriculturii și 
înlăturarea deosebirilor dintre oraș șl sat ; Eficacitatea cercetări
lor științifice.

Eveniment important în isto
ria mișcării noastre muncito
rești, primul Congres general 
liber al sindicatelor unite care 
a avut loc între 26—30 ianuarie 
1945, a însemnat consfințirea 
unității definitive a mișcării 
sindicale din România. Rezul
tat firesc al procesului de 
creștere și maturizare a con
științei proletariatului, unita
tea sindicală s-a făurit de-a 
lungul unor decenii de luptă 
neîntreruptă dusă de eroica 
noastră clasă muncitoare în 
frunte cu partidul său marxist- 
leninist, împotriva exploatării 
și asupririi burghezo-moșie- 
rești, pentru eliberarea socială 
și națională a poporului ro
mân.

Încă din deceniul al 6-lea al 
secolului trecut a început pro
cesul organizării muncitorimii 
române, prin crearea unor aso
ciații, case și societăți de aju
torare reciprocă care, reflec- 
tînd nivelul de conștiință a 
proletariatului în acea etapă de 
început a mișcării muncito
rești din țara noastră, erau con
duse și îndrumate de comitete 
în care intrau atît muncitorii 
cit și patronii. O dată cu inten
sificarea luptelor de clasă, cu 
sporirea activităților cercurilor 
și cluburilor muncitorești și cu 
răspîndirea pe diferite căi a 
marxismului, muncitorii din 
țara noastră au constituit orga
nizații profesionale proprii de 
clasă, fără patroni. Procesul de 
organizare a mișcării sindicale 
din țara noastră a fost puternic 
stimulat prin crearea Partidu
lui Social-Democrat al Munci
torilor din România, în 1893. 
înfăptuirea în 1906 a Comisiei 
Generale a Sindicatelor din 
România, ca organ unic de con
ducere a activității muncitori
lor din întreaga țară a însem
nat un pas înainte pe calea cen
tralizării mișcării sindicale.

O etapă calitativ nouă, de
cisivă în dezvoltarea luptei 
revoluționare a clasei mun
citoare a constituit-o crearea în 
mai 1921 a P.C.R., reprezentînd 
totodată un moment important 
în dezvoltarea mișcării sindi
cale, ca mișcare unică bazată 
pe principiul luptei de clasă și 
al internaționalismului proletar, 
în urma alegerii Consiliului 
General al Uniunii Sindicatelor 
din România din anul 1922, s-a 
realizat centralizarea și unifica
rea mișcării sindicale. Dar uni
tatea mișcării sindicale obținu
tă după atitea eforturi a fost 
subminată în anul 1923 de că
tre liderii social-democrați de 
dreaptă în cadrul Congresului 
de la Cluj. Prin sciziunea care 
s-a creat în cadrul mișcării sin
dicale a slăbit considerabil for
ța proletariatului român, îm- 
piedicîndu-1 o perioadă bună de 
timp să-și exercite plenar rolul 
conducător în lupta dusă de 
masele populare împotriva ex
ploatării și asupririi.

în ciuda numeroaselor fric
țiuni. în focul bătăliilor de 
clasă, organizațiile sindicale 
au găsit deseori puncte comune 
de înțelegere pentru apărarea 
intereselor oamenilor muncii.

In anii premergători și în 
timpul celui de al doilea război 
mondial s-au conturat tot mai 
mult tendințele și posibilitățile 
de făurire a unității clasei mun
citoare pe plan național.

Frontul Unic Muncitoresc în
făptuit în aprilie 1944, în urma 
unei munci pline de tact, răb
dare și perseverență, a consti
tuit un pas de importanță ma
joră pe calea scoaterii țării 
din războiul antisovietic și a- 
lăturarea. ei la coaliția Națiu
nilor Unite, pentru salvarea 
ființei naționale a poporului 
român.

Imediat după victoria insu
recției armate din august 1944, 
Partidul Comunist Român a a- 
cordat o mare atenție reorgani
zării mișcării sindicale.

Pe baza Frontului Unic Mun
citoresc s-a constituit — la 1 
septembrie 1944 — Comisia de 
organizare a mișcării sindicale 
unite din România care avea 
rolul de a conduce și coordona 
activitatea de organizare a 
muncitorilor în sindicate uni-

CALENDAR
ce, bazate pe principiul revolu
ționar al luptei de clasă și in
ternaționalismului proletar.

în perioada ce a urmat după 
constituirea comisiei de organi
zare, mișcarea sindicală s-a dez
voltat vertiginos. Alături de ce
lelalte forțe democratice și pro
gresiste, organizațiile sindicale 
aderă la Platforma F.N.D. și 
participă activ la marile lupte 
desfășurate împotriva reacțiunii 
pentru îndepărtarea prefecților 
și primarilor reacționari, orga
nizarea controlului muncitoresc 
în fabrici, împroprietărirea .ță
ranilor etc.

în consolidarea unității pro
letare s-au obținut însemnate 
succese prin crearea uniunilor 
sindicale pe ramuri la' sfîrșitul 
anului 1944. O expresie a orga
nizării și a forței mișcării sin
dicale, a creșterii rolului ei în 
viața politică a țării au consti
tuit-o lucrările congreselor 
uniunilor sindicale pe ramuri 
care s-au desfășurat între 20 și 
24 ianuarie 1945. Aceste congre
se ale uniunilor sindicale au 
însemnat un nou pas pe linia 
afirmării unității clasei munci
toare, o manifestare a rolului 
său de forță conducătoare a 
luptei întregului popor.

Punctul culminant al organi
zării mișcării sindicale de după 
război l-a constituit însă pri
mul Congres general liber al 
sindicatelor unite din România 
ale cărui lucrări s-au desfășu
rat între 26—30 ianuarie 1945 
Astfel, pentru prima dată după 
anii de teroare ai dictaturii 
antonesciene, sindicatele au 
avpt posibilitatea să se întru
nească în mod liber în cadrul 
unui congres la care au parti
cipat delegați din toată țara 
aleși la congresele celor 12 
uniuni sindicale existente, re

prezentînd 519.000 membri de 
sindicat, precum și delegații 
sindicale de peste hotare.

Problemele de bază care stă
teau în fața sindicatelor în lup
ta. dusă pentru organizarea și 
creșterea producției, susținerea 
eforturilor de război, recon
strucția țării, îmbunătățirea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc și a condițiilor de muncă 
ale acestora. îndepărtarea ele
mentelor fasciste din aparatul 
de stat și pedepsirea criminali
lor de război, aducerea la con
ducerea țării a unui guvern de
mocrat, au constituit ordinea de 
zi a lucrărilor congresului.

în rezoluția adoptată de con
gres se sublinia că la baza 
organizării sindicale stă unita
tea indestructibilă a acesteia și 
că orice încercare de fărîmițare 
a mișcării sindicale va fi soco
tită ca o crimă contra celor ce 
muncesc și tratată în conse
cință.

Congresul a hotărît crearea 
Confederației Generale a Mun
cii și a ales Comitetul Central 
al acesteia.

Confederația Generală a Mun
cii din România a participat cai. 7” 
membru fondator la crearea Fe-"- 
derației Sindicale Mondiale, a- 
dueîndu-ș; aportul la lupta pro
letariatului internațional pentru 
apărarea intereselor oamenilor 
muncii, pentru pace și democra
ție.

Reorganizarea mișcării sindi
cale și constituirea Confedera
ției Generale a Muncii a dus la 
întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare, a influențat 
puternic lupta maselor țără
nești și a altor categorii de oa
meni ai muncii și a contribuit 
ca în decurs de numai o lună 
soarta bătăliei pentru putere să 
fie hotărîtă în favoarea mase
lor.

în lupta pentru refacerea și 
dezvoltarea economiei naționa
le, înfăptuirea unor reforme de
mocratice, zdrobirea forțelor po
litice ale burgheziei și moșie- 
rimii, clasa noastră muncitoare 
organizată în sindicate a parti
cipat activ sub conducerea 
Partidului Comunist. După cu
cerirea deplină a puterii po'i- 
tice de către clasa muncitoare 
și trecerea la construirea socia
lismului, mișcarea sindicală 
unită, îndrumată de P.C.R., și-a 
îndreptat eforturile în direcția 
mobilizării colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni în 
vederea înfăptuirii în mod 
exemplar a planului de stat.

Sub directa conducere și în
drumare a P.C.R., sindicatele 
din țara noastră desfășoară 
astăzi o susținută activitafa. _ 
pentru traducerea în viață ay 
obiectivelor însuflețitoare stabi
lite de Congresul al X-lea al 
partidului, mobilizînd oamenii 
muncii la acțiunea de generali
zare a metodelor științifice de 
muncă și de organizare a pro
cesului de producție, folosirea 
eficientă a capacității întreprin
derilor și a timpului de lucru, 
scăderea cheltuielilor de pro
ducție. ridicarea rentabilității 
economice a fiecărei unități, 
sporirea acumulărilor socia
liste.

Gh. NEACȘU

ȘCOALA PROFESIONALA
(Urmare din pag. I) 

nale din județ, acțiuni de popu
larizare a școlilor profesionale, a 
meseriilor. Nici măcar cercurile 
elevilor din școlile generale n-au 
un caracter pronunțat aplicativ 
în meserii de interes pentru ju
deț. Cel mai frecvent sînt utili
zate întîlnirile cu profesiunile. 
Am urmărit un număr mare de 
asemenea întîlniri clasice între 
elevii școlilor generale și invitați

PENTRU TIMPUL DV. LI
Wînema

iURMĂRIREA ; rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Feroviar (orele 9.30; 12,15: 15:
17.45, 20.30)

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Republica (orele 9: 11,15: 
13.30, 16; 18,30; 21).

VIA MALA : rulează la Favo
rit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), 
Festiva] (orele 8.45: 11: 13,15: 16: 
18,30; 21).

PROFESIONIȘTII: rulează la
Victoria (orele 8,45: 11: 13,30: 16; 
18,30; 20,45)

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11,15: 13,30:
16; 13,15; 20,45).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Ca
pitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Modem (orele 9.15: 11,30: 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

pAcatul DRAGOSTEI! rulează 
ta București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Grivița (orele 9,30; 
12; 15,30: 18: 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), To
mis (orele 9 — 15,45 în continua
re; 18,15; 20,30) Flamura (orele 9: 
11,15: 18.15; 20.30).

VIAȚA DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8,30: 11; 18,30: 16; 
18,30; 21)

FANTOMA8 SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Lumina (orele 8,30—16,15 
în continuare; 18,30; 20,45).

BECKET : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 16; 19,30; program pen
tru copii orele 9—^10).

TARZAN. OMUL MAIMUȚA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—15 în continuare; program de 
filme documentare orele 17—21 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 10: 12; 
16: 18,15; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45: 20). Flacăra (orele 15,30; 18:
20.30)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30): 
Giulești (Orele 15,30: 18; 20^30).

ÎN ÎMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT i rulează la Dacia (ore
le 8,15—20,30 în continuare).

BATALIA PENȚRU ROMA ; 
rulează la Bucegi' (orele 10; 16;
10.30) ; FÎoreasca (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Arta (orele 9—15,45 în 
continuare; 19.30).

CORABIA ‘ NEBUNILOR ■ ru
lează la Unirea (orele 15,30; 19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Lira (orele 15.30: 18;
20.30) .

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE! 
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30: 20)

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
Țli: rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18). Miorița (orele 10; 12:
16: 18,15; 20,30)

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulea
ză la Cotroceni (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST: 
rulează la Pacea (orele 15,30; 19).

ÎNTR-O SEARA. UN TREN,..: 
rulează la Melodia (orele 9: 11; 
13pRIETENl’ fÂrA grai : rulea
ză la Volga (orele 9.30—16 în con
tinuare 18,15: 20,30).

VA PLACE BRAHMS?: rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18: 20,30). 
Progresul (orele 15.30; 18; 20.15)

LUCIA: rulează la Moșilor (o- 
rele 15.30: 19).

ORAȘUL VISURILOR : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18).

COLINA : rulează la Popular 
(ora 20.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Munoa (orele 16: 
18: 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vitan (orele 15,30: 18:
20.30)

BLOW-UP : rulează ta Rahova 
(orele 15,30: 18; 20.30)

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Fe
rentari (Orele 15,30; 18; 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Cosmos ta
rele 15.30; 18; 20,15).

NU SINT DEMN DE TINE : 
rulează la Cinematecă (Sala 
Union) (orele 10; 12; 14).

JOI, 29 IANUARIE 1969
Opera Română : AMORUL VRĂ

JITOR ; BOLERO — ora 19,30 1

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19,30 ; (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ - ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie : MANDRAGORA
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Măgureanu) t 
TRANSPLANTAREA INIMII NE- 
CUNOSCUTE — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : PURICELE ÎN URECHE — 
ora 20 ; Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : NUNTA 
LUI FIGARO - ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : CÎND LUNA E ALBASTRĂ
— ora 19,30 ; (sala Studio) : ENIG
MATICA DOAMNA „M“ — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FLOA
RE DE CACTUS — ora 19,30 ; (la 
Sala Palatului) ; FOTBAL — 
MEXIC ’70- — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : CAMUFLAJ — 
ora 19,30 ; Studioul I.A.T.C. : JE- 
DERMANN — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : NOTA ZERO LA
PURTARE — ora 9,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : MIU 
COBIUL — ora 15; NOCTURN I
— ora 21,80 ; (Str. Academiei) : 
BANDIȚII DIN KARDEMOMME
— ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" : 
(Sala Savoy) : VARIETĂȚI — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) 1 NICUȚĂ 
LA.., TĂNASE — ora 19,30 ; An
samblul U.G.S. ; ESOP. VIAȚA, 
MUZICA ȘI NOI — ora 20 ; Circul 
de Stat : MIRAJELE MANEJU
LUI — orele 18 șl 19,30.

JOI, 29 IANUARIE 1969
PROGRAMUL I
• 17,30 Deschiderea emisiunii.

Emisiune în limba maghiară
• 18,05 Film serial : Aventură în 
munți (IX). Adresă conspirativă
• 18,35 Mult e dulce și. frumoasă
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 Hochei pe gheață. Repriza 
a IlI-a a Intîlnlril dintre Selecțio
nata României șl echipa Cesko- 
Budejovice (Cehoslovacia). Trans
misie directă de la Galați • 20,00 
Reflector • 20,10 Anunțuri — pu
blicitate • 20,15 Prim plan. Meteo
rologul Nlcolae Topor • 20,45 Sta
giunea Urlcă TV. Premiera operei 
„Visul unei nopți de vară" de 
Benjamin Britten • 22,00 Telejur
nalul de noapte • 22,15 Actuali
tăți literare • 22,30 Avanpremiera
• 22,45 Varietăți pe peliculă : 
Sammy Davies jr. • 23,00 închi
derea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II
• 20,00 Film pentru cinefili : 

„Focul fatidic" « 22,00 Miniaturi 
orchestrale • 22,10 Film serial : 
„Răzbunătorii". Reluarea episodu
lui „Complotul subteran" • 23,00 
închiderea emisiunii programu
lui II.

din întreprinderi. Tema este în
totdeauna „frumusețea meseriei 
de...“ Nimic rău pînă aici. Dar 
din ce se constituie, în esență, 
această frumusețe ? — se spune 
mult prea puțin. în nici una 
din aceste convorbiri nu am au
zit să se amintească măcar un 
cuv'int despre efortul, solicitarea, 
încordarea voinței, necesare de
pășirii unor greutăți inerente în
vățării și practicării uneia sau 
alteia dintre meseriile abordate 
în cadrul discuției. Nu se vor
bește despre curajul înfruntării 
acestor greutăți, despre perseve
rența necesară practicării ei. Din 
acest considerent, discuțile des
pre frumusețea meseriei apar 
atît de vagi, suspendate undeva 
între niște idei cu totul generale 
— „eu am îndrăgit-o“, ,,eu n-aș 
practica altă meserie" etc, etc. 
Atît află tinerii despre mese
ria pe care ei trebuie s-o îndră
gească. Și este mult prea pu
țin.

Dar există și al doilea aspect 
al lucrurilor : actuala formulă a 
examenului de admitere în școala 
profesională. Nu este o noutate 
pentru nimeni că la concursul 
de admitere candidatul nu face 
cunoștință cu meseria. El este 
examinat la limba română și ma
tematică. Nu știe dativul și acu
zativul — nu se face sondor, nici 
strungar. Concursul are. într-un 
anume fel, mai curînd aspectul 
unui examen de absolvire a școlii 
generale la două materii de 
bază. Muncitorul calificat va a- 
vea nevoie însă în primul rînd 
de capacitatea de gîndire tehnică, 
de priceperea de a executa și des
cifra un desen tehnic, de pri
ceperea de a mînui unelte și. 
pentru toate acestea, școala ge
nerală îl învață fizică, desen, 
chimie, biologie, îi dă noțiuni de 
practică în producție Departe de 
noi intenția de a minimaliza în
semnătatea unei bună pregătiri 
lă limba și literatura română, 
dar în procesul de selecție pen

tru meserie, pe lîngă examenul 
medical, care hotărăște asupra 
capacității fizice în raport cu so
licitările viitoare, ar trebui să se 
introducă un examen — sau mă
car o probă — de natură să asi
gure efectiv verificarea aptitu
dinii elevului pentru o meserie 
sau alta.

în unele școli s-a practicat re
partizarea elevilor pe meserii nu 
în raport cu opțiunea lor, ci cu 
media obținută la examenul de 
admitere. în unele cazuri, opțiu
nea personală a fost însă mai 
motivată decît media, așa că la 
Grupul școlar metalurgic — Tîr- 
goviște, spre exemplu, 4 elevi re
partizați, împotriva voinței lor, 
dar pe baza mediei la clase de 
vopsitorie și turnătorie, au re
nunțat la școală încă din primele 
rile ale anului. Actele de renun
țare la profesie continuă și pe 
parcursul școlarizării. Astfel, la 
Grupul școlar petrol — Tîrgo- 
viște, 9 sondori și 5 operatori au 
renunțat la continuarea cursuri
lor. La sondajul efectuat în rin- 
durile elevilor anul I A — son
dori cu privire la motivul ale
gerii meseriei s-a constatat că ti
nerii știu despre meserie doar 
atît : „că e bănoasă".

Atît școala generală, cît și școa
la profesională trebuie să asigure 
fundamentarea individuală a mo
tivației care stă la baza opțiunii 
elevului, care trebuie să aleagă 
în cunoștință de cauză. Dar se cu
vine să se creeze și condițiile ca, 
în același timp, și meseria să-și 
aleagă cît de cît elevul printr-un 
sistem de selecționare apt să 
descopere aptitudinile reale.

Armonizarea acesto: două co
ordonate este cu atît mai nece
sară cu cît numai simbioza din
tre motivația afectivă și aptitu
dinile reale noate duce la obți
nerea randamentului maxim, la 
stabilitate în profesie.

(Continuarea acestui articol, 
într-unul din numerele 

viitoare)
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de produse cu performanțe su
perioare. Aproape întreaga 
producție de fontă și oțel s-a 
obținut în instalații la care 
principalele operațiuni sînt 
automatizate, iar peste patru 
cincimi din producția de lami
nate finite pline s-a realizat 
pe laminoare automatizate. 
Industria construcțiilor de 
mașini a fost dotată cu noi 
mașini-unelte automate și cu 
comandă program ; în indus
tria textilă a sporit numărul 
războaielor automate de țesut.

Volumul de lucrări mecani
zate a sporit, în principal la 
lucrările miniere, la operațiile 
grele din secțiile de turnăto
rie, precum și la unele lu
crări de exploatare forestieră.

La extracția minereurilor 
neferoase, peste 60 la sută 
din producție a fost obținută 
prin aplicarea de metode 
avansate, iar în industria pe
trolului forajul cu jet a cres- 
c.'t cu 46 la sută față de anul 
1963. In industria siderurgică 
mai mult de trei pătrimi din 
producția de oțel Martin s-a 
obținut prin folosirea oxige
nului în cuptoare Martin cu 
lance, iar la turnarea oțelului 
calmat 73 la sută din produc
ția de oțel lingou s-a realizat 
prin folosirea de noi metode 
și materiale.

In industria construcțiilor 
de mașini au fost asimilate 
circa 540 noi tipuri de mașini, 
utilaje și instalații, din care s 
mașina de rectificat universa
lă 0 350, strungul Caru
sel 0 1600, ruloul com
pactor vibrator autopropulsat 
de 6—8 tone forță, com
presorul de aer de 100 mc/ 
min, locomotiva de mină Die
sel antigrizutoasă, nava de 
călători fluvială de 300 locuri, 
un nou tip de vagon de călă
tori, trei tipuri noi de tractoa
re agricole de 40 CP, combina 
autopropulsată pentru cereale. 
Au fost produse primele ma
șini electronice de calcul cu 4 
operații, mașini de facturat și 
contabilizat cu program, pre
cum și noi puri de mașini 
de calculat de birou electro
mecanice și electronice.

S-au produs noi sortimen
te de țesături, tricotaje, con
fecții, încălțăminte, produse 
alimentare.

în același timp, au fost ob
ținute rezultate pozitive în 
îmbunătățirea calității produ
selor în toate ramurile indus
triei. S-au perfecționat carac
teristicile calitative la lami
nate de oțel, autoturisme de 
teren, unele mașini și aparate 
electrice, transformatoare de 
forță, rulmenți, fibre polieste- 
rice, polietilenă, țesături și 
tricotaje din fibre naturale și 
sintetice ș. a. La unele produ
se însă trebuie depuse, în con
tinuare, eforturi pentru ridi
carea performanțelor tehnico- 
economice.

In anul 1969 au fost obținu
te unele realizări în folosirea 
mai bună a capacităților de 
producție și în economisirea 
materiilor prime și materiale
lor- în industria siderurgică a 
crescut cu 9 la sută gradul de 
utilizare a furnalelor și cu 
2,5 la sută a cuptoarelor Mar
tin ; în industria materialelor 
de construcții a crescut cu 
peste 3 la sută utilizarea cup
toarelor de clincher. în același 
timp, datorită unor neajunsuri 
în organizarea producției au

existat mașini, utilaje și su
prafețe de producție incom
plet folosite, îndeosebi în uzi
nele din ramura construcției 
de mașini și în unitățile me
canice de întreținere din cele
lalte ramuri industriale.

Față de normele de consum, 
în industria construcțiilor de 
mașini, au fost obținute econo
mii de metal de 10 570 tone, 
îndeosebi la producția de : 
tractoare S-650, prese mecani
ce pentru balotat paie și fîn, 
vagoane de marfă, diverse ti
puri de remorci auto. De ase
menea, s-au redus consumuri
le specifice la lemn de mină, 
la lemn pentru producția de 
cherestea șl placaj, la combus
tibil pentru producția de e- 
nergie electrică, țiței prelu
crat, clincher.

Cu toate acestea, în indus
tria constructoare de mașini, 
industria materialelor de con
strucții, chimică, a petrolului, 
ușoară, și în alte ramuri se 
mențin încă norme de con
sum ridicate.

Productivitatea muncii în 
industria republicană a cres
cut c 5,5 la sută față de anul 
1968. Din cauza deficiențelor 
în folosirea mașinilor și uti
lajelor, în utilizarea timpului 
de lucru, în organizarea mun
cii și a producției, precum și 
datorită depășirii numărului 
planificat de salariați, sarcina 
de creștere a productivității 
muncii nu s-a realizat în în
tregime. Pe seama creșterii 
productivității muncii s-a ob
ținut numai 53 la sută din 
sporul producției industriale 
— realizare inferioară celei 
din anii precedenți.

Cheltuielile de producție la 
1 000 lei producție marfă au 
fost reduse într-o proporție 
mai mare decît s-a prevăzut 
în plan. Au avut cheltuieli de 
producție mai mari decît cele 
planificate Ministerul Minelor, 

Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul 
Industriei Alimentare.

în cursul anului 1969 s-au 
obținut noi rezultate în cerce
tarea științifică fundamentală 
și aplicativă, mai ales în do
meniul teoriei sistemelor au
tomate, al disciplinelor mate
matice moderne, al structuri
lor compușilor chimici, utili
zării izotopilor radioactivi ș. a. 
Unele cercetări au contribuit 
la valorificarea superioară a 
resurselor naturale, lărgirea 
bazei de materii prime, per
fecționarea tehnologiilor de 
fabricație și îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnice ale 
unor produse. Ca rezultat al 
aplicării unor cercetări înche
iate, s-au pus în funcțiune noi 
instalații industriale la Com
binatul chimic Tîrnăveni, la 
întreprinderea „Sinteza" din 
Oradea, la Combinatul chimic 
Borzești; s-au realizat noi 
utilaje tehnologice la Uzinele 
1 Mai Ploiești și Hidromeca
nica Brașov; s-au obținut 
uleiuri minerale pentru ma
șini și utilaje, aparate și in
stalații mecanice, electrice și 
electronice, medicamente, pre
cum și alte produse și mate
riale de calitate superioară; 
s-au realizat noi hibrizi de 
porumb și floarea-soarelui. 
Cu toate acestea, tematica 
cercetării științifice nu este 
axată în suficientă măsură pe 
cerințele progresului tehnic, 
și ale economiei, durata efec
tuării unor cercetări și a a- 
plicării lor în producție este 
încă mare.

viță de vie și 7,9 mii hectare 
cu pomi.

în anul 1969 în agricultură 
s-au folosit 1846,1 mii tone în
grășăminte chimice — sub
stanță brută — cu 9,5 la sută 
mai mult decît în anul prece
dent ; planul de livrare a în
grășămintelor chimice către a- 
gricultură nu a fost îndeplinit.

Valoarea producției globale 
agricole a crescut în anul 
1969 față de 1968, cu 4,8 la 
sută ; producția a crescut față 
de 1968 la porumb, floarea- 
soarelui, struguri și îndeosebi 
la fructe ; a fost mai mică la 
grîu-secară, sfeclă de zahăr, 
la cartofi și legume. Deși, ca 
urmare a condițiilor climati
ce nefavorabile și a unor de
ficiențe în organizarea pro

ducției și a muncii, recoltele 
la unele culturi au fost sub 
prevederile planului, totuși în 
ansamblu, producția agricolă 
asigură aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimen- 
tare și satisface nevoile econo
miei naționale. Recoltele scă
zute la unele produse au fost 
influențate nu numai de facto
rii naturali, ci și de unele nea
junsuri în executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor, 
in asigurarea cu semințe de 
calitate, în combaterea dăună
torilor și în organizarea recol
tării și valorificării producției.

Producția principalelor pro
duse vegetale, obținute în 
anul 1969, comparativ cu me
dia anilor 1961—1965, se pre
zintă astfel:

In procente față
Mii tone de media anilor 

1961—1965
Cereale boabe 12820 117,8

— grîu-secară 4395 99,5
— porumb 7680 131,2

Floarea soarelui 750 148,8
Sfeclă de zahăr 3800 132,5
Cartofi 2229 85,7
Legume 2000 120,7
Struguri 1250 137,7
Fructe 1675 185.1

Potrivit rezultatelor provi
zorii ale recensămîntului ani
malelor domestice, la 3 ianua

rie 1970, situația efectivelor 
se prezintă astfel:

— mii capete —

Efectivul Efectivul
existent de la 3.1.1970

la 3.1.1970 față de 3.1.1969

Bovine — total 5033,8 — 102,5
din care :
— vaci și juninci 2495,6 + 34,8

Porcine — total 5971,4 + 118,2
din care :
— scroafe de prăsilă 647,2 + 81,3

Ovine — total 13835,5 — 462,2
din care :
— oi și mioare 10856,8 + 43,7

în întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agri
cole de producție, s-au înre
gistrat creșteri de efective 
față de 3 ianuarie 1969, la bo
vine cu 65 mii capete, la vaci 
și juninci cu 75 mii capete, la 
porcine cu 548 mii capete.

întreprinderile pentru me-.. 
canizarea agriculturii au în
deplinit planul- de lucrări în 
proporție de 100,7 la sută, de

pășind cu 7,7 la sută realiză
rile anului precedent.

în silvicultură au fost efec
tuate lucrări de împăduriri pe 
o suprafață de 55,6 mii hecta
re, planul fiind îndeplinit în 
proporție de 103 la sută. Pen- 
tru sporirea resurselor de ma- 

; terial . lemnos s-au . plantat 
. plopi jh .aliniamente pe 5 500 

km, cu 9,5 la sută .mai mult 
decît nivelul planificat.

III. TRANSPORTURI
Șl TELECOMUNICAȚII

li. AGRICULTURA
Șl SILVICULTURA

în agricultură a continuat 
modernizarea bazei tehnice 
materiale prin înzestrarea a- 
cestei ramuri cu noi tractoa
re și mașini, s-au extins lu
crările de irigații și îmbună
tățiri funciare, s-au dat în ex
ploatare noi construcții agro
zootehnice, au fost folosite 
cantități sporite de îngrășă
minte și substanțe chimice.

Din fondurile centralizate 
ale statului s-au alocat agri
culturii 7,5 miliarde Iei pen
tru investiții, cu 10,6 la sută 
maj mult decît în anul 1968 ; 
din acestea cooperativele a- 
gricole de producție au pri
mit credite pe termen lung 
în valoare de 1,2 miliar
de lei. Agricultura a fost 
dotată în anul 1969 cu aproa
pe 9 400 tractoare fizice, peste 
2 800 semănători mecanice, 
circa 4 400 combine pentru ce
reale și cu alte mașini perfec
ționate ; suprafața arabilă ce 
revine în medie pe un trac
tor fizic a fost de 96 hectare 
față de 102 hectare în 1968.

în întreprinderile agricole 
de stat s-a mărit cu aproape 
490 mii locuri capacitatea com
plexelor de creștere și îngră- 
șare industrială a porcilor și 
s-au dat în folosință complexe

avicole cu o capacitate de 
437 mii locuri pentru pui și 
730 mii locuri pentru găini ; 
au intrat în funcțiune fabri
cile de nutrețuri combinate 
Beregsău și Giurgiu. De ase
menea, s-au dat în exploatare 
187 hectare de sere legumicole 
și alte obiective.

Cooperativele agricole de 
producție au dat în folosință 
din fonduri proprii și din cre
dite acordate de stat un număr 
important de grajduri pentru 
animale, maternități și îngră- 
șătorii pentru porcine, saivane 
pentru oi, sere și solarii.

S-au efectuat amenajări 
pentru irigat pe o suprafață 
de 140 mii hectare, din care 
100 mii hectare în sisteme 
mari și 40 mii hectare în sis
teme locale ; de asemenea, au 
fost terminate lucrările pe o 
suprafață de 31 mii hectare, 
la care urmează să se efectue
ze probele generale. Ca urma
re, suprafața amenajată pen
tru irigat a ajuns la sfîrșitul 
anului 1969 la 676 mii hecta
re.

Pentru dezvoltarea patrimo
niului vitipomicol, s-au efec
tuat plantații pe o suprafață 
de aproape 21 mii hectare, 
din care 12,9 mii hectare cu

Transporturile au fost do
tate în continuare cu mijloace 
moderne, s-au extins automa
tizarea și electrificarea proce
selor de exploatare.

In anul 1969, căile ferate au 
fost înzestrate cu 159 locomo
tive electrice și Diesel de dife
rite tipuri, 9 875 vagoane de 
marfă (în echivalent 2 osii), 
275 vagoane pentru trenuri de 
călători. S-au efectuat lucrări 
de extindere a blocului auto
mat de linie, centralizări elec- 
trodinamice în stații, electri
ficarea liniei Oraiova—Orșo
va, dublări de linii pe o lun
gime de peste 150 km. Din vo
lumul total al transporturilor 
de mărfuri și călători, 74 la 
sută s-a efectuat cu tracțiune 
Diesel și electrică.

Transporturile auto de de
servire generală au fost dota
te cu 5 973 autovehicule de 
marfă, 1 513 remorci auto, 762 
autobuze. Au fost moderniza
te 361 km de drumuri națio
nale, la sfîrșitul anului lungi
mea acestora fiind de 8 245 
km. De asemenea, au fost a- 
coperite cu îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare circa 370 km 
drumuri naționale.

Flota maritimă a fost înzes
trată cu un mineralier de

12 500 tdw, iar flota aeriană 
cu 4 avioane de călători.

Planul de transport a fost 
realizat în proporție de 95,4 
la sută la volumul mărfurilor 
expediate și de 103,2 la sută la 
traficul de călători. Compara
tiv cu anul 1968 au fost tran
sportate în plus 21 milioane 
tone marfă și 33 milioane călă
tori. Satisfacerea la timp a 
nevoilor de transport ale e- 
conomiei a fost îngreunată de 
imobilizarea îndelungată în 
unele perioade a mijloacelor 
de transport, de folosirea in
completă a capacității acesto
ra, de efectuarea unor trans
porturi încrucișate.

Telecomunicațiile au conti
nuat să se dezvolte prin extin
derea și perfecționarea bazei 
tehnice materiale, punîndu-se 
în funcțiune noi obiective, 
printre care stația de radio
difuziune Banat, 27 stații tran
slatoare de televiziune, noi 
centrale telefonice la Bucu
rești, Suceava, Craiova, Alba 
Iulia, Brad și Rîmnicu Sărat 
și s-a extins rețeaua de ca
bluri telefonice interurbane 
cu peste 900 km. Numărul 
posturilor telefonice instalate 
în acest an a crescut cu circa 
8 la sută față de anul prece
dent.

IV. INVESTIȚII — 
CONSTRUCȚII

în ‘anul 1969, investițiile rea
lizate din fondurile centraliza
te ale statului au fost de 61,4 
miliarde lei. S-au dat în func
țiune fonduri fixe în valoare 
de 56,7 miliarde Iei, cu 14,2 la

sută mai mult decît volumul 
realizat în anul precedent.

în comparație cu anul 1968 
investițiile realizate pe ansam
blul ' economiei naționale și 
principalele ramuri se prezintă 
astfel:

Anul 1969
In procente față 

de 1968
TOTAL 105,1

din care i
Industrie 103,5
Construcții 96,5
Agricultură 110,6
Transporturi și telecomunicații 
învățămînt, cultură, artă, ocrotirea

113,1

sănătății, cultură fizică și sport 100,6
Construcții de locuințe 104,2
Gospodărie comunală 97,5

în anul 1969, din volumul 
total al investițiilor, s-au rea
lizat 56,8 la sută în Industrie, 
12,3 la sută în agricultură, 
11,9 la sută în transporturi și 
telecomunicații, 8,7 la sută 
pentru construcții de locuințe 
și obiective social-culturale.

Cea mai mare parte a in
vestițiilor industriale a fost 
destinată ramurilor hotărîtoa- 
re pentru progresul econo
miei. în industria energiei e- 
lectrice, metalurgiei, construc
țiilor de mașini și chimică 
s-au investit aproximativ 59 
la sută din fondurile desti
nate întregii industrii. Indus
triei ușoare și alimentare 
le-au revenit 10,5 la sută. In
vestițiile din domeniul social- 
cultural și pentru construcții 
de locuințe au însumat 5,4 
miliarde lei, din care pentru 
locuințe 3,6 miliarde lei.

Planul de investiții pe anul 
1969 nu a fost realizat în în
tregime ; nu au îndeplinit pla
nul de investiții ministerele : 
Industriei Chimice, Agricultu
rii și Silviculturii, Industriei 
Materialelor de Construcții, 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Industriei Alimentare, 
Industriei Ușoare, unele con
silii populare.

în realizarea planului de 
investiții au existat unele nea
junsuri și greutăți; la unele 
obiective a întîrziat elabora
rea documentațiilor tehnice și 
pregătirea lucrărilor de inves- 
tiții-construcții, nu s-a sin
cronizat livrarea utilajelor cu 
termenele de punere în func
țiune planificate. La o serie de 
șantiere au existat neajunsuri 
în organizarea muncii, în fo
losirea utilajelor șl a forței de 
muncă, în aprovizionarea cu 
materiale, ceea ce a determi

nat o slabă productivitate a 
muncii, întîrzieri în realizarea 
lucrărilor de investiții-con- 
strucții. Ca urmare, pînă la 
sfîrșitul anului nu au fost 
puse în funcțiune 40 capaci
tăți de producție din industria 
chimică, din agricultură, din 
industria ușoară, industria a- 
limentară, construcția de ma
șini, industria lemnului ; pen
tru cea mai mare parte a a- 
cestor obiective sînt create 
condiții pentru a fi date în 
funcțiune în primele luni ale 
anului 1970. Din planul pe 
1969, au rămas nedate în fo
losință peste 11000 aparta
mente.

De asemenea, au continuat 
lucrările de construcții pe ma
rile șantiere ale țării: siste
mul hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier", Cen
trala termoelectrică de la 
Deva, Hidrocentrala de pe 
Lotru, Combinatul siderurgic 
Galați, Combinatul petrochi
mic Pitești. în anul 1969 au 
început lucrările la un număr 
de 250 obiective industriale, 
printre care : Centrala termo
electrică Chiscani, hidrocen
tralele Marișelul și Tarnița de 
pe rîul Someș, Uzina de con
strucții metalice Caransebeș, 
Fabrica de armături indus
triale din oțel și fontă Zalău, 
unitatea de îngrășăminte cu 
azot Slobozia, Combinatul de 
celuloză, hîrtie și carton Turnu 
Severin, fabricile de ciment și 
var Cîmpulung Muscel și A- 
leșd-Bihor, Fabrica de țesă
turi din fibre chimice și bum
bac Giurgiu.

Producția de construcții- 
montaj realizată a fost de 36,5 
miliarde lei; față de anul pre
cedent s-a înregistrat o crește
re de 5,7 la sută.

strie, muncitorii calificați au 
reprezentat 86 la sută din to
tal, un număr mare din a- 
ceștia fiind absolvenți ai șco
lilor tehnice și profesionale, 
în anul trecut învățămîntul 
de pregătire a cadrelor a fost 
absolvit de 143,6 mii persoane: 
85,8 mii de muncitori califi
cați prin învățămîntul profe
sional, 33,9 mii cadre cu pre
gătire medie de specialitate și

23,9 mii cadre cu pregătire su
perioară. Totodată, au fost ca
lificați ori și-au ridicat cali
ficarea și specializarea prin 
cursuri organizate la locul de 
muncă un număr de 193 mii 
salariați.

în cadrul acțiunii pentru 
perfecționarea organizării și 
conducerii economiei au fost 
luate măsuri pentru folosirea 
mai judicioasă a cadrelor.

VIL NIVELUL DE TRAI 
MATERIAL Șl CULTURAL

Dezvoltarea economiei, va
lorificarea mai eficientă a re
surselor materiale și umane, 
s-au oglindit sintetic în crește
rea, în anul 1969, a venitului 
național cu 7,3 la sută față de 
1968. Pe această bază, au fost 
create condiții pentru spo
rirea acumulărilor și ridica
rea în continuare a bunăstă
rii populației.

Veniturile bănești obținute 
de populație din retribuirea 
muncii și din fondurile sociale 
de consum au crescut cu 6,1 
la sută față de 1968. In anul 
trecut, deși s-a înregistrat o 
creștere a indicelui prețurilor 
mărfurilor și tarifelor servi
ciilor, puterea de cumpărare 
a populației a crescut față de 
1968, datorită sporirii într-o 
măsură mai mare a venituri
lor nominale.

Acțiunea de generalizare a 
experimentării noului sistem 
de salarizare a cuprins în 
anul 1969, un număr de 2,7 
milioane salariați, care au be
neficiat de venituri suplimen
tare în sumă de circa 2,5 mi
liarde Iei. Salariul mediu a 
fost de 1 300 lei, cu 4,2 la sută 
mai mare față de anul 1968.

Au continuat să crească 
economiile populației la C.E.C., 
la sfîrșitul anului 1969 soldul 
depunerilor • fiind' cu 14,9 la 
sută ma'i măre-față de 1968.

Cheltuielile social-culturale 
finanțate de la bugetul de stat 
au fost de 33,8 miliarde lei, 
mai mult cu 10,0 la sută decît 
în 1968.

Pe principalele acțiuni, chel
tuielile social-culturale s-au 
repartizat astfel:

— MILIOANE LEI —
1968 1969

V. CIRCULAȚIA 
MĂRFURILOR

Prin comerțul socialist s-au 
vîndut în anul 1969 mărfuri în 
valoare de 88,7 miliarde lei, cu 
4,7 la sută mai mult decît în 
anul 1968. Desfacerile au cres
cut cu 6,0 la sută la mărfuri 
alimentare — inclusiv alimen
tația publică — și cu 3,5 la

sută la mărfuri nealimentare ; 
a sporit varietatea sortimente
lor de mărfuri vîndute prin 
unitățile comerțului socialist.

La principalele grupe de 
mărfuri desfacerile se prezintă 
astfel :
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Carne și preparate din carne mii tone 275,9 102,4
Grăsimi — total (100 la sută) mii tone 147,2 99,1

din care :
— ulei mii tone 127,8 98,0
— unt mii tone 13,0 114,5

Lapte mii hl. 3861,3 106,1
Brînzeturi mii tone 54,6 113,3
Zahăr mii tone 226,3 103,8
Produse zaharoase mii tone 82,8 112,4
Pline albă, integrală,

specialități și alte produse
de panificație mii tone 1740,2 104.0

Paste făinoase mii tone 47,5 114,6
Conserve de legume mii tone 70,7 117,9
Conserve de fructe mii tone 57,2 110,4
Pește, semiconserve și con-

serve de pește mii tone 63,1 107,1
Bere mii hl. 3564,3 102,4
Orez mii tone 63,9 105,5
Țesături — total mii. lei 5462,8 96,5
Tricotaje mii. lei 3832,6 106,2
Confecții mii. lei 5881,8 100,4
încălțăminte mii. lei 3932,5 104,5
Mobilă mii. lei 2877,7 108,7
De asemenea, au crescut 

desfacerile la mărfurile de fo
losință îndelungată cum sînt i 
autoturisme, mașini de gătit 
cu gaze, mașini de spălat ru
fe, aparate de radio, aspira
toare detoare de praf și altele.

In unele perioade nu a fost 
satisfăcută cererea populației 
la carne, preparate din carne, 
ouă, brînzeturi, legume, pre
cum și la anumite sortimente 
de țesături și tricotaje 
bumbac, articole de uz 
nic și materiale de 
strucție.

Pentru dezvoltarea și 
dernizarea rețelei comerciale 
au fost alocate în 1969 investi
ții de peste 1 miliard lei. Au 
fost înființate peste 3 500 uni
tăți comerciale cu amănuntul

de 
cas- 
con-

mo

alimentație publică, cude
suprafață comercială totală

Și 
o 
de peste 240 mii m.p.

Volumul comerțului exteri
or a fost în 1969 mai mare fa
ță de anul anterior cu 8,4 la 
sută pe total, cu 10,4 la sută 
la export și 6,5 la sută la im
port.

In anul 1969 Republica So
cialistă România a avut relații 
comerciale cu 109 țări și a par
ticipat la 68 tîrguri și expozi
ții internaționale.

Turismul internațional s-a 
dezvoltat în continuare, Ro
mânia fiind vizitată de 1839 
mii turiști, cu 26,7 la sută mai 
mult decît în anul 1968 ; în a- 
celași timp, numărul turiști
lor români a crescut cu 11,1 
la sută.

VI. POPULAȚIA 
Șl FORȚA DE MUNCĂ
Populația țării a fost la 1 ia

nuarie 1970 de 20 140 000 locu
itori, mai mult cu peste un 
milion decît la sfîrșitul anului 
1965. în 1969 sporul na
tural al populației a fost de 
2,3 ori mai mare decît în 1965, 
ca urmare a creșterii natalită
ții.

Prin intrarea în funcțiune 
a noi unități de producție și 
prin dezvoltarea unor între
prinderi și secții, precum și 
prin darea în folosință a unor 
unități social-culturale s-au 
creat noi locuri de muncă, 
ceea ce a făcut ca numărul 
lalariaților în economia nați

onală să ajungă la circa 4 950 
mii, cu 160 mii mai mult decît 
în anul 1968, sporind astfel 
ponderea salariaților în tota
lul populației ocupate. în in
dustrie au lucrat -în 1969 a- 
proape 2 milioane persoane, 
ceea ce reprezintă circa 40 la 
sută din numărul total al sala
riaților.

Economia națională a dis
pus în anul 1969 de peste 300 
mii cadre cu pregătire supe
rioară și peste 700 mii cadre 
cu pregătire medie ; peste un 
sfert din numărul acestora au 
absolvit învățămîntul în anii 
actualului cincinal. în indu

Invățămînt
Cultură, artă șl știință
Sănătate și asistență socială 
Asigurări sociale
Ajutorul de stat pentru copil

Sporirea importantă a chel
tuielilor bugetului de stat pen
tru acțiuni social-culturale a 
creat condiții tot mai bune 
pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, culturii, artei, ocrotirii 
sănătății și asistenței sociale.

'.Pentru a veni în sprijinul 
familiilor de salariați cu ve
nituri mai mici, începînd de 
lâ 1 martie 1969. a fost majo
rat cuantumul alocației de stat 
pentru copii.

S-a dezvoltat baza materială 
a învățămîntului de toate gra
dele, dîndu-se în folosință 
peste 2 700 săli de clasă în în
vățămîntul de cultură gene
rală, mediu, profesional și teh
nic ; în învățămîntul superior 
s-au dat în folosință 44 200 
mp, din care la Institutul 
Politehnic din București 28 240 
mp și la Academia de Studii 
Economice 4 000 mp; s-a con
tinuat dotarea învățămîntului 
de toate gradele cu materiale 
didactice și aparatură tehnică 
de laborator. Au fost date în 
funcțiune 10 cămine studen
țești cu o capacitate de peste 
4 000 locuri.

Cheltuielile statului ce re
vin în medie anual pentru un 
elev din școlile de cultură ge
nerală au crescut de la 1180 
lei în 1968 la 1 353 lei în 1969 ; 
pentru un student de la 11 500 
lei la 12 278 lei.

In anul școlar 1969/1970 un 
număr de 3,3 milioane elevi 
urmează învățămîntul de cul
tură generală. în învățămîn
tul profesional au fost în
scriși 263,4 mii elevi, cu 13,7 
mii mai mulți decît în anul 
școlar 1968/1969, iar în liceele 
de specialitate 109 mii, cu 21 
mii mai mulți. în școlile de 
specializare postliceală și de 
maiștri au fost cuprinși în 
anul 1969/1970 un număr de 
43,3 mii elevi, iar în învăță
mîntul superior 151,7 mii stu- 
denți.

în domeniul culturii au fost 
luate măsuri în continuare 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale. Au fost construite noi 
așezăminte de cultură, s-au 
dat în folosință 3 studiouri la 
noul Centru de Televiziune, 
noi cinematografe, se continuă 
lucrările pentru construcția 
Teatrului Național din Bucu
rești și a teatrelor din Craio
va, și Tg. Mureș.

Numărul abonamentelor la 
televiziune la sfîrșitul anului 
1969 a fost de peste 1 286 mii, 
mai mare cu 15 la sută față 
de 1968 ; abonamentele la ra
dio au ajuns la 2,2 milioane. 
Numărul spectatorilor la cine
matografe a fost de peste 200 
milioane, iar la teatre și insti
tuții muzicale de 12,2 mi
lioane.

Au fost editate 4,4 mii 
titluri de cărți și broșuri cu 
un tiraj de 73,4 milioane exem
plare. Tirajul anual al ziare
lor a crescut în 1969 față de 
1968 cu 5,1 la sută, iar al re
vistelor și al altor publicații 
periodice cu 13 la sută.
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în studiourile românești 
s-au produs un număr de 14 
filme artistice de lung metraj 
și 139 filme documentare.

Pentru îmbunătățirea ocro
tirii sănătății populației s-au 
dat în folosință noi unități 
spitalicești și a continuat ac
țiunea de utilare și moderni
zare a celor existente. Numă
rul paturilor de asistență me
dicală a sporit cu 3,4 la sută 
față de 1968.

Au fost date în folosință 
circa 7 000 locuri în hoteluri, 
precum-șl-alte-spații în noile 
amenajări turistice de pe lito
ral și de la munte. în anul 
1969 și-au petrecut concediul 
în casele de odihnă și au ur
mat tratamente în sanatoriile 
din stațiunile balneoclimateri
ce 825 mii persoane

Condițiile de locuit ale 
populației au continuat să se 
îmbunătățească. S-au con
struit și dat în folosință 139 
mii locuințe, la orașe și sate ; 
din acestea, 78 mii au fost 
construite din fondurile sta
tului.

Fondurile de investiții alo
cate gospodăriei comunale au 
permis creșterea volumului de 
servicii prestate populației. 
Rețeaua de distribuție a apei 
potabile a crescut în anul 
1969 cu peste 230 km, de gaze 
cu circa 120 km și de termo- 
ficare cu aproape 50 km. S-au 
asigurat condiții mai bune în 
domeniul transportului urban 
de călători: numărul călăto
rilor transportați a sporit 
față de anul 1968 cu 6,3 la 
sută.

*
Rezultatele obținute în dez

voltarea economiei naționale 
în anul 1969 — anul jubiliar 
al celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, al istoricu
lui Congres al X-lea al Parti
dului Comunist Român, sînt 
rodul activității creatoare a 
muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, a tuturor oame
nilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, care ur
mează neabătut politica parti
dului, muncesc cu entuziasm 
pentru realizarea obiectivelor 
stabilite prin planul cincinal.

Bilanțul pozitiv al realizări
lor din anul 1969, precum și 
angajamentele colectivelor de 
oameni ai muncii din între
prinderile industriale, agri
cole, de pe șantiere, din insti
tute de cercetări și proiectare 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planului pe anul 1970 con
stituie chezășia îndeplinirii cu 
succes a întregului cincinal 
1966—1970, reprezintă premise 
trainice pentru trecerea la în
făptuirea programului de dez
voltare social-economică a 
țării, elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, în vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a progresului con
tinuu și a prosperității Româ
niei Socialiste.

CONSILIUL COMITETUL DE STAT
ECONOMIC AL PLANIFICĂRII

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ
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Ide VIRGIL
BRĂDĂȚEANU |

SEBASTIAN 
COSTIN „FEMIOS" GRIGORE 

ARBORE „CENUȘA"

NEFERTITI |

Dacă, nemulțumită, Eris ar 
azvîrli nemuritoarelor lumii din 
nou un singur măr destinat „celei 
mai frumoase", fiului Iui Priam 
i-ar fi nespus mai greu s-aleagă 
decît atunci cînd „judecata lui 
Paris" i-a dat rîvnita satisfacție 
Aphroditei. Iși disputau în mi
tologie întîietatea : Pallas Athena, 
Hera și Aphrodita; astăzi sînt 
îndreptățite: Venus din Millo. 
Venera adusă din valurile mării 
pe-o uriașă scoică de Boticelli, 
seducătoarea Venus a lui Gior
gione, frumoasa Leda a lui Ru- 
benus, fremătătoarea marmură a 
Aphroditei din Cirene, Madona 
sixtină sau pămînteana Mona Li
sa. Și n-am numit decît pe cîteva 
dintre nemuritoare și n-am nu- 
mit-o încă pe aceea prin care, 
mai înainte de toate, a fost slă
vit în artă frumosul și spirituali
tatea, pe Nefertiti care stăpînea 
regină cînd Athena încă nu se 
născuse din capul lui Zeus și nici 
Aphrodita din spuma mării. Un 
artist a fost cuprins de farmecul 
fără seamăn al unei ființe care 
purta nemurirea în perfecțiunea 
frumuseții ei, în vraja unei exis
tențe tulburătoare și l-a redat 
astfel că îl aflăm _ și așii în 
celebra capodoperă, în calcar 
pictat, la Muzeul de artă egiptea
nă din Berlinul Occidental.

Prezența Nefertitei este și azi 
fascinantă, opera de artă Care o 
reprezintă, un bust mai' degrabă' 
mie, cu funcție de postament pe 
care se ridică, asemeni unui lujer, 
gîtul, expresie —să ni se ierte 
pleonasmul — deplină a perfec
țiunii. Este tot ce poate fi mai 
frumos, mai pur și mai elegant, 
el însuși de-ajuns să de
monstreze excepționalul acestei 
opere care în tot și în toate 
se ridică la capacitatea de-a 
însufleți piatra. Născută din 
dragoste, a rămas peste vreme cu 
putere de-a prinde sufletul mul
tor dintre cei care se apropie 
atrași de misterul existenței sale 
și rămîn fermecați în preajmă-i 
fără să se mai poată desprinde, 
stăpîniți de mirajul unei frumu
seți cu nesfîrșite înțelesuri care 
parcă li se descopere numai lor. 
Pe Nefertiti o porți cu tine, ca 
pe o dulce minune care te-aș- 
tepta, fericit că există,

aflat-o și că îți umple 
ființa. „Intîlnirea" cu Nefertiti 
are o dată cu farmecul învăluitor 
fi elevat, calitatea revelației care 
adaugă. ceva propriei tale exis
tențe. Cei care s-au bucurat de 
întîlnire nu pot fi decît mai buni, 
mai frumofi și pentru totdeauna 
mai bogați sufletește.

Chipul frumoasei soții a lui 
Amenophis al IV-lea — Akhena- 
ton (1370—1350 î.e.n.) pare să fi 
reprezentat preocuparea stator
nică pentru sculptorul amarnian, 
ale cărei trei opere avînd-o ca 
model pe regină au rezistat mile
niilor. Cine va fi fost acesta nu se 
știe cu preciziune, în tot cazul 
un artist excepțional, beneficiarul 
unei experiențe milenare pe care 
printr-o seînteie de geniu a ridi
cat-o la cea mai înaltă capacitate 
de expresie. Că Nefertiti, mode
lul, a fost o femeie de o rară 
frumusețe, este evident, că avea 
trăsături fine, armonii perfecte, 
eleganță și rasă este neîndoios. 
Și toate acestea, o dată vii, um
brite de temeri sau încălzite de

dorință, înnobilate de o nemai- 
întîlnită intelectualitate, splendid 
stăpînite, i le-a pătruns și le-a 
redat sublim transfigurate, fă- 
cînd-o nemuritoare și unică, ar
tistul. O ființă pe care au încer
cat-o dorurile și durerea, care 
poartă în finețea nărilor palpitîn- 
de o ușoară notă de senzualitate, 
întărită de buzele gata să se des
chidă în zîmbet sau în sărut, pe 
care nu le-a ocolit însă mîhnirea, 
oboseala și mînărta, mărturisite 
de adîncitura încă frumoasă din 
colțul gurii. Întregul univers al 
frumoasei soții a lui Akhenaton, 
femeie și tovarășă a regescului 
reformator, univers spiritual pă
truns cu extraordinară înzestrare 
analitică, cuprins și înțeles cu 
mereu suprinzătoare calități, 
redat cu sensibilitate pururi 
emoționantă, prin infinite nu
anțe și sugestii se află în a- 
ceastă întruchipare, capodoperă 
între capodopere. Este chipul u- 
nui om complex, așa precum va 
fi fost în realitate femeia, care 
l-a susținut în visele și lupta sa 
pe faraonul care și-a făcut din 
soare zeitate, l-a adorat ca sim
bol al frumuseții și puterii, ca 
sursă a vieții și l-a proclamat 
astfel împotriva opoziției preoți- 
mii thebane.

La Louvre există un grup sta
tuar, tot din calcar pictat, care-i 
reprezintă pe cei doi soți, tineri, 
frumoși, ținîndu-se de mină, 
plecînd parcă pe drumul care le-a 
rezervat atîtea încercări. Par să 
fie la începutul vieții în care a- 
veau să cunoască mai cu seamă 
greutățile puterii, să înfrunte oa
meni și cumplite prejudecăți. De 
altfel, Amenophis însuși con
stituie unul din misterele Nou
lui imperiu, el, monarhul de 
la sfîrșitul celei de-a XVIII-a 
dinastii, cu o figură* intere
santă, de o frumusețe oarecum 
modernă prin pragmatismul pus 
cu o rară sensibilitate în valoare, 
într-o operă care a ornat după 
cît se pare o harpă, chip care 
se află acum printre piesele de 
preț ale Louvreului. în celebrul 
muzeu se află și bustul său în 
calcar, portret al acestui bărbat 
de o rară sensibilitate, bun prin 
surîs și privire, dominat de o 
bogată viață psihică. In bustul de 
la Louvre, Amenophis al IV-lea 
pare că poartă viu visul său in
terior, apoi, în mulajul descoperit

la el—Amama și aflat astăzi la 
Berlin, masca în ipsos îl repre
zintă fidel, tot bun, cu aceeași 
bogată psihologie, dar totodată 
cu deziluzia ae-a nu-și fi făcut 
să trăiască în vreme înfăptuirea.

Este marea calitate și trăsătura 
distinctivă a admirabilei școli din 
Amama, de-a fi redat cu rară bo
găție de sugestie viața interioară 
a celor reprezentați de operele 
sculpturale. Nefertiti e-atît de vie, 
pentru că nicicînd alternarea 
planurilor, contrastele de umbre 
și lumini, degradeurile, încordă
rile și moliciunile, ridurile sau 
împlinirile, nicicînd poziția ca
pului, acuratețea profilului și 
infinitatea de sugestii pe care o 
poate avea figura urmărită din 
unghiuri diferite, n-au fost cu-atîta 
măiestrie redate. Nefertiti e opera 
unui artist înzestrat cu geniu și 
binecuvîntat cu acea putere carac
teristică de a urmări desăvîrșirea, 
creatorul poate celei mai bogate 
în semnificații sculpturi reprezen- 
tînd un chip de femeie din cîte 
cunoaște arta.

Capodopera între capodopere 
a pregătit-o acel cap lucrat în 
gresie, lucrare neterminată în 
care artistul o surprinde parcă 
tînără și mai puțin stăpînă, cu 
nările ușor dilatate, cu buzele 
mai pline, gata să zîmbească, 
parcă în așteptare. N-are încă 
privire, dar are ochi frumoși, ma
ri, visători, este Nefertiti cea 
aflată la Bode—Museum din ca
pitala Republicii Democrate Ger
mane. O regăsim apoi, maturizată 
parcă, stăpînă, înfruntînd cu fru- i 
musețea, fără să provoace, într-o 
operă tot neterminată, dar tot 
nemuritoare, aflată la muzeul din 
Cairo. Este atît de frumoasă în i 
toate aceste ipostaze și-atît de | 
modernă în frumusețea ei plină 
de spiritualitate, discretă, dar ca
tegorică, îneît cu mirare te-ntrehi 
de unde senzația aceea de vetust 
pe care o încerci văzînd repro
duceri ale frumoaselor din dece
niul al ll-lea sau al 111-lea al se
colului nostru și de unde îneîn- 
tarea adusă de multimilenara Ne
fertiti (1360 î.e.n.).

Și ni se pare că un Paris de 
azi n-ar sta mult pe gînduri să 
arunce mărul frumoasei Nefertiti, 
ca „celei mai frumoase", chiar 
dacă după aceea s-ar scrie o 
nouă Iliadă.
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Ilată o carte în care, deși 
ziile frumoase nu lipsesc, 
ce ne interesează în primul rînd 

I nu este poezia ci programul 
poetic. „Femios" este chiar o 
artă poetică plină de promisiuni, 
vădind desigur în același timp 
și vocația autorului pentru un 
anumit tip de poezie.

Femios este cîntărețul neluat 
în seamă la masa pețitorilor Pe- 
nelopei. Răzbunarea lui Ulise 

I îl va ocoli însă tocmai pe el, 
singurul care ar fi meritat-o. 
Bunăvoința lui Ulise este, ciu- 

’ dat, resimțită de cîntăreț ca un 
stigmat. El deplînge o moarte 
care nu i s-a dat („Eu, nepri
mit în Hades și alungat din 
mit"), transformă generozitatea 
în blestem cumplit : „Și foarte 
gol te vei simți deodată, / Pus
tiu în fața ultimului zeu — / 
Cînd Penelopa, iarăși depărtată 
/ Va asculta în aer uitatul imn 
al meu // Și strigătele tale în 
vaier or să treacă / Și cîntecul 
o va înlănțui ; Instrăinînd-o ia
răși, cu încă o Ithacă — / Un 
țărm la care nu vei reveni". 
Destinului de călător al lui Uli
se i se prezice pierderea unui 
reper fără de care caracterul 
exemplar, prin consecvența ab
solută, al acestui destin este de
gradat. Asupra acestei convertiri 
a datelor inițiale se îndreaptă 
atenția programatică a poetului 
și s-ar putea spune că întregul 
volum este o „artă poetică" ce 
reia, în cele mai variate ipos
taze, acest proces. Poeziile în
cep, cele mai multe, cu cîteva 
versuri „promițător" de calme, 
senine, „frumoase", reluind par
că o poveste dintr-un fericit 
punct al ei : „Să fie lăudat apu
sul care / ne prelungește um
brele spre lac", „Ca arborii sub 
vînt răsună / Pămîntul obsedat 
de lună"..., „Văzduhul este plin 
de zei / ce ard de vii tn cinstea 
noastră" (sublimă . candoare !), 
„Mărturisesc : e vina mea că 
plouă / Sînt vinovat de aerul 
frumos", Și vinul, foc ce nu se 
stinge" /curgea „pahar după 
pahar" / Cum pretindea un lău
tar", „roșu pentru bine, galben 
pentru rău" (cum nu se poate 
mai clar I), „Ne vom întoarce în 
odaie / Ținîndu-ne de mîini tă
cuți" (ne aflăm tn plină idilă 
sentimentală I), „o liniște pe 
care n-aș fi vrut-o încă / Se ră
sucea în cercuri pe furiș" (grava 
seninătate adormitoare), „Te re
găsesc în ape și în culori / în 
sunete și în nisipuri" (comuniu
nea e perfectă I), „coboram pe 
malul stîng / prin laguna liniș
tită" (nimic, deci, dramatic), 
„Eroul se întorcea în legendă / 
Mai bătrîn și, desigur, mai înțe
lept" (siguranță indubitabilă), 
„strălucitorul septembrie / își 

nopții de 
euforie 

alte des- 
excelente 
o poezie 

sentimentală.
Curiozi-

poe- 
ceea

mai mult un program, constă 
într-o anume candoare cu care 
poetul însuși ia cunoștință de 
lucrurile grave care i se petrec, 
cum spune el, „fără voie" (este 
parcurgerea uimită a distanței, 
în cuprinsul aceleiași poezii, de 
la „Mărturisesc : e vina mea că 
plouă. / Sînt vinovat de aerul 
frumos / De clipa dulce, de-n- 
tîmplarea nouă / Ce-ți intră-n 
suflet prea melodios" la „Ce 
sterp plutesc aceste constelații / 
Care se fac iluzie și nor ! / Pe 
țărm se sting în chinuri îneca
ții / Smulși din adîncuri fără 
voia lor"). S-ar spune că poetul 
nu e „pus pe gesturi mari"

Impresia cea mai generală 
este că, Grigore Arbore scrie 
o poezie de vagi melancolii, de 
tristeți* fără nume consumate în 
peisaje necunoscute și in ritmul 
unei muzici îngînate de ciudate 
instrumente. Vocația poetului 
este de a scoate poezie din to
nalități lirice imperceptibil dife
rite, toate însă nefiind decît va
lori ale aceluiași timbru senti
mental. în acest sens unitatea, 
remarcabilă, a cărții se confun
dă cu monotonia ei. Dînd la o 
parte o serie de, totuși, inu
tile dificultăți „construite", li
rismul acestui poet este unul 
autentic și exprimă, într-un sa-
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însă, intrînd în jocul propus de 
o formă (în primul rînd chiar 
forma poeziei sale) constată că 
nu se poate formaliza și pe mă
sură ce jocul se desfășoară el 
observă cu uimire cum neliniști 
de tot felul se acumulează tră- 
dînd regula jocului, reperele 
fixe, sigure, forma plină de a- 
parentă ordine și... armonie. 
Forța (distructivă) a acestei poe
zii stă în suavitatea ei.

După o demonstrație atît de 
convingătoare a eficacității unui 
program poetic (cea mai expre
sivă piesă a acestui program 
fiind „Balada din Far-West"). 
Sebastian Costin își va ascunde, 
desigur, mai bine programul fă- 
cînd loc mai mult poeziei.

vânt contrast, o natură delicată, 
sensibilă mai cu seamă la „e- 
courile mărginașe ale sufletu
lui", reflexe pe care numai o 
puternică figurație le poate pune 
în valoare. Echivalîndu-!e cu 
îndepărtatele „zguduiri de as- 
tre", poetul ne face să înțele
gem mai exact funcția mijloa
celor la care apelează. „Regi
mul de lucru" al imaginației 
(„supliciul cunoscut") este em
blematic : un regim al înghețu
lui și nopții. De aceea nu vom 
putea confunda natura vocației 
cu emblema sa, lirismul cu re
gistrul ce-1 pune în valoare. 
Poezia lui Grigore Arbore îl 
conține și ii reprezintă pe poet 
într-un chip surprinzător de a-

decvat, înțelegînd prin aceasta 
existența unei conștiințe artis
tice pe care mulți nu o au. 
Volumul, întreg nu este, ca în 
atitea cazuri, o căutare de sine 
ci permanentă punere de acord 
a unei sensibilități fără mari 
deschideri cu o rostire care să 
o sugereze organic în fiecare 
ipostază. Avînd „la dispoziție" o 
stare a sa, unică, poetul proiec
tează asupra ei — să spunem 
ca în pictura impresionistă — o 
sumă de intensități (tonalități) 
în care poate fi trăită. Refle
xele sînt mereu altele deși figu
rația, „regimul de lucru" rămîn 
aceleași („Totul se șterge, se 
desprind / mereu alte și alte / 
măști somnolente din focarul / 
concavelor oglinzi").

Tristețea „sinceră", melanco
lia „autentică" a acestei poezii 
nu este una existențială (există 
pentru aceasta atîtea forme de 
expresie !) ci de altă factură. 
Evocările, fantomaticele apariții 
puse sub zodia înghețului noc
turn țin nu de etica ci de este
tica acestor versuri. Poetul nu 
este „contemporan" cu reflexele 
„mărginașe ale sufletului" și nu 
„actualizează" iubirea ci le pro
iectează într-un univers secund. 
Ceea ce citim este o transcriere 
în conture caligrafice, o figu
rare pură, poezie încremenită în 
pictură. Este, probabil, un pro
ces mai subtil de inhibiție sti
mulată, de fixare a lirismului 
într-o emblemă plastică. închi
derea sentimentului în cătușele 
acestei rigori plastice dezvoltă, 
ea, o tristețe indicibilă, parado
xal muzicală : „Glasul ostenește 
în mine ca un galop într-o 
verde cîmpie".

Dintr-o asemenea superiori
tate a poetului față de poezia 
sa decurge unitatea de ton și de 
stil a cărții. Ii vom trăda totuși 
remarcabila monotonie cu acest 
„Imn" (în metru antic !) de mare 
rafinament : „Pururi iubindu-to 
pînă la lacrimi. I Noaptea, j 
veghea cea dulce a apelor/ 
Brațul tău. lin rătăcind prin 
văzduh îmi arată / Astre miri
fice. // Albe tărîmuri astfel se 
petrec în tăcere / Prin fugarul 
meu vis| și abia mai găsesc / 
Locul în lume tăiat de formele 
■trupurilor / Și sărutării. // Ci
clic doar soarele ne mai oprește 
/ Undeva la hotarul dintre 
moarte si somn / Chipul tău 
blond înconjurîndu-1 cu blînde 
/ Apoteoze // Slavă, deci, veșni
cei sale întoarceri. / Derivei din 
zori a luminei, alinătoare / Du
rerii de a ne ști despărțiți / 
Prin întuneric".

C. STANESCU

arde aripile la flacăra 
ieri" (sîntem în plină 
plastica) și încă multe 
chideri de acest tip, 
„promisiuni" pentru 
idilică, naivă, 
profund liniștitoare, 
tatea semnificativă e că. parcă 
dus de o voce (a poeziei) mai 
puternică decît invitația initial 
idilică, poetul ajunge în mai 
toate aceste cazuri să-și nege 
„intențiile". De fapt, neliniștea 
și suspiciunea se instaurează 
cu o ciudată temeinicie în acele 
universuri dominate de o ordine 
suspect de perfectă. Ceea ce e 
ordine, armonie se relevă, la o 
privire mai profundă, a fi o 
anumită teroare exercitată de fi
xitatea formelor. Poetul are deci 
aerul că ne „instruiește" asu
pra falsității aparențelor, adop
tă tonul și stilul „frumos" (nu 
există poezie fără un ritm per
fect I), pentru a întoarce lucru
rile pe dos, demascînd aparen
țele între care prima este chiar 
ordinea formală a poeziei I A 
spună deci că Sebastian Costin 
scrie frumos, că respectă muzica 
versurilor etc, fără a fi un nea
devăr, constituie abia o recu
noaștere a premisei „artei poe
tice" de care vorbeam. Poetul ne 
atrage î» „jocul" său cu cele 
mai „sigure" mijloace dar aces
tea, o dată puse în funcțiune, 
schimbă ordinea, armonia ini
țială în contrariul lor. Scriind 
despre Ulise îl avem în față pe 
subtilul răzbunător Femios, a- 
doptînd „jocul" baladei („Cinci 
balade din ciclul «Conspirația 
sunetelor»"), ne vedem înaintea 
unui conținut incompatibil cu 
balada, ș.a.m.d. Farmecul aces
tei poezii care, deocamdată, este

TINERETUL și CULTURA
A apărut de curînd „Cear

ta" de Al. Piru. Romanul are 
în primul rînd marele me
rit de a dezbate o interesan
tă problemă de etică intelec- 
tua'ă. Folosind cu deosebită 
abilitate alternarea persoane
lor, autorul, substituindu-se 
personajului său principal in 
confesiune, comentează cu un 
remarcabil simț analitic im
postura unui bătrîn profesor 
Universitar, incapabil să-și 
satisfacă pofta nebună de a 
întineri, în ciuda unor nenu
mărate experimente existen
țiale. Iubirea cerebrală și 
transcendentă ca pretext a) 
narațiunii se situează, pre
cum în „Faust" de Goethe, 
în plan simbolic, eroina ro
manului Grazia Maria, ca și 
Margareta, fiind obiect al as
pirației erotice a bătrînului 
profesor. Numai că, ne- 
putîndu-și da sufletul, dia
volului, erou], pentru a ate
nua, dacă nu chiar șterge di
ferența prea mare de vîrstă 
dintre el și eroină, este silit 
să se improvizeze. Mai mult, 
neputîndu-se el însuși înti
neri, inventează tineri odi
oși, tineri care ilustrează a- 
tît propriile sale dorințe de 
vivacitate cît și o vîrstă care 
neputind fi reîntîlnită, tre
buie denigrată : „Nu se rula 
ce credeam, ci un film pe ca
re îl mai văzusem o dată, cu 
aproximativ 30 de ani în ur
mă, o poveste de dragoste cu 
doi tineri și un flăcău tom
natic, nevoit de a da con
cursul protagoniștilor. Evi
dent flăcăul de 50 de ani 
(subl. ns.) jucat de un bun 
actor.

Maurice Chevalier era mai 
simpatic decît tînărul dotat

numai cu prestigiul vîrstei 
(subl. ns.). Grazia a apreciat 
pe Maurice Chevalier, a fă
cut cîteva ironii la adresa 
tînărului și a declarat că în 
locul fetei ea i-ar fi preferat 
pe celălalt. Am înțeles că e 
o aluzie la vîrstă mea și, ca 
să spun și eu ceva, am zis 
că sînt de acord" (sub!, ns.). 
Neputința eroului însă este 
subliniată cu pregnanță de 
succesiunea eșecurilor, toate 
acțiunile sale incluzîndu-se 
categoriei ridicolului. Avînd 
un deosebit simț umoristic, 
autorul își îndeamnă eroul 
să acționeze nesăbuit, la li
mita caraghioslîcului adoles
centin în care sînt prețuite

de IULIAN NEACȘU

(Urmare din pag. I) 

simți jignită. Nu este _ această 
evoluție umană cel puțin com
parabilă cu o clasă de încadra
re de pe un stat de funcțiuni?

2. Este, intr-adevăr, drept să 
se spună că pregătirea de cul
tură generală este inutilă pro
fesiei, că nu-1 ajută pe tînăr 
„cu nimic" în munca sa ? Cînd 
Vecerdea a afirmat aceasta, trei 
maiștri (Aurel Stăniciu, Ion 
Bucea și Ion Sasu) au fost gata 
să-i demonstreze că nu judecă 
deloc cu dreptate și i-au pus în 
față faptele : tot ceea ce este 
mai complicat, tehnic, schițele 
cele mai grele, care cer o pu
tere mare de înțelegere.— și 
dintre acestea sînt tot mai multe
— sînt încredințate de regulă 
absolvenților liceului sau elevi
lor seraliști. „Liceenii" serviciu
lui au devenit, tocmai prin cu
noștințele lor, oamenii de bază, 
din rîndul lor sînt propuși — 
fără excepție în ultima vreme
— tineri pentru școlile de maiș
tri, tehnicieni etc.

— Da, a recunoscut Vecerdea, 
dacă nu știi matematică, dacă 
nu poți executa desfășurarea 
unui trunchi de con, oricîtă me
serie ai ști nu mai poți face 
treabă, dar asta fiindcă în ulti
ma vreme se complică mereu 
schițele, mașinile...

Dar nu este firesc să fie așa ? 
Tovarășul Dan Fogel, unul din
tre directorii combinatului fă- 
gărășan, ne demonstra că în

această mare unitate industria
lă în care lucrează și tinerii 
despre care vorbim, n-au mai 
rămas decît foarte puține pro
fesii (paznici, pompieri, încăr- 
cători-descărcători) care nu cer 
cunoștințe de nivel mediu, iar 
procesul înnoirilor este nu numai 
foarte rapid, dar și în salturi 
pe plan tehnic, greu de învins 
dacă n-ai un personal capabil 
să-i facă față.

Ni s-a dat un exemplu : pro
cesele de nitrare, foarte impor
tante, se făceau (și se mai fac 
încă în prezent) prin manipu
lări manuale de materiale. Șe 
spunea fiecărui muncitor : în 
vasul cutare pui atîtea kilogra
me din substanța aceasta..., peste 
două ore mai pui alte atîtea 
kilograme de aici... Iată că deja 
se lucrează la montarea liniilor 
automate și omul trebuie să 
treacă de la forța brațelor la 
inteligența dirijării unor pro
cese prin tabloul de comandă. 
Pînă ieri erau buni și munci
tori cu cîteva clase, dar de 
mîine e neaparată nevoie de cu
noștințe medii !

AM AJUNS, ne spunea și to
varășul director loan Chiriță, 
PENTRU FOARTE MULTE 
PUNCTE DE LUCRU DIN COM
BINAT, LA SITUAȚIA ÎN CA
RE, AȘA CUM ALTĂDATĂ 
ERA OBLIGATORIU SA VII CU 
DIPLOMA DE ABSOLVENT 
AL ȘCOLIT ELEMENTARE, 
SA PREZINȚI ACUM DIPLO
MA DE LA LICEU PENTRU

A ÎNDEPLINI EXACT ACE
EAȘI PROFESIE DE MUNCI
TOR — dar în condițiile tehni
cii de astăzi. Nu este deloc un 
snobism faptul că la serviciile 
noastre de angajare vei auzi de 
regulă întrebarea adresată ti
nerilor care doresc să se anga
jeze : ai absolvit liceul ?

mai mari impuse de procesul 
de producție, și asta datorită pu
terii mai reduse de înțelegere 
și asimilare a noilor procedee, 
redusă fiind și pregătirea lor 
școlară. învățătura, azi, ne spu
nea psihologul Felicia Barna, 
care lucrează de doi ani, în 
combinat, înseamnă nu numai o

Un baston 
de mareșal

...Cunoștințele generale fac, 
deci, parte ain profesia munci
torului anului 1970 și ele devin 
o imperioasă necesitate an de 
an de aici înainte. La același 
Combinat din Făgăraș s-a sim
țit nevoia înființării unui ser
viciu de cercetări de psihologie 
și ergonomie, una dintre prime
le concluzii ale specialiștilor fi
ind aceea că oboseala manifes
tată de unii muncitori se dato- 
rește în bună parte greutății cu 
care fac față solicitărilor tot

productivitate mai mare, nu nu
mai o mai rapidă punere în 
aplicare a cerințelor tehnicii, 
dar și sănătate pentru omul mo
dern al industriei moderne...

Liceul absolvit „degeaba" ? 
Ne pare rău că pentru Vecer
dea, pentru Bozdog și ceilalți 
tocnțai școala în care au absol
vit cele 12 clase nu și-a găsit 
timpul necesar să le explice a- 
mănunțit aceste adevăruri, care 
se pot demonstra acolo, la locul 
de muncă...

3. O ultimă precizare : rapor
tul liceu-pretenții. Cum am vă
zut mai înainte, uitînd adeseori 
că a absolvi o școală medie (pe 
cheltuiala statului !) înseamnă 
în primul rînd un cîștig extra
ordinar pentru tine, ca tînăr, 
unii sînt foarte adesea tentați 
să alcătuiască imediat ce au 
trecut ultimul examen de ba
calaureat un formular conți- 
nînd pretențiile personale, ur
mare a faptului că au terminat 
liceul I

încă înainte de a sfîrși școala, 
tînărul Ion Bozdog (pe atunci 
mecanic-auto, aceasta fiind, de 
fapt, profesia sa) a părăsit între
prinderea de transporturi oră- 
șenească-Făgăraș unde era an
gajat, fiindcă „se lucra afară", 
„trebuia să te vîri pe sub ma
șini...", iar el era elev la liceu ! 
Și-a dat demisia, s-a angajat la 
Combinatul chimic Făgăraș, Iar 
acum, absolvent deja, haina me
seriei (a aceleiași meserii în 
care lucrase bine pînă în iunie 
anul trecut) i se pare destul de 
greu de suportat datorită... cu
noștințelor sale culturale. Co
legul său, Vecerdea, a găsit, și 
o expresie — jignitoare după 
părerea noastră — pentru me
seria de lăcătuș în care excela 
cu cîțiva ani în urmă : lucrînd 
tot ca lăcătuș, i se pare că a 
rămas la „mizeria de pe lume".

Dumneata, a fost întrebat 
Bozdog, nu mergi cu autobuzul ? 
Cine să repare aceste autobuze 
dacă nu un mecanic, care tre
buie să intre și pe sub mașini,

să se murdărească, dar să știe dk 
și carte, un om care să pricea- ” 
pă repede tehnica nouă, să nu 
te lase — cum se mai întîmplă
— cu mașina-n drum ? în toată V 
lumea se trece la un sistem 
nou de aprindere, tranzistoriza- _ 
tă, a motoarelor auto ; se va 
aplica și la noi, dar cine dacă 
nu mecanicul cu școală va pu
tea face acest pas ? Cu cine și un- A 
de să se facă îngrijirea atît de ™ 
complicatelor aparate ale unui 
modern combinat chimic cum 45X 
este cel din Făgăraș, dacă nu ™ 
vor exista băieți pricepuți și bine 
școlarizați, un Ion Vecerdea, 
Mircea Grindean, Elena Por- V 
tic sau alții ?

Napoleon spusese oștirilor sa
le că fiecare soldat poartă în 
ranița sa bastonul de mareșal 
Este astăzi cineva care să poa
tă spune — prin comparație — 
că n-are „în buzunar" posibili
tatea de a învăța și de a avansa 
oricît ? Dar nici pe vremea lui 
Napoleon n-au devenit toți sol- 
dații mareșali, asta nedetermi- 
nîndu-i să dezerteze și neîmpie- 
dicîndu-i să lupte ca buni sol
dați !

„Mareșali ai profesiei*, iată 
de ce era nevoie — în toate ra
murile de activitate, indiferent
de funcție. — economia și cul
tura noastră. Dar pentru asta se
cere carte, tineri prieteni de la 
Făgăraș, și nu numai atît. Se 
cere să fii cu întregile tale cu
noștințe „profilat pe meserie", 
cum ne spunea, printr-o fru
moasă expresie, maistrul Aurel 
Stăniciu, de la Combinatul chi
mic.

lui liach este audiată cu ace
eași indiferentă cu care alții 
ascultă muzică ușoară exo
tică, iar „Et maintenant" pro
voacă lacrimi false ; bătrînul 
îndrăgostit nu ezită nici să 
se trîntească pe covor sau să 
spargă o oglindă venețiană 
cu paharul de whisky ca un 
elev, din bancă mutîndu-i-se 
iubita cu codițe. Ochiul pro
zatorului, atent și limpede, 
este necruțător, luminind pu
ternic colțurile cele mai tăi
nuite ale existenței persona
jelor sale, îngroșîndu-Ie de
fectele, ori izolîndu-le ticu
rile verbale. Cu o mare acu
itate sînt surprinse în acest 
roman unele moravuri uni
versitare detestabile. Trebu
ie însă să subliniem faptul că 
în caracterizarea lor intră 
în joc și predispoziția nihi
listă a personajului principal 
mereu ambiționat să „videze" 
tot ceea ce i-ar primejdui 
marea sa pasiune. Se înțelege 
însă că autorul nu ezită să-și 
includă eroul în păienjenișul 
proastelor moravuri, aceas
ta fiind o fericită modalita
te de a le demasca și vesteji 
tn acest sens, eroul „Certei" 
aparține prin adopție unei 
întregi galerii de personaje 
călinesciene. pe unele repro- 
dueîndu-'e aidoma. Astfel 
sînt explicate ambițiile reali
zate prin intervenții și șantaj, 
delațiunile și meschinăriile 
personajului. Decadența S3 
se accentuează cu cît impo
sibilitatea de a fi viu într-o 
lume vie se transformă în 
certitudine. Treptat, eroul se 
izolează in ceea ce numește 
el „mizantropie" dar ceea ce 
noi credem a fi doar nepu
tința de a-și acorda intențiile 
cu vîrstă. Această neputință 
este ilustrată cu un excelent 
simț al limbii în dialogurile 
triviale și comentariile bana
le ale eroului • „dragostea fă
ră cerebralitate și transcen
dență nu merge" (pag 8,) „nu 
importă sub ce raport", „e 
pervers să coabitezi cu doi 
bărbați în același timp" Iată 
și un caragialism „...mă soco
tești cea din urmă expresie 
a decăderii speței umane, lip
sită de orice demnitate și 
simț al onoarei" (pg. 125) sau 
o scenă de dragoste „M-ai 
făcut cretină, zise Grazia 
Ești nebun ? — Da, sînt un 
dobitoc îndrăgostit de o im
becilă. — M-am supărat, nu 
mai vorbesc cu tine, ești gro
bian" Accentuînd impostura,
Al. Piru pigmentează tribu-

lațiile sentimentale ale erou
lui cu „intelectualisme" care 
îi semnifică neputința sa 
funciară de a-și înțelege exis
tența : „nu pot lua nimic în 
ușor, totul pentru mine e
complicat", „Nu, dragostea
mea n-a fost o călătorie spre 
Eldorado, ci un voiaj prin 
sumbra Cytheră baudelairi- 
ană și mă simt asemenea 
spînzuratului evirat de păsă
rile deșertului", „La vie c-est 
la vie și A la guerre cornfef 
â la guerre, a zis un faimos 
cugetător". De altfel tocmai 
această gravă confuzie intre 
a citi literatură și a literatu
riza inferior existența ne-a 
interesat în prezentarea aces
tui roman. Fenomenul fiind 
dezgustător, se cerea ilustrat. 
Eroul romanului „Cearta" re
prezintă din acest punct de 
vedere un foarte bun exem
plu mulțumită indeminării și 
subtilității cu care l-a anali
zat Al. Piru Salonard, des
cins direct din bonjourism, 
personajul disprețuiește ceea 
ce numește el „un paysan", 
amintește de un „marivau- 
dage frivol" „șoferii sau grăj- 
darii erau grosieri", undeva 
„a fost asomant !“, iar rogo
jinile „dau un aer rafreși- 
sant". Bineînțeles că bea Ia 
Athenee Palace Chardonnay 
de Murfatlar, coniac, gin și 
Cinzano, fumează Vice Roy 
și Kent, iar cînd se întreabă 
„de cînd șoferii au ajuns e- 
roi literari fundamentali" se 
enervează, de aceea ia un eu- 
forizant ; amintește la întîm- 
plare filozofi, crede că „era 
normal ca o femeie subțire ca 
Grazia să iubească și să cul
tive între 20 și 25 de ani lite
rele și artele..." mai ales că 
„Se trăgea dintr-o veche fa
milie ardelenească cu arbore 
genealogic" (p. 69) ceea ce 
înseamnă că putea să spună 
„Signor professore, «înteți un 
gentelman" și să facă poezii 
în engleză, neputind apoi să 
și le traducă. Hazul complice 
a! autorului creează explica
ții de moftangiu : „Mai tot 
timpul Grazia a fost indis
pusă din cauza unei răni du
reroase Ia gamba stingă pro
vocată de înțepătura unui 
țintar", iar comicul culminea
ză cu rezumarea unor lecturi 
în maniera reporterului de 
scandal : ,,. .fata se aruncă 
din mașină și cade cu spa
tele într-o bornă, rănindu-se 
mortal. Dusă la spital, moa
re, și șoferul, înnebunit, 
merge cu camionul în nești
re, cade într-o prăpastie și 
se preface într-o pată albă 
(subl. ns.) de lapte..." (pg. 69). 
Sever și categoric, autorul iși 
silește erou' să-și mărturi
sească singur neputința : 
„...socotit literat deoarece e- 
ram intr-adevăr incapabil să 
iau viața așa cum e. să mă 
scufund cu spontaneitate în 
fluxul ei, fără cel mai mic 
discernămînt. ca un barbar. 
Problema e pentru ce acefal 
mă arunca dintr-o dată peste 
bord"? (p. 112) Cel care cre
dea despre fiecare din jur că 
„e un dobitoc, e un tîmpit", 
el fiind „literat" printr-o fru
moasă demonstrație a roman
cierului, este silit să-și accep
te propriile invective Pentru 
că problema etică a romanu
lui nu este aceea că erou! nu 
se poate dărui decît indivizi
bil, ci că el este incapabil de 
a trăi cum dorește Ceea ce 
vroiam să demonstrăm și noi 
în articolele de la rubrica 
„Tineretul și cultura" cind a- 
minteam de pericolele unei 
existențe literaturizate.
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1 UN SUBIECT ACTUAL I ȘI PREZENT-
Continuăm „dialogurile". De astă dată invitatul nostru fiind 

unul dintre cei mai cunoscufi antrenori si conducători de echi
pă, un animator de frunte al handbalului^ românesc, ți unul 
dintre cei mai competenji teoreticieni ai lui. Este vorba de pro
fesorul loan Kunst-Ghermănescu, secretar al C.N.E.F.S.

Citisem etndva un articol, su
gestiv intitulat „Republica spor
tului", reprodus dintr-o publi
cație franceză. Această „repu
blică", era, dacă nu mă înșel, 
o școală din Franța, în care 
sportul devenise o preocupare 
majoră, situat pe același plan 
cu învățătura, tar rezultatele 
dobîndite o chestiune de onoare 
și orgoliu pentru întreaga „re
publică". Drept pentru care de
claraseră așa-zisa „republică a 
sportului" condusă de un preșe
dinte în care secțiile, pe ramuri 
de sport, erau numite nici mai 
mult nici mai puțin decît minis
tere. Pentru orice locuitor al 
acestui teritoriu, sportul, ca ac
tivitate socială, era, prin „con
stituție", nu numai o necesitate 
vitală, o problemă de prestigiu, 
ci obligatoriu 1

Am avut, nu demult dacă nu 
excludem, bineînțeles, elemente
le ce țin de figurile de stil, re
velația unei similitudini autoh
tone. Mă aflam undeva la mar
ginea Banatului, într-un sat, 
Tomnatic, de la hotarul țării.

Aici, m-am pomenit, dmtr-o- 
dată în fața concepției, expri
mate de cîțiva dintre locuitori
— unii cu atribuții în conduce
rea asociației sportive „Unirea"
— că într-un fel sau altul toți 
cetățenii comunei, tineri sau

.yfXtmci, sînt legați de sport, 
fie wă-1 practică în mod curent, 
fie pentru că îl susțin mate
rial și moral.

Intr-adevăr, aici am întîlnit 
o organizare perfectă a activi
tății sportive de masă, o aso
ciație sportivă, model ! Prin ce 
anume ?

In primul rînd prin numărul 
mare de membri pe care a reu
șit să și-i cîștige. Nu există fa
milie, din care să nu fie unul 
sau doi membri înscriși în aso
ciație și să nu-și plătească cu 
o regularitate neștirbită cotiza
ția. Dintre cei 860 de membri 
activi — după posibilități și bu
năvoință — cam o sută plătesc 
cîte 25 de lei pe lună, 50 cite 
15 lei iar restul, sume variind 
între 1 și 10 lei. Deci, adăugind 
la beneficiile ce vin din contri
buția voluntară, fondurile pe 
care le livrează cooperativa a-

grlcolă — numai în 1969 buge
tul asociației a primit de la 
C.A.P. 52 000 lei — celelalte u- 
nități economice și de comerț, 
potrivit legii, apoi cele prove
nite din taxa de intrare la com
petițiile sportive — 3 lei bile
tul la meci — avem unul din 
argumentele importante : aso
ciația și-a creat și dispune de 
fonduri bănești care, bine chi
vernisite și dirijate, după cum 
vom vedea ceva mai încolo, au 
creat și asigurat pentru sportul 
de masă în acest sat o puterni
că bază materială. Din ce anu
me se compune această bază 
materială ? Iată : un stadion 
cu îngrădire și bănci, făcut de

ținute din partea tuturor mem
brilor asociației și, mai pre- 

^sus de orice, fără sprijinul ne
mijlocit al organizației de par
tid, al cooperativei agricole și 
al celorlalte unități economice 
și instituții din satul Tomnatic. 
Aceste ajutoare ca și atragerea 
tineretului pe terenurile de 
sport, trezirea interesului pen
tru sport în întreaga obște a 
satului — au venit pentru că 
comitetul U.T.C., consiliul aso
ciației, prin modul lor de a 
munci, prin .acțiunile și activi
tățile organizate, prin succese
le dobîndite, și-au demonstrat 
capacitatea, spiritul de inițiati
vă, au făcut o bună propagan-vă, au făcut

cauză a întregiiActivitatea de masă, gloria sportivă — o 
obști a satului I
Se poate crea un buget, o puternică bază 
activitatea de masă ? Da I răspunde și argumentează Aso
ciația sportivă „Unirea".
860 de membri cu cotizația la zi: fruntași în producție, frun
tași în sport I

materials pentru

tineri prin acțiuni de muncă 
patriotică, trei rînduri de echi- 
parpent complet de fotbal, echi
pament — în total 18 rînduri — 
pentru celelalte echipe și spor
tivi care practică alte discipli
ne, 18 mingi de fotbal, 7 de 
handbal, 4 de volei, apoi plase, 
3 mese de tenis materiale spor
tive : greutăți diferite, ștachete, 
grenade, discuri, sulițe etc — 
într-un cuvînt un inventar 
sportiv a cărui valoare se 
ridică la 200 000 lei. Acesta este 
unul din factorii principali care 
au determinat și stimulat dezvol
tarea, progresul vertiginos al 
activității sportive de masă pe 
toate planurile.

Dar, cum lucrurile se-nlănțuie, 
trebuie să arătăm, că această 
bază materială solidă, n-ar fi 
fost cu putință fără o partici
pare în masă la făurirea ei. 
Și, desigur, nu s-ar fi putut fără 
a înțelege rostul sportului, a 
mișcării, fără acțiuni sportive, 
un interes și o preocupare sus-

pe 
în 

cu-

DEBUT PROMIȚĂTOR ,

PE PLANȘELE SOFIEI
Primul concurs Internațional, 

dlntr-o sultă care precede Cam
pionatul mondial de tineret ce 
va avea loc în martie la Minsk 
șl care de fapt constituie verifi
cări ale loturilor, a avut loc zilele 
trec: te la Sofia șl s-a încheiat cu 
un succes net al reprezentanților 
noștri. De altfel, din cele opt în- 
tîlnlri programate sportivii bul
gari au terminat victorioși doar 
la „Individual" de spadă prin 
Stolanov șl acesta după un baraj 
cu reprezentantul nostru Vlorel 
Ștefănescu.

Sabia a fost arma unde gazdele 
scontau pe o victorie atît la indi
vidual cit șl la echipe. Dar „ca- 
dețll" noștri au fost superiori șl 
dacă nu a cîștlgat Adrian Crăița- 
ru, așa cum ns așeptam, în 
schimb a făcut-o oolegul său de 
echipă Șerban Vlad.

Cel mal net succes l-au înre
gistrat „floretele". Atît băieții cît 
șl fetele au dominat categoric 
concursul, reușind să se califice 
în finale toți cinci reprezentanți 
al noștri, Iar campionii de juniori 
pe 1969, Aurel Ștefan șl respectiv 
Magda Bartoș să urce pe cea mal

înaltă treaptă a podiumului. Dar 
dacă Ștefan a trecut prin emoții
le barajului, susținut în compania 
colegului său de echipă Mlhai 
Bănică — care l-a urmat în cla
sament — mezina lotului Magda
lena Bartoș a cîștlgat într-o ma
nieră care a impresionat întreaga 
asistență. De altfel, în tot con
cursul ea nu a avut dealt o sin
gură pierdere, în serie, la Ana 
Halchln. La echipe, tot fetele au 
realizat cel mal mare scor : 16—0. 
Le-au urinat floreta băieți șl 
spada 12—4, Iar sabla a cîștlgat 
cu 9—7. începutul a fost bun, dar 
concursurile următoare — con
cursul speranțelor olimpice din 
februarie de la Budapesta tur
neul de sabie șl floretă băieți de 
la Plovdiv din aceeași lună vor 
depăși attt numeric cit șl valoric 
acest concurs Inaugural. Sperăm 
ca pregătirea ce va urma fn ve
derea acestora cit șl participarea 
la mondialele de tineret să «e 
înscrie pe aceeași linie ascen
dentă.

Prof. LUCIAN GLIȘCA

dă sportului. Secretarul comi
tetului U.T.C., Anton Vasile, 
președintele și secretarul aso
ciației, Ion Stroe și respectiv 
Pavel Iatan, ceilalți membri ai 
comitetului U.T.C. și în primul 
rînd locțiitoarea^, secretarului, 
Valentina Tiiser, casierul aso
ciației, Marcu Pantelimon, au 
demonstrat nu numai că-s pri- 
cepuți organizatori, că au multă 
inițiativă și fantezie, într-un cu- 
vînt că-s animatori ai sportului, 
dar că ei înșiși practică dife
rite discipline și iubesc mult 
sportul, fiind în stare să chel
tuiască oricîtă energie, să se 
sacrifice pentru el.. Bunăoară 
secretarul comitetului U.T.C. 
este un om de bază al echipei 
de fotbal. Larga audiență 
care o are acum sportul 
inima și sufletul sătenilor,
ceririle statornice pe care le-a 
făcut se explică și prin aceea 
că, organizația U.T.C., asociația 
sportivă, pornind de la posibi
litățile existente — pe care le-au 
lărgit și îmbunătățit mereu — 
de la tradițiile locale și aspira
țiile fiecăruia, au căutat să cree
ze secții de sport puternice, cu 
o activitate permanentă, pen
tru toți amatorii, satisfăcînd în 
întregime toate gusturile și pre
ferințele, venind în întîmpinarea 
împlinirii și valorificării unor 
aptitudini. Mai mult, fiecare 
ramură de sport își are bu
getul și baza sa materială. 
Următorul tablou ne dă măsura 
exactă a dimensiunilor activi
tății sportive de masă din Tom
natic. Secția de fotbal dispune 
de 37 de fotbaliști juniori 
seniori. Echipa, antrenată

Will Schreiber, activează 
campionatul județean seria 
După prima parte a compiona- 
tului, ea ocupă locul 2 în cla
sament. Obiectivul ? Să termi
ne pe locul întîi și să promoveze 
în prima serie. In secția de vo
lei activează 13 tineri, la hand
bal — au echipe și de fete și 
de băieți, la trîntă — 13 inși, 
tenis de masă — 25, șah — 17, 
atletismul îl practică peste o 
sută, ciclismul — 30, apoi vin 
halterele, sporturile de iarnă... 
numărul lor ajungînd la 400.

Așa stînd lucrurile nu mai 
miră pe nimeni că nu trece o 
zi să nu apară tinerii pe teren, 
că nu se încheie o săptămînă 
fără o duminică bogată în acti
vități sportive la care invită 
sportivi din comunele megieșe. 
Este interesant de observat că 
la fazele de masă ale competi
țiilor organizate de U.T.C. — 
„Crosul tineretului", „Cupa ti
neretului de la sate" — iau parte 
sute de tineri, unii sportivi și 
echipe calificîndu-se la fazele 
superioare, chiar la finala pe 
țară, cum a fost cazul echipei 
de fotbal. Nu poți să nu fii cu
prins de fiorul emoției cînd 
afli că echipa e însoțită de 
150—200 de suporteri în meciuri
le pe care le susține în depla
sare. Chiar la București, la 
finala Cupei, 80 de supor
teri înflăcărați au însoțit 
echipa și au scandat în 
tribunele stadionului „23 Au
gust" — „Viva Unirea" spre 
marea curiozitate și îneîntare a 
bucureștenilor. Sigur, trebuie 
avut în vedere, că simpatia lo
calnicilor pentru sportivii sa
tului Tomnatic, susținerea lor 
în toate împrejurările, indife- j 
rent de eforturile care se cer, 
și de ce natură sînt aceste e- 
forturi, s-a cristalizat cu timpul, 
ca urmare a faptului că tine- | 
rii-s foarte întreprinzători, Ie 
oferă mereu alte noutăți. Acum, , 
în primăvară, începe construc
ția unui grup social la stadion I 
cu cabine pentru arbitri, baie 
pentru sportivi și a unei piste | 
pentru atletism. In acest scop | 
s-au alocat, din bugetul asocia
ției, 180 000 lei. Lăsăm la o par- | 
te munca voluntară a tineretu
lui, faptul că C.A.P. are pro- I 
pria fabrică de cărămidă... Apoi, 
succesele repurtate. E onorabil I 
pentru o echipă de fotbal să
tească să facă 3—2 cu Ripensia I 
Timișoara. Și cei din Tomnatic, 
pentru asemenea performanțe, i 
se atașează sufletește de spor
tivii lor a căror succese ridică [ 
prestigiul satului, împlinind or
goliul și sentimentul de mîn- 
drie al fiecărui cetățean. Pen
tru că la Tomnatic, toți iubesc [ 
sportul. Toți îl ajută. Și asta 
se vede.

CALEA SPRE
SUPREMA TIE

Interviul nostru cu conf. univ. 
IOAN KUNST-GHERMĂNESCU

secretar al C.N.E.F.S.

I

I
II

REDACTORUL : Timpul care 
a mai rămas pînă Ia marea con
fruntare din Franța — mai pu
țin de 30 de zile — ne oferă 
posibilitatea unei retrospective 
asupra handbalului nostru, unei 
analize pe planuri multiple și, 
în funcție de acestea, criterii 
mai drepte, mai realiste în a 
judeca șansele pe care le avem 
la apropiatul turneu mondial. In 
acest sens aș dori să vă întreb : 
care a fost concepția ce a gu
vernat „școala românească de 
handbal" și prin ce anume se 
caracterizează această concep
ție 7

I. K. GHERMANESCU : 
Străinătatea a rămas uimită de 
ascensiunea rapidă pe linia per- 
formației a handbalului româ
nesc. Mirarea a cuprins chiar și 
pe mulți tehnicieni care au lu
crat sau lucrează în diferite ra
muri sportive. Ascensiunea 
handbalului românesc se expli
că prin condițiile create, mate
riale, morale și organizatorice,- 
care au permis unor antreilO.rj„ 
buni practicieni dar și capa
bili de elaborări teoretice,., să

CLUBUL SUPORTERILOR

C. VASILE

La Galați

formez» Jucători șl «chip» 
valoare mondială. La 
ceputul luării contactului 
handbalul internațional 
jucat la noi un handbal ... 
tuitiv. Ulterior prin observa
rea atentă a echipelor de elită 
de pe continent, prin studii, 
discuții, dezbateri, cei mai buni 
tehnicieni român! au conturat 
jaloanele concepției „școlii ro
mânești de handbal". Spre deo
sebire de alte ramuri de sport, 
la care s-a încercat copierea 
sau transplantarea unor con
cepții proprii unor echipe din 
alte țări, în handbalul româ
nesc s-a aplicat ceea ce cores
pundea particularităților fizice 
și psihice ale jucătorilor noștri, 
în 'vreme ce concepția școlii
germane era caracterizată
prin joc în viteză și în conti
nuă circulație, a școlii suedeze, 
printr-o tehnică bine cizelată și 
procedeele de mare rafinament, 
ale școlii cehoslovace, școala ro
mânească face un pas înainte 
aplicînd creator elementele de 
bază ale handbalului, dezvoltîn- 
du-și jocul multilateral. Mai 
exact, concepția noastră se de
finea prin precizie în jocul de 
apărare — prin care subînțele
gem excluderea improvizației, 
înțelegem respectarea cu stric
tețe a unor reguli și principii 
tactice — viteză în acțiunile pe 
contraatac, schimbarea tactică 
a ritmului de joc în cadrul a- 
celeiași faze de joc, folosirea 
unor mijloace tactice colective 
cu maximă eficiență împotriva 
diferitelor sisteme defensive fo
losite de adversar, susținute de 
o tehnică ireproșabilă și de o 
multitudine de procedee de fi
nalizare. Lucrul acesta a fost 
posibil datorită faptului că ju
cătorii nu au fost încorsetați în 
reguli rigide de joc, ci Ii s-a 
permis în cadrul concepției ge
nerale a ecnipei să-și etaleze 
spiritul de inventivitate, inge
niozitatea, virtuțile tehnice in
dividuale. Rezultatele mari au 
fost obținute și datorită faptului 
Ci jucătorii au infeles să-și sub
ordoneze personalitatea cerințe
lor jocului colectiv care însă nu 
le-a estompat cu nimic clasa, 
originalitatea. Amintiți-vă de 
Praga : acolo am cîștigat titlul 
mondial deoarece echipa a avut 
o apărare foarte bună, dîrză, 
combativă, care a știut să ani
hileze, încă din fașă, atacurile 

apoi acel joc 
contraatac, po- 
datorită apărării

de 
!n-
cu 

s-a 
in-

adversarului, 
excelent pe 
sibil tocmai 
ermetice și mobile, un atac po
zițional extrem de organizat și 
totuși plin de fantezie, care pu
nea în final jucătorii în poziții 
bune de aruncare la poartă. Evi
dent, nu e mai puțin important 
că echipa era formată din ju
cători cu un repertoriu extrem 
de larg de procedee tehnice de 
aruncare la poartă. Și ca să în
chei răspunsul la prima între
bare, permiteți-mi un calambur, 
pe ideea mult bătută că „atacul 
este cea mai bună apărare" f 
noi am inversat formula i în

Una din partidele campionatului de șah al asociației s-a încheiat. La „masa întîia , după 35 
mutări, scor 1—0 Foto : VIOREL RABA

• DUPĂ cum transmite a- 
genția C.T.K., planul de pre
gătire a selecționatei ceho
slovace, în vederea campiona
tului mondial de fotbal, a că
pătat forma definitivă. In 
prima etapă, fotbaliștii ceho
slovaci vor face un stagiu de 
aclimatizare în stațiunea mon
tană franceză Font Romeu, 
situată în munții Pirinei, la 
peste 2 000 m altitudine. Ei 
vor rămîne acolo între 11 și 
24 februarie, cu o întrerupe
re de două zile, cînd se vor 
deplasa în Spania pentru a 
întîlni formația Sevilla. înain
te de a se întoarce în țară, 
echipa Cehoslovaciei va mai 
susține un joc de verificare 
în compania echipei F.C. Nan
tes. Alte două „teste1* impor
tante vor fi partidele cu națio
nala Greciei (8 aprilie, la Ate
na) și ou selecționata Austriei 
(12 aprilie, la Viena). La 9 
sau la 10 mai, echipa ceho
slovacă va primi replica unei 
formații italiene (probabil 
Juventus Torino sau Cagliari), 
iar la 13 mai se va întîlni cu 
reprezentativa Norvegiei. De 
la Oslo, fotbaliștii cehoslovaci 
vor pleca în Mexic, pentru a 
susține în grupa de la Guada
lajara meciurile cu echipele 
Braziliei. Angliei și României.

de 3_i (2—0) formația Steaua 
Roșie Belgrad. Cel mai bun 
Jucător de pe teren a fost 
Ocubllla, care a înscris două 
goluri.

București A - Motor 
Ceske Budejovice

3-4 (0-0, 1-0, 2-4)

• ÎNTR-UN MECI interna
țional de fotbal disputat la 
Montevideo, echipa Nacional 
(Uruguay) a întrecut cu scorul

Marele eveniment hochelstic pe 
care-1 va găzdui țara noastră — 
campionatul mondial, grupele B 
și C — se apropie cu pași repezi. 
Pe de o parte echipele partici
pante. în totalitate, au intrat în 
faza „finisajului" vlzînd vîrful de 
formă sportivă pentru februarie ; 
pe de altă parte organizatorii, 
aflați și el în febra de start, se 
îngrijesc de ultimele amănunte.
• CEA DE A OPTA ECHIPA - 

BULGARIA 1 Pentru grupa B de 
la București, completarea locului 
vacant — prin participarea Polo
niei în prima grupă — este acum 
certă. După Austria, Italia și Un
garia care au declinat pe rînd 
oferta de a juca în grupa secun
dă — motlvînd că o eventuală 
modificare a planului de pregăti
re în funcție de noii adversari ar 
fi tardivă — Bulgaria, următoa
rea clasată la ediția Ljubljana, a 
primit acordul L.I.H.G. J. F. 
Ahearne (Anglia), președintele 
Federației internaționale de ho
chei, a confirmat telefonic parti
ciparea echipei Bulgariei. Grupa 
B este acum completă cu 8 for
mații.

o LOTUL ROMÂNIEI. întorși 
de la Opava, după 15 zile Intense 
de „hală" care au cuprins șl cinci 
jocuri de verificare (o înfrîngere, 
patru victorii) cel 23 de selecțlo- 
nabili se află pe gheața de Ia 
Galați continuînd pregătirea șl 
verificările sub conducerea antre
norilor V. Novacek șl I. Tlron. 
Pană șl Biro, accidentați anterior 
„etapei" Opava. urmează un pro
gram adecvat. Buni de joc : Du-

mltraș, Crlșan, D, Iordan, Varga, 
loniță, FI. Sgîncă, P. Sgîncă, Fă
găraș, Scheau, Szabo I, Szabo II, 
Calamar, Florescu, Bașa, Huțanu, 
Moiș, Gheorghiu. L. Iordan, Ște- 
fanov, Fodbrea șl „cadetul" Doru 
Tureanu, fundaș la Dlnamo, un 
debutant care promite. După 
jocurile cu „Motor" Ceske-Bude- 
jovice de la Galați, lotul rămîne 
în continuare acolo. 10 februarie 
înseamnă fie primul contact cu 
gheața de la „23 August", fie re
întoarcerea în Cehoslovacia pen
tru a se valorifica la maximum 
răstimpul rămas.
• PATINOARELE La

București constructorii nu cunosc 
odihna : „Totul va fl gata în timp 
util. Așa cum am promis, vor 
exista cele mal optime condiții de 
desfășurare a turneului". Instala
ția frigorifică este pusă la punct. 
Iluminatul, etalonat la 800 de 
lucși, va fl suficient pentru foto
grafierea fără blitz-url. Fotorepor
terii pot fl liniștiți... Gheața arti
ficială a Galațiulul a și primit 
botezul primei partide Internațio
nale. „Cotele" el : 60 x 30 m, Insta
lație pentru nocturnă, anexe mo
derne pentru jucători oficiali șl 
presă, 3 500 de locuri cu vizibili
tate perfectă.
• CRONICARII COMPETIȚIEI. 

Pînă în prezent sînt acreditați 11 
gazetari elvețieni, 7 din R. F. a 
Germaniei, 3 Iugoslavi. Cifra to
tală probabilă : 100. Pe timpul 
campionatului va funcționa un 
birou de presă la Patinoarul „23 
August" șl un altul la unul din 
marile hoteluri bucureștene. La

patinoar, sînt prevăzute 10 te
lexuri, 20 de cabine telefonice cu 
legături Internaționale, telefoane 
individuale la masa presei, cabine 
radio și TV. Numeroase ziare și 
publicații oferă diverse cupe șl 
trofee echipelor și jucătorilor 
particlpanți. La Galați a și fost 
amenajată, în centrul orașului, o 
frumoasă vitrină a trofeelor ce 
vor îl oferite hochelștllor.
• PROGRAM... EXTRASPOR- 

TIV. Delegaților le sînt rezervate, 
în funcție de programul competl- 
tional al ediției o diversitate de 
surprize : gală de filme cu subiec
te sportive șl turistice (25 februa
rie) ; vizionarea unul spectacol 
prezentat de renumitul ansamblu 
folcloric „Clocîrlla" (1 martie ora 
10) ; turul Capitalei, cu autocare
le ; primire la Consiliul popular 
al municipiului București (pentru 
oficiali și conducătorii de dele
gații) ; excursie la Sinaia. A fost 
stabilit, de asemenea, protocolul 
primirii echipelor șl oficialităților 
L.I.H.G.

S O DECLARAȚIE — PRONOS
TIC. Cuplul de antrenori Nova
cek — Tlron : „Față de ediția 
trecută de la Ljubljana, ne aflam 
într-un stadiu superior de pre
gătire. De aproape un an, nu am 
avut în vedere decît acest obiec
tiv. Cele aproximativ 40 de jocuri 
de verificare au urmărit să rode
ze lotul, să-l facă apt pentru 
Jocul tot mal „betonat" al 
hocheiului de astăzi. Vizăm locul 
III în grupa B, de la București t“

Așteptat, aici, la Galați, cu 
marc interes, jocul dintre selec
ționata București (de fapt repre
zentativa țării, și echipa Motor 
Ceske Budejovice — lideră auto
ritară a campionatului diviziei 
secunde cehoslovace — a satis
făcut pe deplin publicul spec
tator din punct de vedere al 
spectacolului sportiv. Victoria 
oaspeților, deși trebuie să recu
noaștem amărăște întrucîtva, 
este perfect meritată. Excelenți 
patinatori, jucătorii de Ia Motor 
Ceske au ineîntat publicul cu 
combinațiilor lor spectaculoase 
desfășurate în viteză. „Tricolo
rii", reveniți de curînd din Ce
hoslovacia — unde și-au conti
nuat pregătirile în vederea par
ticipării la grupa B a C.M. — 
au jucat bine în primele două 
reprize dar, în ultima, s-au în
trecut în greșeli, permițînd oas
peților să egaleze și apoi să în
scrie golul victoriei cu numai 50 
de secunde înainte de final.

Punctele au fost realizate de 
Szabo I, Florescu și Huțamu pen

tru București | Partun t, Pod- 
laha (două) și Artun 
Motor Ceske.

Astă seară, de la ora 
avea loc partida revanșă 
cele două formații.

pentru

18, va 
dintre

VIOREL KABA VIȘAN DUMITRU

DIALOGURILE REDACȚIEI
concepția noastră tactică „apă
rarea este cel mai bun atac“.

REDACTORUL s Desigur, și 
jocul de handbal, concepția Iui, 
sînt supuse evoluției, schimbă
rii. Pornind de la acest adevăr, 
ce elemente de progres 
tervenit în pregătirea 
noastre, impuse evident, 
voltarea handbalului 
mondial, in etapa actuală ?

au in-
echipei 
de dez- 

pe plan

se dădea între trei sau patru 
echipe, astăzi, cum se va întîm- 
pla în Franța, nu mai puțin de 
opt reprezentative naționale as- 
Diră cu justificate pretenții la 
titlul mondial : U.R.S.S., Sue
dia, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, R.F. a Germaniei, Iugosla
via, Danemarca și România.

I. K. GHERMANESCU : 
Este limpede, nu s-a renunțat 
la nimic, ce ține de tehnică, de 
tactică, adică la acei factori 
ce și-au demonstrat trăinicia, 
durabilitatea peste ani și etape. 
Dar elementele devenite clasi
ce nu puteau rezista fără a fi 
perfecționate. Aci mă refer la 
adoptarea unor noi forme de 
desfășurare a acțiunilor pe con
traatac, la mărirea numărului 
de mijloace tehnico-tactice ne
cesare construirii atacului pozi
țional și în circulație, la reali
zarea unei legături și colaborări 
mai eficiente — bazată pe intui
ție și imprevizibil — între cele 
două linii (9 m și semicerc) și, 
bineînțeles, reducerea la maxi
mum a greșelilor în pasarea 
mingii, dar mai ales în arun
cările la poartă. în plus s-a sim
țit nevoia ca apărarea să devină 
mai mobilă și mai avansată în 
scopul împiedicării finalizării 
de către tot mai numeroșii a- 
runrători la poartă de la distan
tă de care dispun, 
pele adverse.

REDACTORUL : Pentru că 
tot a venit vorba, cititorii noștri 
ar dori să afle ce șanse acordați 
echipei României la cea de a 
7-a ediție a C.M. de handbal 
din Franța ? Ce credeți despre 
echipă, despre băieți, despre 
modul cum s-au pregătit 
tru marele asalt francez 7

pen-

astăzi, echl-

REDACTORUL: 
pomenit 
tăți, ca 
echipă.—

nimic de 
entități

Nu mi-ați 
individuali- 

valorice în

I. K.
concepția
jează cultivarea marilor perso
nalități în echipă, care pot de
cide în momentele cele mai 
grele, In acele fatidice clipe- 
cheie, soarta partidei, poate 
chiar locul într-o competiție 
mondială. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în marile confrun
tări, cum va fi de altfel și Tur
neul final al C.M. din Franța, 
titlul, sau un loc care onorea
ză o „națională", se cucerește 
tot mai greu. Dacă la edițiile 
trecute lupta pentru supremație

GHERMANESCU : în 
noastră nu se negli-

I. K. GHERMANESCU : 
mal, echipa României se 
printre cele 8 candidate la titlul 
suprem. Dar, să nu uităm că 
pentru cucerirea lui vor trebui 
depuse eforturi maxime. A- 
preciez că echipa noastră deți
ne,. în momentul de față, o pre
gătire corespunzătoare atestată 
și de rezultatele din ultimul 
timp ca și de dispoziția gene
rală bună a lotului nostru. An
trenorii au la dispoziție încă 
cîteva săptămîni pentru fini
sare. Este însă necesar ca 
jucătorii să înțeleagă bine că 
participarea lor la pregătiri 
trebuie să se facă în modul cel 
mai conștient și responsabil Ei 
trebuie să fie primii care să 
vadă că prin îndrituirea lor de 
a ne reprezenta la această con
fruntare a elitei handbalului 
mondial ei beneficiază de un 
mare privilegiu. Și că, în conse
cință, aceasta înseamnă o anga
jare totală pentru o cauză no
bilă și generoasă : o comportare 
care să evidențieze capacitatea 
și valoarea sportului românesc, 
a handbalului în special, să-l 
plaseze din nou în vîrful pira
midei mondiale. Un asemenea 
succes răsunător nu-i la înde- 
mîna oricui și oricînd, iar îm
plinirea lui ii va consacra defi
nitiv pe cei ce-1 făuresc. Pen
tru aceasta, cuvintul de o, J >e, 
crezul fiecăruia trebuie să tie 
acesta : seriozitatea, înțelegerea 
semnificației răspunderii impli
cate, viața austeră, sobră, re
nunțări. sacrificii. Totul, din 
inimă, pentru handbal !

Nor- 
află

VASILE CABULEA

MASA ROTUNDA PENTRU SALVGARDAREA FAIR-PLAY-ULUI

• „MASA ROTUNDA a fotbalului", inițiată șl patronată de prin
țul Rainier de Monaco, se va ține anul acesta între 11 și 15 martie 
la Monte Carlo. Prima ediție a acestui important colocviu interna
țional sportiv a avut loc cu trei ani în urmă în același oraș. De 
data aceasta au răspuns favorabil invitației de a lua parte la 
dezbateri antrenori, specialiști, conducători de echipe a 30 de mari 
cluburi europene șl sud-amerlcane. Au fost Invitați, de asemenea, 
cronicari de fotbal al unor mari ziare sportive. Principalele teme 
ce vor fl puse în discuție sînt următoarele : 1. „Salvgardarea spiri
tului de „fair-play" șl mijloace de a combate violența pe terenu
rile de fotbal" ; 2. Regulamentul joculul-arbitraj, probleme discipli
nare" ; 3. „Competiții mondiale șl continentale" ; 4. „Fotbalul în 
societatea de astăzi șl de mîlne, relațiile sale cu urbanismul mo
dern, cu presa șl televiziunea".

PROIECTE PENTRU J.O. 1976

• IN CAZUL că orașului Moscova i se va atribui organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din anul 1976, bazele sale sportive vor 
fi reconstruite și perfecționate pentru a răspunde celor mal înalte 
exigențe s-a precizat cu ocazia ședinței Comitetului olimpic al

U.R.S.S. Reamenajări Importante vor putea ft aduse stadionului de 
la Lujnlki, destinat întrecerilor de atletism. Un nou complex spor
tiv pentru întreceri de volei, ciclism pe pistă și natație ar urma să 
se amenajeze în raionul Nagatlno. In ceea ce privește competițiile 
de yachting, acestea ar putea fi organizate în largul portului Tallin, 
iar pentru turneul de fotbal sînt prevăzute orașele Moscova, Lenin
grad, Kiev și Harkov,
• CU PRILEJUL unul concurs Internațional de atletism pe teren 

acoperit desfășurat la Albuquerque, sportivii americani Dick 
Railsback și Bob Seagren au realizat performanța de 5,18 m în 
proba de săritură cu prăjina.
• FEDERAȚIA unională de fotbal a atribuit medalii comemorati

ve de aur unor arbitri sovietici care au condus în cariera lor mai 
mult de 100 de întîlnlri contînd pentru campionat, cupă sau partide 
internaționale. Printre cel distinși se numără arbitrii Bakhramov, 
Gavrllldi, Kazakov șl £lțll.
• IN PREZENȚA a peste 1500 de spectatori, la Zagreb s-a dispu

tat meciul internațional de handbal dintre reprezentativele mascu
line ale Iugoslaviei șl R. F. a Germaniei. La capătul unui joc echili
brat, handballștll vest-germanl au terminat învingători cu scorul de 
21—20 (10—12).

• ECHIPA de handbal a S.U.A. va participa la turneul final al 
campionatului mondial masculin de la Paris, în locul echipei Cana
dei. Mai întîi se stabilise ca echipa Spaniei să joace în turneul fi
nal, însă echipa americană a cîștlgat contestația introdusă după 
meciurile cu echipa Canadei, care a întrebuințat cîțiva jucători de 
altă naționalitate.

F.R.F. nu ia
vacanță

e PERIOADA 15 ianuarie — 20 
februarie a fost fixată, de către 
Federația română de fotbal, pen
tru vizele anuale pe legitimațiile 
de fotbal ale jucătorilor echipelor 
divizionare.
• ANTRENORII federali și-au 

întocmit deja formele de deplasa
re pentru teren. Ei vor face un 
control „profesional" celor 16 e- 
chipe din prima divizie a țării. Se 
înțelege că el vor urmări modul 
cum se pun în aplicare măsurile 
stabilite pentru o cît mai bună 
pregătire a formațiilor. In prim 
plan va fi verificarea îndeplinirii 
normelor și a probelor de control.
• FEDERAȚIA a predat pentru 

tipărire Editurii C.N.E.F.S. un 
regulament general privind orga
nizarea activității fotbalistice care 
cuprinde printre altele : secțiile 
de fotbal ale asociațiilor și clubu
rilor sportive (afilieri fuziuni, 
desființări) ; legitimarea și trans
ferarea jucătorilor ; jocurile de 
fotbal (dispoziții generale privind 
jocurile publice, jocuri de cam
pionat și amicale, jocuri inter-țări 
șl alte jocuri organizate de 
F.R.F.) ; situația terenurilor ; aba
teri șl sancțiuni, aplicabile secții
lor de fotbal, jucătorilor, arbitri
lor și antrenorilor etc.

Menționăm că această publicație 
va fi difuzată tuturor secțiilor de 
fotbal și comisiilor județene.
• IN LUNA februarie Comite

tul federal va analiza campiona
tul de tineret rezerve precum și 
activitatea fotbalistică de masă.
• SE DISCUTA mult (mai ales 

în culisele... fotbalului) despre 
transferarea unor jucători La Fe
derație sosesc cereri în acest sens. 
Interesant este că prea puține so
licitări din acestea sînt legale și 
întemeiate. Se știe că perioada 
deschisă transferărilor de orice 
fel potrivit unei hotărîri a fede
rației. este cea din timpul verii, 
dintre campionate. In cursul anu
lui se pot efectua transferări nu
mai de jos în sus. adică de la o 
categorie inferioară la alta su
perioară. Celelalte sînt excluse și 
ca atare nu vor primi acordul Fe
derației.



Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Marian Olewinski, îm
preună cu membri ai delegației 
polone participante la lucrările 
sesiunii comune guvernamentale 
româno-polone de colaborare e- 
conomică, însoțiți de Ion More- 
ga, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, au 
făcut miercuri la amiază o vizi
tă la Uzinele „23 August" din 
Capitală.

Cu acest prilej, oaspetele s-a 
interesat de producția acestei 
mari întreprinderi bucureștene și 
îndeosebi de performanțele și ca
racteristicile locomotivelor și mo
toarelor fabricate.

Miercuri, tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
a primit delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din Bul
garia, condusă de tovarășul Sto- 
ian Stoianov, secretar al C.C.S., 
care se află în țara noastră la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R..

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Petrescu, se
cretar al Consiliului Central, și 
Florea Chițu, membru al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Convorbirea Pare a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat în-

tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

★

în aceeași zi, delegația sindi
cală bulgară a făcut o vizită la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București.

(Agerpres)

CIOCNIRI
Intre studenți

ORIENTUL APROPIAT

CRONICA
U. T. C.

Miercuri la prinz tova
rășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., a 
primit pe tovarășul Toșko 
Toșkov, adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria. La primire 
a fost prezent tovarășul 
Mihail Stoica, vicepreșe
dinte al U.A.S.R. Cu acest 
prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri privind 
dezvoltarea și lărgirea re
lațiilor de prietenie și coo
perare dintre organizațiile 
de tineret din cele două 
țări. întilnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

Șl POLIȚIADOMINICANĂ

BAZE AMERICANO-SAIGONEZE

Opt studenți au fost răniți 
marți la Santo Domingo în 
cursul ciocnirilor ce au avut 
loc intre poliție și studenții 
ce manifestau în semn de 
protest împotriva dispariției 
misterioase a trei colegi de 
ai lor, precum și a arestării 
unui profesor universitar. Cî- 
țiva dintre răniți se află în 
stare gravă, fiind atinși de 
gloanțe. Autoritățile au a- 
nunțat că aiți 30 de studenți 
au fost arestați.

Pe de altă parte, s-a aflat 
că poliția a atacat pe elevii 
baricadați in clădirea liceu
lui „Paraguay" din Santo 
Domingo, precum și pe ele
vii unui liceu din orașul Ro
mana, capitala provinciei cu 
același nume.

Pentru a împiedica infor
marea opiniei publice asu
pra acestor tulburări, Mi
nisterul Telecomunicațiilor 
din Republica Dominicană a 
interzis stațiilor de televi
ziune să folosească echipa
ment mobil la locul unde 
i-au produs incidentele.

ATACATE DE PATRIOIIISUD-VIETNAMEZI
Marți noaptea și miercuri dimineața, forțele patriotice 

din Vietnamul de sud au bombardat cu rachete șl mortiere 
12 baze ale trupelor S.U.A. și ale administrației saigoneze.

Printre principalele obiecti
ve ale atacurilor lansate de 
patrioți s-a~..aflat dintre ■
bazele de 'artilerie ale primei * 
divizii de cavalerie aeropurta
tă americană, amplasată la 
100 kilometri nord de Saigon. 
Tot în ultimele 24 de ore. de
tașamentele patrioților au su
pus unui intens tir de mortie
re postul primei divizii de 
infanterie americană, situat la 
48 kilometri nord de capitala 
sud-vietnameză.

In cursul nopții de marți 
spre miercuri, forțele patrio
tice au bombardat, de aseme
nea, instalațiile militare ale 
trupelor inamice din orașul 
Fo Ham Tan. »r.7.„. .

Totodată-au fost semnalate 
ciocniri între unități ale for
țelor americano-saigoneze și 
detașamentele patrioților la 
marginea junglei U Minh, în 
Delta Mekongului

*

In ultimele 24 de ore, bom
bardierele americane „B-52" 
și-au concentrat raidurile în 
valea A Shau, unde coman
damentul forțelor S.V.A. pre
supune că patrioții dețin po
ziții fortificate.

• JANOS KADAR, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., și 
Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, au sosit 
miercuri dimineața la Berlin, 
unde vor face o vizită la in
vitația C.C. al P.S.U.G. și a 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.

r.a sosire, el au fost întîmpi- 
nați de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
de Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
informează agenția A.D.N.

INCIDENTE

Atac aerian israelian la 20 km de Cairo 
• Poziția Franței față de situația din 

regiune
CAIRO — Citînd declarația 

unui purtător de cuvînt al 
forțelor armate ale R.A.U., a- 
genția France Presse informea- 
ză\că avioane israeliene au e- 
fectuat miercuri dimineața 
raiduri în regiunea El Maadi, 
la aproximativ 20 kilometri de 
Cairo, precum și în sectorul 
Dahshur. Purtătorul de cuvînt 
militar egiptean a menționat 
că, în cursul acestor raiduri, 
trei civili au fost uciși, iar alți 
12 răniți.

Artileria antiaeriană a 
R.A.U. a intrat în acțiune, 
obligind avioanele israeliene 
să se retragă — a precizat el.

lihn a menționat că toate apa
ratele de zbor israeliene s-au 
înapoiat intacte la bazele lor.

TEL AVIV — Un purtător 
de cuvînt al armatei Israelului 
a anunțat că avioane israeliene 
au atacat miercuri dimineața 
două tabere militare egiptene, 
situate în sud-estul Deltei Ni
lului — relatează agenția Reu
ter. El a precizat că una din
tre aceste tabere este ampla
sată la El Maadi, la sud de 
Cairo, iar cealaltă în sectorul 
Dahshur, la 13 kilometri de 
Heluan.

Purtătorul de cuvînt israe-

AU FOST ABORDATE PROBLEME INTERNAȚIONALE
Șl BILATERALE

Miercuri, în a doua și 
ultima zi a vizitei sale 
oficiale la Washington, 
primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, 
a participat la o întru
nire specială a Consiliu
lui Național al 
ții al S.U.A.

Securită-

a-

cadrul acesteia au fost 
privind 

Est-Vest.

La Simferopol a avut loc o 
solemnitate, în cadrul căreia 
ministrul plenipotențiar Ion 
Ciubotaru, consilier al Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., fi colone
lul Cornel Berar, atașatul mi
litar, aero și naval al Româ
niei în. Uniunea'Sovietică, au 
înmînat unui grup de cetă
țeni sovietici ordine și meda
lii românești, conferite pen
tru participarea acestora la e- 
liberarea țării noastre de sub 
jugul fascist și pentru contri
buția lor la întărirea prieteni
ei româno-sovietice.

Din partea celor decorați 
au exprimat mulțumiri Consi
liului de Stat și guvernului 
român generalul-maior în re
tragere A. 1. Kovtun-Stanke- 
viei fi colonelul A. A. Dmitri
ev.

IN PAKISTAN
în a doua zi consecutiv, în 

orașul pakistanez Hyderabad, 
situat la 160 km nord de Ca- 
raci, au avut loc incidente 
violente între poliție și mani
festant!, soldate cu 26 de ră
niți. Acestea au izbucnit în
tre populația autohtonă, a- 
parținînd comunității etnice 
Sind și cea provenind din 
alte părți ale Pakistanului, 
stabilită aici. în cursul inci
dentelor, un mare hotel din 
oraș a fost incendiat, iar redac
ția cotidianului ,,Hilal-i-Pakis- 
tan“ a fost devastată.

Importante forțe militare și 
de poliție au fost mobilizate 
pentru a face față situației, 
care a devenit îngrijorătoare și 
în alte localități din apropie
rea Hyderabad-ului.

In 
discutate probleme 
N.A.T.O. și relațiile 
Agenția U.P.I. menționează că 
președintele Nixon, invitîndu-1 
pe Wilson la această întrunire, 
a dorit să răspundă ospitalită
ții deosebite manifestată de 
premierul britanic anul trecut, 
prin convocarea unei ședințe 
a cabinetului la care a partici
pat și președintele S.U.A., a- 
flat atunci în vizită la Londra. 
De altfel, după cqm a mențio
nat Ronald Ziegler, purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Ha
rold Wilson este al doilea 
prim-ministru invitat la întru
nirea acestui organism.

Tot miercuri, președintele 
Nixon și premierul Wilson 
și-au continuat convorbirile în
cepute marți prin abordarea 
unor probleme legate de situ
ația din Nigeria, controlul a- 
supra înarmărilor, relațiile 
dintre Europa occidentală și 
Statele Unite, relațiile Est-Vest, 
războiul din Vietnam, și situ
ația din Orientul Apropiat.

La o întîlnire cu principalii 
consilieri economici ai preșe
dintelui Nixon, premierul bri
tanic a arătat că o eventuală 
recesiune în Statele Unite ar 
putea compromite eforturile

economice ale țării sale. în 
cest sens, el și-a exprimat te
merea că încetinirea activită
ții economice americane înre
gistrată în 1969 ca urmare a 
măsurilor antiinflaționiste ale 
Administrației, s-ar putea a- 
grava în 1970, ceea ce ar avea 
consecințe deosebit de serioa
se asiupra economiei britanice. 
Aceasta, după cum a mențio
nat Wilson, este direct legată 
de economia Statelor Unite 
prin prezența în Marea Brita- 
nie a peste 1 000 de întreprin
deri americane care efectuea
ză 15 la sută din totalul expor
turilor britanice. Totodată, el 
a arătat că în timp ce în 1969 
exporturile Marii Britanii au 
înregistrat o creștere generală 
de 13 la sută, livrările către 
Statele Unite au stagnat.

După ascultarea expunerii 
ministrului de externe, Maurice 
Schumann, asupra politicii fran
ceze în Orientul Mijlociu, Co
misia de afaceri externe a Se
natului Francez a adoptat o 
moțiune certnd organizarea unei 
dezbateri publice în această 
problemă, într-o ședință plenară 
a Camerei Superioare. Moțiu
nea, adoptată cu 23 de voturi 
pentru și 9 contra, critică unele 
aspecte ale politicii guverna
mentale și, în special, livrările 
de arme franceze către unele 
țări arabe. Aceste livrări — a- 
firmă moțiunea — ar fi de na
tură „să priveze Franța de po
sibilitatea de a juca un rol de 
conciliere și arbitraj".

Ministrul agriculturii, Jacques 
Duhamel, a dezvăluit într-un 
interviu acordat ziarului „Jour
nal du Jura" unele amănunte cu 
privire la conținutul planului 
de soluționare a conflictului 
israelo-arab, evocat de șeful di
plomației franceze în expunerea 
sa din fața Comisiei Senatului. 
El a afirmat că acest plan, în- 
depărtîndu-se de la poziția ge
neralului de Gaulle, prevede ca 
retragerea forțelor israeliene 
din teritoriile ocupate să fie 
concomitentă cu recunoașterea 
Israelului de către statele arabe, 
cu libera circulație în Golful 
Akaba șl Canalul de Suez șl cu 
reglementarea problemei refu- 
giaților palestinieni. Planul ar 
avea, de asemenea, în vedere 
posibilitatea modificării traseu
lui frontierelor Israelului, per- 
mițînd menținerea controlului 
acestui stat asupra „unor coline 
din afara granițelor existente 
înaintea războiului de șase zile". 
Duhamel a evocat, totodată, 
„statutul special" pe care ar 
urma să-l aibă Ierusalimul fără 
a preciza însă sub controlul 
cui se va afla acest oraș după 
încheierea păcii.

• MIERCURI a sosit la 
Budapesta Nicolae Bozdog, 
ministrul comerțului interior 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, care va semna în ca
pitala ungară protocolul pri
vind schimburile directe de 
mărfuri și colaborarea din
tre ministerele de comerț 
interior din România și Un
garia. La sosirea in Gara 
Nyugati au fost de față 
Szurdi Istvan, ministrul co
merțului interior al R. P. 
Ungare, și Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la 
Budapesta.

Efect contrar
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Teoria inălțimilor
înălțimile înseamnă singură

tate. O singurătate ca de exil, 
cum notam cu un prilej ante
rior, din care, treptat, încep să 
lipsească arborii, apoi aripa 
păsării. Lopingurile aviatice^ale 
acestora se desfășoară, de obi
cei, la cîteva sute de metri, 
deasupra mării, unde aerul e 
mai plin de el însuși, mai are 
miros, zgomote și admiratori. 
Mai sus, peste trei mii de metri, 
plutirea devine o raritate sem
nată doar de condorii imenși, 
ale căror aripe ating uneori cîte 
trei metri, anvergură, condorii 
Anzilor, care oricum s-ar numi 
zapilote, urubu, jote sau... galli- 
nazo — au același caracter : 
sînt prudenți șijași, hrănindu-se 
numai cu resturi, asemeni corbi
lor, dar, tn același timp orgo
lioși, înfășurafi în gulere alburii,

nul, dar care nu s-a stins, nu 
s-a pierdut, nu s-a amestecat, 
decît foarte rar, tntr-un sînge 
vecin sau depărtat.

Știrea morții ultimului „uros' 
mă impresionase mai mult poa
te decît știrea dispariției ultimu
lui vorbitor de limbă dalmață, 
anunțată, comercial, de lingvis
tul italian Mateo Bartoli („azi 
a murit ultimul vorbitor de 
limbă dalmată, călcat de un... 
automobil' — parcă spunea a- 
nunful acela), pentru că depăr
tarea dintre biroul unei redac
ții, unde citeam aceasta și țăr
murile de aici, atît de mare, 
mă făcea să cred că nicicînd 
nu voi putea s-o-nfrîng.

îi vorbisem de aceasta lui 
Omar Aramayo, poet peruan, 
născut la Puno, care venise în 
Chile, pentru a asista la Con-

Foto : FELIX NAKAMURA

Termenul a expirat 
dar armele au rămas 
in ascunzători. Apelu
rile autorităților de la 
Nicosia n-au găsit ră
sunetul dorit. Prea 
puțini au fost cei ce 
au predat revolverele 
și puștile pe care le 
posedau. Ceilalți și-au 
asumat riscurile unui 
act de nesupunere. 
Confruntarea din in
sula neliniștită a Me- 
diteranei răsăritene 
dobindește astfel o no
tă suplimentară de 
gravitate. înmulțirea 
actelor teroriste (chiar 
președintele Makarios 
a fost ținta unui a- 
tentat la o oră după 
reîntoarcerea din că
lătoria in Africa) se 
produce în condițiile 
în care poliția întîrzie 
să-i descopere pe făp
tași. S-au operat mai 
multe arestări margi
nalii insă 
terorismului 
încă 
„Frontul național" 
a cărui 
crește cu fiecare eșec 
al autorităților de a-i 
destrăma rețelele
clandestine — instau
rează un climat de 
teamă și nesiguranță 
în insulă. Nu mai este 
vorba de bombe de ca
libru mic plasate lin
gă un gard, ci de a- 
tacuri pe scară largă 
cu ocuparea unor lo
caluri ale poliției și 
cu capturarea unor de
pozite de arme. Ofici
alitățile cipriote pome
neau despre „indul
gența" manifestată față 
de autorii actelor tero
riste. în mod cert, ace
știa au acționat aproa
pe nestingheriți. La 
Nicosia s-au anunțat 
în ultimele zile, mă
suri de o reală durita
te. Președintele Maka
rios sublinia într-un

„creierul" 
n-a fost 

identificat.
îndrăzneală

interviu că guvernul 
„va acționa fără ezita
re în adoptarea măsu
rilor contra acestui 
Front sau a oricărei 
organizații similare, 
deoarece daunele pe 
care le provoacă prin 
acțiunile lor sint foar
te mari, echivalînd cu 
o trădare națională".

Recrudescența vio
lenței în Cipru se pa
re că a dominat con
vorbirile lui Makarios 
la Atena (și la Roma 
cu regele Constantin 
aflat în exil). Teroriș
tii pretind că acțio-

colaboratori ai lui Gri
vas (mulți din mem
brii „Frontului na
țional" provin din 
E.O.K.A., organizația 
condusă odinioară de 
general) acționează 
potrivit unui scenariu 
minuțios pregătit. Ce 
interese se găsesc în 
spatele lor 7 O între
bare revine insistent 
la Nicosia : cine a avut 
interes să apese pe bu
tonul terorismului 7 
Propagatorilor „unirii 
cu Grecia" le este re
fuzat sprijinul Atenei. 
Declarațiile grecești

Armele
ascunse

nează în numele Enos- 
sisului, adică al uni
rii cu Grecia, însă 
Grecia a condamnat 
pe autorii atentatelor 
din Cipru în fraze se
vere. Pentru observa
torii locali, fizionomia 
politică a mișcării te
roriste este lipsită de 
ambiguități : „Frontul 
național" aparține ex
tremei dreapta și 
practică un anticomu
nism împrumutat din 
arsenalele vetuste ale 
epocii Iui John Foster 
Dulles. Această orga
nizație nu-și ascunde 
ostilitatea față de po
litica guvernamentală 
și predică apropierea 
de Occident. Valul te
rorist — s-ar părea 
— nu reprezintă o ini
țiativă locală, declan
șată spontan. Foștii

sint destul de clare. 
Comunicatul greco-ci- 
priot a fost redactat in 
termenii unei înțele
geri. Totuși există 
sceptici : pentru ei re
lațiile dintre Nicosia 
și Atena nu sint chiar 
atît de armonioase pe 
cit pretind cele cîteva 
fraze ale comunicatu
lui comun. Dar, fireș
te, acestea sint specu
lații. Premierul grec a 
afirmat: „Unica insti
tuție cu care colabo
răm și căreia Ii acor
dăm sprijin în ce pri
vește rezolvarea pro
blemei cipriote și nu
mai in acest scop, fă
ră a ne amesteca în 
vreo problemă inter
nă a insulei, este in
stituția oficială a sta
tului cipriot, condusă 
de arhiepiscop".

Din convorbirile pre
ședintelui Makarios cu 
conducătorii greci au 
reieșit (potrivit datelor 
de care dispunem) cel 
puțin două concluzii 
importante :

a) CipruLeste și tre
buie să rărffină un stat 
independent;

b) problemele inter- 
comunitare din insulă 
nu pot fi soluționate 
decît pe baza negocie
rilor.

Locuitorii insulei ca
re a cunoscut conse
cințele nefaste ale vi
olenței și care este, în
că, mutilată de grani
ța artificială denumită 
„linia verde", înțeleg 
că forța nu poate oferi 
cadrul reglementării 
spinoaselor probleme 
cipriote. Dialogul din
tre ciprioți, cu toate 
dificultățile pe care Ie 
mai întîmpină, este 
urmărit cu speranță. 
„Nu putem spune că 
există un impas din 
moment ce convorbiri
le continuă" —preciza 
președintele Makarios 
care adăuga : „Nu 
cred că există altă ca
le cu mai multe șanse 
de reușită..." Prin a- 
bordarea prioritară a 
unor probleme mai pu
țin complicate ale vi
itorului cipriot părțile 
angajate în negocieri 
speră să facă pașii 
înainte care să le îngă
duie găsirea unor so
luții și pentru dosare
le lăsate, deocamdată, 
in suspensie. Dar ne
gocierile sint, fără în
doială, influențate de 
climatul care domneș
te în insulă. Armele 
ascunse de teroriști, și 
incursiunile lor aducă
toare de moarte, îm
ping Ciprul spre noi 
momente de tensiune.

Sîmbâta trecută, la o confe
rință de presă, premierul sud- 
rhodesian lan Smith releva : 
„Sîntem în faja unui veritabil 
război subteran care ar putea 
amenința structurile noastre". 
Cu numai două zile înainte de 
semnalul de alarmă al premie
rului rasist, ministrul justiției în 
cabinetul de la Salisbury, Lard- 
ner Burke recunoștea „amploa
rea îngrijorătoare a atacurilor 
unităților rebele' (detașamente
lor forțelor patriotice Zimbabwe 
care acționează împotriva re
gimului rasist). El caracteriza a- 
ceste atacuri ca „deosebit de 
violente" și cerea prelungirea 
„stării excepționale" decretată 
în noiembrie 1965.

Neliniștea care transpare din 
asemenea declarații e reală și 
perfect justificată. în ultimul 
trimestru al anului trecut au 
fost semnalate în comunicatele 
oficiale de la Salisbury — așa 
cum remarca FRANCE PRESSE 
— 42 de „ciocniri importante' 
între forțele patriotice și arma
ta lui Smith. „Specialiștii mili
tari din capitala rhodesiană — 
notează NEUE ZORCHER ZEI- 
TUNG — nu-și ascund îngrijo
rarea față de turnura operațiu
nilor : nu mai este vorba ca în 
anii 1966—1968 de infiltrările 
unor grupe de comando ale a- 
fricanilor ci de atacuri ale unor 
întregi unități bine înarmate și 
instruite".

Tn două zone din valea flu
viului Zambezi unități ale Uniu
nii Poporului (Zimbabwe) de tă
ria a 3 ș» 4 batalioane au ata
cat și distrus la începutul a- 
cestui an poziții fortificate ale 
armatei regimului de la Sa
lisbury. Un alt atac al patrio
ților africani a fost semnalat 
la numai 21 de kilometri de ca-

pitala rhodesiană, la tabăra 
militară Hems.

„Insignele cu inscripțiile Zim
babwe — remarcă NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG într-o cores
pondență din capitala rhode
siană — pot fi întîlnite acum la 
mulți africani. Inscripții Zimbab
we au apărut Incrustate, pentru 
prima oară, și pe pomii din cen
trul Salisbury-ului. Pe First 
Street, în inima capitalei a a- 
părut o mare inscripție : Trăia
scă Zimbabwe I Este un simbol 
al escaladării revoltei... Mulți 
dintre coloniștii albi se întrea
bă dacă structurile de apartheid 
nu sînt o aventură fatală într-o 
țară în care proporția e de 21 
de negri la un alb și dacă nu 
este o aberație ca cei 250 000 
de albi să poată concepe înă
bușirea emancipării naționale 
a patru milioane și jumătate 
de africani'.

Atunci cînd, la începutul lui 
martie 1968 rasiștii sud-africani 
au executat cinci patrioți afri
cani, ministrul justiției de la Sa
lisbury, Burke, spunea ziariștilor 
„Nimeni nu știe dacă spînzu- 
rarea lor (a celor cinci patrioți 
— n.n.) va frîna guerila. S-ar 
putea ca efectul să fie con
trar'. Efectul a fost Intr-adevăr 
contrar. O demonstrează și 
foarte recentele recunoașteri a- 
nume ale liderilor rasiști din 
Rhodesia.

P. N.

al a-

B. O.

• MARȚI a început cea mai 
importantă grevă a învățători
lor din Marea Britanie. La ea 
participă 6 300 de cadre didac
tice din 450 de școli. Alți 500 
de învățători au anunțat că se 
alătură, începînd de miercuri, 
celor aflați în grevă. Greviștii, 
a căror acțiune va dura pînă Ia 
4 februarie, revendică sporirea 
salariilor.

In sprijinul cererii lor, în
vățătorii au mai participat la 
greve în cursul primului tri
mestru al acestui an școlar. Noi
le acțiuni se datorează faptului 
că negocierile între sindicate și 
autorități nu au fost duse pînă 
la capăt, aflîndu-se în prezent 
Intr-un impas.

• MINISTRUL adjunct 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Mircea Ma- 
lița, a făcut miercuri o expune
re la Institutul de relații inter
naționale din Stockholm în le
gătură cu politica externă a Re
publicii Socialiste România.

în aceeași zi, adjunctul minis
trului afacerilor externe a făcut 
o vizită la Institutul internațio
nal din Stockholm pentru cerce
tări în problemele păcii 
(S.I.P.R.I.).

Mircca Malița a fost primit de 
d-na Alva Myrdal, minstru de 
stat pentru problemele dezar
mării in guvernul suedez cu 
care a avut o convorbire cor
dială.

e FRONTUL de Eliberare a 
Mozambicului a dat publicității 
un comunicat in care arată că,

traversînd spatiile cerești cu 
gesturi do planoriști temerari, 
știind să speculeze cu rară în- 
demînare curenfii de aer, adică 
acele vînturi care rup norii și 
desenează din ei fantome fru
moase.

Există, totuși, un farmec a- 
parte al acestor singurătăți, o 
magie a pietrei pleșuve, șlefu
ită de temperaturi joase, există 
o atracție a tăcerilor, a luminii 
aerului nebîntuit, aici, la Tropi
ce, de umiditatea de pe țăr
muri.

Și cînd aceste singurătăți 
înalte se pot oglindi în imensi
tatea unui lac, farmecul depă
șește imaginajia omului, zdro- 
bindu-l, făcîndu-l să se simtă 
rușinat de această metaforă 
concretă, creată de natură, cu 
milenii în urmă, exact în for
mele de acum, neatacate de 
nimic și de nimeni.

Imensitate marină, urcată 
sus,, la trei mii nouă sute și 
cincisprezece metri, lacul Titica
ca, dedemultul Chicuito, m-a 
lăsat să-i ating țărmurile în 
plină amiază, venind dinspre 
Puno pentru a mă convinge că 
toate agențiile de presă din 
Europa au mințit rușinos, acum 
patru ani, cînd au anunțat stin
gerea din viață a „ultimului in
dian uros", popor străvechi, 
de mii de ani, a cărui popu
lație n-a atins niciodată milio-

gresul scriitorilor latino-ameri- 
cani, „a dedo', făcînd adică 
autostop pe distanta de aproa
pe 3 000 de kilometri, înfășurat 
în poncho. Eram la Concep- 
ciăn, la sud de Santiago, în 
stradă, cînd acesta a scos de 
sub poncho o quena de trestie 
ușoară, un fel de nai compus 
din patru instrumente de ale 
noastre, suprapuse, a dus-o la 
gură și, brusc, tot Altiplano s-a 
prăbușit în gamele de vifor 
uscat ale melodiei de început. 
„Los uros viven" — uroșii tră
iesc — mi-a zis el, aproape re
voltat, iar dacă nu crezi, vino 
la Puno și te voi duce la ei, 
sus, pe lac, unde străinii ajung 
numai prin lecturi si telegrame 
de presă.

L-am crezut, dar invitația m-a 
ispitit prea mult, întreținută 
poate și de prietenul meu din 
Lima, peruan cu nume și sînge 
curat de japonez, născut tot la 
Puno, Felix Nakamura, fotore
porterul ziarului La Prensa, au
torul unor fotografii extraordi
nare.

însoțit de Felix, am plutit trei 
ceasuri pe Toranipata, sat In 
întregime de indieni „uros', cel 
mai vechi din Peru și-n ace
lași timp cel mai mizerabil, 
cum susține presa limena (re
vista 7 zile în lume ți în Peru), 
neliniștite plutitoare, de fapt pe

cel mai de sus lac din lume. 
Monte de totora ar fi, în tra
ducere, semnificafia numelui de 
Toranipata, totora fiind un fel 
de trestie sălbăticită pe care 
indienii „uros' o taie, o leagă 
în snopi, pe aceștia îi leagă în
tre ei, construind un fel de 
plută pe care, după ce o anco
rează prin bucăți de stîncă, o 
acoperă cu un strat de pămînl 
sărac. Casele se construiesc 
peste această ctmpie transfera
tă apei, tot din totora și viafa 
se desfășoară, astfel, în plu
tire lentă, ca o răzbunare 
parcă împotriva unui statut 
inexistent al dreptului de a trăi 
într-un mediu pe care natura, 
singură, nu l-a putut crea. Sa
tul, mi se spune, e cel mai mare 
sat uros din cîte există : 530 fie 
suflete se leagănă pe supr ~ bța 
lui, hrănindu-se aproape iumai 
cu pește, o specie măruntă, 
corochi, înșirat, ca ardeiul, în 
satele noastre de munte, pe 
fire de iarbă, drept provizie 
pentru zilele cînd lacul refuză 
să-i ajute. Bărbații, scunzi, 
Coartă pălării împletite din iar- 

ă, acoperite parcă și ele cu 
pămînt și refuză să fie foto- 
grafiați : dacă plătești, da, alt
fel, nu. Bacșișul e cerut mai 
ales de cei mici. Cei mari o fac 
altfel. Unul dintre ei, Natividad 
Vilca, cere bani în numele unei 
cooperative „de los uros", insti
tuție care nu mai există de 
mult...

Singura construcție solidă de 
aici, lucrată din lemn este — 
de ce nu ? — școala. Orlando 
Quispe Valencia de Huancanâ 
este, deopoțrivă, directorul, 
profesorul și portarul școlii, 
construită în 1962 unde învafă 
35 de copii, dintre care 11 fete. 
Orlando, tînăr, a pus deasu
pra ușii de intrare un text da
torat. lui Beethoven : „Să faci 
tot binele de care ești în stare. 
Să iubești, mai ales, libertatea 
și chiar și atunci cînd ar fi 
vorba de scaunul unei împărății 
să nu trădezi, niciodată, adevă
rul".

Un doctor, pe nume Andrăs 
Azapinto, pretinde că el ,tf ?de- 
văratul stăpîn al popufdfiei 
„uros", dar, pînă acum, nimeni 
nu i-a. dat vreo atenție, uroșii, 
în nici un caz n-ar face-o, mai 
ales că, de obicei, nu guverna
torul e acela care poate să 
comande, domnul Enrique Vil
ca, ci șeful de trib, Emilio Por- 
cela, funcția lui fiind absolut 
ereditară. Pînă de curînd, uro
șii nu se căsătoreau, copiii se 
nășteau la-ntîmplare, grija pen
tru ei era, poate mai superfi
cială decît acum, cînd mai toți 
au acceptat, ca un dar al civi
lizației de jos, prezența căsă
toriei, făcută cu toată ceremo
nia de rigoare, plus obiceiurile 
vechi construite din persistenta 
unui misticism apărat cu în- 
dîrjire de curanderos, vrăjitori, 
aproape singurii oameni bi
lingvi, marea parte a uroșilor 
vorbind numai limba lor — o 
derivație de aymară. De fapt, 
navigatorii aceștia eterni pe 
suprafața lacului Titicaca tși au 
origina pe malurile fluviului bo
livian Desaguadero, suficient 
de aproape pentru ei, veniți, 
pînă azi, din milenii necunoscu
te. De fapt, nu veniți, ci aduși, 
aduși de timp, de epoci, care 
n-au. reușit să facă nimic pen
tru ei și nici nu par preocupate 
măcar azi să facă ceva.

Șoimii doar îi cercetează de 
sus, indiferenți, ca și cînd ori
zonturile largi ce Ie taie pu
pilele și-i obosesc, i-ar ispiti 
mai mult, din captivitatea lor 
voluntară, cu lumi de care n-au 
nevoie.

în urma unui atac-Ianșat asupra 
bazei militare portugheze de 
la Messumba din districtul 
Niassa, au fost uciși 33 de sol
dați portughezi. Totodată, co
municatul precizează că unități
le Frontului de Eliberare au 
obținut succese importante în 
timpul luptelor care au avut loc 
in zonele Namatuba, Unange și 
Cissinde.
CONVORBIRI INTRE SALVA

DOR Șl HONDURAS

• MINIȘTRII afacerilor ex
terne ai Hondurasului și Salva
dorului, Tiburcio Carias Castil
lo și Francisco Jose Guerrero, 
se află în prezent la San Jose 
(Costa Rica), unde discută căile 
de aplanare a conflictului din
tre cele două țări. Reuniunea a 
devenit posibilă în urma efor

turilor de mediere întreprinse 
de Jose Mora. fostul secretar 
general al Organizației Statelor 
Americane.

Mora a declarat că aceste con
vorbiri se vor desfășura în mai 
multe etape pentru a se ana
liza diversele aspecte ale con
flictului honduriano-salvadorian, 
printre care delimitarea zonei 
frontierei comune și situația ce
tățenilor salvadorieni stabiliți 
în Honduras.

• MAREȘALUL Uniunii So
vietice, Andrei Greciko, minis
trul apărării al U.R.S.S. și-a în
cheiat vizita în R.D. Germană. 
La plecarea spre patrie, el a fost 
salutat de generalul de armată 
H. Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al R. D. Germane și 
de alte persoane oficiale.

• DUPĂ o dezbatere-maraton, 
Camera Deputaților a Parlamen
tului italian a aprobat miercuri 
cu 267 voturi favorabile, contra 
55 și 175 abțineri, legea finan
țării regiunilor.

Crearea regiunilor în Italia a 
fost solicitată cu cîțiva ani în 
urmă de partidele politice de 
stînga și de centru-stînga, consi- 
derînd această formă mai aptă 
pentru autonomia organelor de 
conducere locală în rezolvarea 
problemelor economice specif.ce.

R. F. A GERMANIEI : CONSU
MUL DE STUPEFIANTE

0 CONSUMUL de stupefiante, 
îndeosebi în rîndurile tineretului, 
ia proporții îngrijorătoare în 
R. F. a Germaniei. Conform da
telor oficiale publicate la Stutt
gart, numai în landul Baden- 
Wiirtemberg, au fost confisca
te în primele trei săptămîni ale 
anului mai mult de 21 kilogra
me de hașiș, cantitate egală cu 
aceea confiscată în tot anul 
1968.
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