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iNTlLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CU TOVARĂȘUL
SANTIAGO CARRILLOr

à
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VENITI CU NO!
LA MINĂ!"

O INVITAȚIE CĂREIA TREBUIE SĂ-I 
URMEZE MAI MULTĂ OSPITALITATE

Uzina „Balanța“ ocupă un 
loc important în peisajul in
dustrial al județului Sibiu. 
Produseile sale, executate cu 
precizie de ceasornicar de 
către un colectiv harnic și 
priceput, sînt solicitate în 
largi domenii de activitate. 
Marca fabricii CALITATEA. 
Un cuvînt la care întregul 
colectiv subscrie cu fapta. 
Fotoreporterul nostru PA
VEL TÎNJALĂ a surprins pe 
Rudolf Gref, unul dintre ute- 
ciștii fruntași în producție.

• în abatajele Văii Jiului — 
locuri libere pentru o mie de mi
neri.

• Afișe tentante pe căminele

pentru tineret : „camere de închi
riat".
• Cine descoperă și îndrumă 

vocația pentru meseria de miner ?

PREMIERE 
INDUSTRIALE

• BUZĂU
• Recent, a avut loc o nouă 

premieră industrială. în ca
drul întreprinderii de prefa
bricate din beton din locali
tate a intrat în probe tehno
logice, cu mult înainte, de 
termen, poligonul de prefa
bricate. Echipat cu utilaje de 
mare randament, poligonul va 
produce anual 6 000 mc de 
prefabricate din beton armat.

• IAȘI
La țesătoria de mătase 

„Victoria“ a intrat în funcți
une o nouă secție care va 
produce anual 720 000 metri 
pătrați țesături tip mătase.

(Agerpres)

Miercuri, 2 septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general 'al Partidului 
Comunist Român, a avut o în
tâlnire cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, care se găsește, împreună 
cu familia, la odihnă în țara 
noastră.

în timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat intr-o

atmosferă cordială, prieteneas
că. s-au făcut schimburi de 
păreri și informații privind 
activitatea celor două partide, 
colaborarea dintre ele, precum 
și în legătură cu probleme ale 
mișcării comuniste și munci
torești, ale situației interna
ționale. S-a reafirmat cu acest 
prilej hotărîrea comună de a 
se dezvolta în continuare re
lații de colaborare, prietenie

frățească și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, 
în interesul celor două parti
de, al cauzei întăririi unității 
și forței mișcării comuniste 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
ap oferit un dejun tovarășului 
Santiago Carrillo și soției sale.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU,

a primit pe directorul general al Agenției internaționale 

pentru energia atomică, dr. Sigvard Eklund

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la 2 sep
tembrie pe dr. Sigvard E- 
klund, directorul general al 
Agenției internaționale pentru

energia atomică, A.I.E.A., care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a fost de față 
prof. dr. docent Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru energia nucleară.

Președintele Consiliului de

Stat s-a întreținut cordial cu 
oaspetele, asupra unor pro
bleme referitoare la activita
tea Agenției internaționale 
pentru energia atomică și co
laborarea țării noastre în ca
drul acestui organism.

Dintre problemele privind 
pregătirea ' producției anului 
viitor — primul an al noului 
cincinal în Centrala cărbunelui 
— Petroșeni, cea mai acută se 
pare că revine direcției perso
nal și învățămint.

— Este adevărat ?
— întocmai, ne confirmă ime

diat, cu convingere, tovarășul 
Ion Karpinecz, directorul aces
tui compartiment. Pentru că nu 
este simplu să găsești în aceste 
luni care ne-au mai rămas pînă

la sfîrșitul anului

O problemă
pentru învățămint

importantă

la sfîrșitul anului și să-i pre
gătești temeinic pentru a intra 
cu maxim randament în pro
ducția anului 1971. un număr de 
1 046 mineri de care avem 
voie ca de pîine și aer.

— Cum acționați ?
— Am trimis 15 delegați per- 

manenți în diverse județe. în 
afara acestora am expediat cu 
regularitate în numeroase loca
lități din țară, pliante, planșe, 
anunțuri, adrese către oficiile 
județene de repartizare a for
ței de muncă prin care îi invi
tăm pe tineri să îmbrățișeze 
meseriile de miner, făcîndu-Ie 
cunoscute condițiile pe care le 
oferim.

— Vă rugăm să reamintiți 
aceste condiții.

ne-

— Voi începe . cu cîștigurile. 
După numai 10 zile de la anga
jare tînărul care intră 
prima dată în mină ajunge 
un salariu lunar de 
Celor 
ție li 
lună, 
lifice 
cursurilor de 6 luni 
Există apoi posibilitatea 
cării calificării, după care înca
drarea ajunge la un salariu tari
far de 2 930 lei la care se adau
gă, firește, sporul pentru depă
șirea normei.

pentru 
la 

1 600 lei. 
din brigăzile de produc- 
se asigură 1810 lei • pe 
Cei care doresc să se ca- 
primesc după terminarea 

' 1935 lei.
ridi-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a 111-a)

CALITATEA - ‘k&fr

SUPLINITORULUI
Amploarea. învățămîntului 

românesc de cultură generală, 
care din această toamnă va cu
noaște două noi dimensiuni : ge
neralizarea școlii de 10 ani și 
școlarizarea elevilor de la vîrsta 
de 6 ani, necesită un număr în
semnat de cadre didactice. Pre
gătirea cadrelor didactice ca
lificate nu a putut ține pasul cu 
această necesitate stringentă și, 
pînă în momentul cînd, în ur
mătorii 3—4 ani, învățămîntul 
superior va putea acoperi cu 
cadre calificate întreaga rețea a 
școlii generale, asigurarea cate
drelor vacante se face apelîn- 
du-se fie la profesori suplinitori 
necalificați (absolvenți de liceu 
cu diplomă de bacalaureat), fie 
la profesori suplinitori în curs 
de calificare (studenți ai sec
țiilor fără frecvență din învă
țămîntul superior). Situația 
este resimțită mai ales în acele 
județe care au cunoscut în ulti
mii ani o dezvoltare impetuoasă 
a rețelei de învățămint, fără o 
repartizare corespunzătoare a 
cadrelor didactice calificate. 
Prezența la catedre a profesori
lor suplinitori necalificați asigu
ră procesului de învățămint o 
continuitate, fără îndoială, esen
țială. Dar, în același timp, aceas
tă situație nu se poate perma
nentiza fără un minimum de 
preocupări pentru ridicarea ca
lificării, pentru autoperfecțio- 
nare, pentru depășirea unui 
nivel care este, în cel mai bun 
caz. ridicat deasupra diletantis
mului prin vechime.

VECHIMEA NU ÎNLOCUIEȘ
TE .O LICENȚA. Inspectorul șef 
al județului Dîmbovița, tovară
șul profesor Cornel Ionescu ne 
spunea că „o bună parte din 
profesorii suplinitori necalifi
cați sînt absolvenți de liceu cu 
o pregătire medic, lipsiți de ex
periență și tact pedagogic. Ve
chimea unora în posturile de 
suplinitori nu ascunde o auten
tică experiență profesională, ci 
o serie de eșecuri succesive la 
admiterea in institutele de învă-

țămînt superior sau chiar un 
dezinteres total față de califi
carea în meseria care o practică 
temporar“. în județul Vrancea 
toți candidații necalificați la 
supliniri au fost supuși anul 
trecut la un examen-test (ro
mână și matematică scris). Proba 
a demonstrat clar divorțul din
tre o presupusă experiență da
torată anilor acumulați la cate
dră și calitatea cunoștințelor 
profesionale existente : suplini
tori cu o vechime de 10 ani în 
învățămint nu au obținut nici 
măcar notele limită de trecere.

CALITATEA CERE CALITA
TE. Există o directă proporțio- 
nalitate între calitatea profe
sională a aceluia care dirijează 
de la catedră procesul de învâ- 
țămînt și calitatea materialului 
uman format pentru a răspunde

CĂLIN STÄNCULESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Destine, virate, profesii i
it./A’--: ' -»a

la Porțile de Fier J

Ascensiuni 
pe verticale 

de metal
Porfile de Fier. Tinerii macaragii ai maistrului Cajran Gavrilă de 
la Șantierul Barajului demrsor, au mindria de a se ști „alpinisti ai 
verticalelor de metal“. Dar o mtndrie discretă, bărbătească,

Către
Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Participanții la cea de-a 7-a 
Conferință națională de știința 
solului, care a avut loc Ia 
Iași în zilele de 29—31 august 
1970, pentru dezbaterea pro
blemelor privind creșterea 
contribuției specialiștilor la 
realizarea marilor obiective 
privind dezvoltarea agricultu
rii din țara noastră, țin să-și 
exprime adeziunea sinceră la 
înțeleaptă politică a Partidu
lui Comunist Român, strins 
legată de interesele majore 
ale poporului nostru, pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Programul național adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
17—19 martie 1970 privind 
gospodărirea rațională a re
surselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigație, desecări 
și combaterea eroziunii solu
lui, reprezintă un adevărat 
îndreptar pentru toți specia

liștii care lucrează în dome
niul științei solului din Româ
nia, in institute de cercetări, 
de proiectări, învățămint și 
diverse laboratoare, în vede
rea corelării eforturilor și a 
slujirii directe a intereselor 
imediate și de perspectivă pri
vind dezvoltarea economiei 
naționale. In societatea noas
tră socialistă gospodărirea ra
țională a solului revine între
gii națiuni. Cu atit mai mult 
specialiștii sînt chemați să 
elaboreze cele mai potrivite 
soluții pentru valorificarea 
și protecția acestei bogății de 
însemnătate fundamentală.

Conștienți de răspunderea 
ce Ie revine în fața conducerii 
partidului, a guvernului și a 
întregului popor, participanții 
la Conferința națională de la 
Iași vor depune toate efortu-

(Continuare în pag. a V-a) •'

matură — de -fapt în perfectă 
a îndrăznelii, forței, maximei

concordanță cu această meserie 
precizii.

Foto : O. PLEC AN
MACEDONSKI

— Așadar, tovarășe Gavrilă 
Cajvan, dumneata, ca șef de 
brigadă specializat in montaje 
și exploatări de mari macarale...

— Cu indicele profesional : 
calificare specială...

— Cu acest indice, de care, 
după cite-nțeleg, ești foarte 
mindru, urci, zilnic, de cite cel

puțin opt ori, pe macarale a 
căror înălțime este, în medie, 
de 40 de metri. Iar treaba asta 
de „alpinist pe metal“ o faci, zi 
de zi, de vreo 13 ani.

— Nu chiar zi de zi. Să nu 
uităm perioadele de început ale 
montajului, cînd lucrăm la sol, 
apoi zilele cînd ascensiunea se

suspendă din pricina vîntuiui 
prea puternic. Să nu uităm, de 
asemenea, perioadele de conce
diu sau întreruperile neprevă
zute. Deci nu chiar zi de zi.

— Mă rog. Să ținem cont de 
toate acestea și să socotim anul 
de „urcuș“ de numai 200 de 
zile. E o cifră rezonabilă ?

— Să zicem că da. Dar nu 
văd unde vreți să-ajungeți.

— Vreau să-ajung la înălți
mea... ajunsă de dumneata — o 
înălțime larg aproximativă, de-

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)

de ZAHARIA STANCU
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Excursie în împărăția Deltei.
Foto : O. PLEC AN

FILMUL PENTRU 
TINERET

I
I
I
I
I

Vii nemulțumiri față de calitatea problematică și ar
tistică a filmului nostru par să se manifeste nu numai din 
partea publicului — cel care așteaptă de prea multă vreme 
pentru a avea de ce să fie foarte mulțumit — dar și a 
celor care fac filmele ori se ocupă profesional de ele.

Depășind controversa în jurul întrebării : „există un 
film pentru tineret cei invitați să-și spună cuvîntul des
pre amploarea problematicii tinerelor generații în filmul 
românesc par a fi de acord că această temă — tineretul 
— poate deveni pentru producția cinematografică o au
tentică sursă de înviorare, de îmbogățire. Critici, regizori, 
actori sînt de acord că mai sînt multe de făcut... Consi-
derînd si rezlînrl nniniilp lor o facem cu sentimentul

Salut revistei 
„Lupta de clasă"

comunicării unor angajamente publice, o expresie a do
rinței comune ca despre „filmul pientru tineret“ (și nu 
numai despre el) să se poată vorbi, în viitorul apropiat, 
nu doar în chip deziderativ. Pentru că singura concluzie 
pe care ne permitem s-o formulăm in urma acestor opinii 
ce dovedesc sesizarea deplinei importanțe a filmului pen
tru tineret este aceasta : există toate premizele, practice 
dar și teoretice, pentru ca filmul despre care vorbim să 
fie și filmul pe care-1 privim.

CITIȚI în pag. a IV-a răspunsurile primite în 
cadrul anchetei

Se împlinesc 50 de ani de 
la editarea primului număr 
al revistei „Lupta de clasă", 
organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

De-a lungul unei jumătăți 
de veac „Lupta de clasă" 
s-a afirmat ca una dintre 
publicațiile de bază ale 
frontului ideologic comunist 
din România, avînd merite 
importante în lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru răsturnarea orîn- 
duirii burghezo-moșierești, 
pentru triumful revoluției și 
construcției socialismului în 
țara noastră. Apariția revis
tei este legată de perioada 
care a premers creării parti
dului comunist, de procesul 
de clarificare ideologică în 
vederea transformării parti
dului socialist în partid co
munist, revista aducînd o 
contribuție însemnată în 
continuarea și intensificarea 
acestui proces după crearea 
partidului. Relevînd începu
turile revistei, evocăm o pa
gină importantă din însăși 
istoria creării Partidului Co
munist Român al cărui 
glorios semicentenar va fi 
sărbătorit de întregul popor 
în mai anul viitor. Tribună a 
ideologiei științifice a parti
dului, revista „Lupta de cla
să", împreună cu celelalte 
organe de presă ale partidu

lui, a adus o contribuție pre
țioasă în apărarea liniei 
consecvent revoluționare, 
pentru dezvoltarea crea
toare a teoriei marxiste 
și îmbogățirea ei cu experi
ența practică a activității 
partidului și poporului nos
tru. Tn acest răstimp revista 
a desfășurat o amplă și rod
nică activitate de populari
zare a învățăturii marxist-le- 
niniste în rîndul cititorilor ei, 
vîrstnici și tineri, și-a adus 
un aport însemnat la studie
rea și cunoașterea procesu
lui dinamic al dezvoltării 
noastre sociale, la explica
rea obiectivelor politicii 
partidului în diferite etape.

Avînd un rol important în 
activitatea de propagandă a 
partidului nostru, revista 
„Lupta de clasă" este che
mată, împreună cu celelalte 
organe de presă, să militeze 
permanent pentru înfăptuirea 
mărețului program stabilit 
de cel de al X-lea Congres 
al P.C.R., să reflecte la ni
velul unor înalte exigențe 
științifice procesul de per
fecționare a întregii vieți 
sociale, dezvoltarea de
mocrației socialiste, să pro
moveze cu perseverență o 
atitudine combativă împo
triva concepțiilor retrograde, 
împotriva ideologiei străine

(Continuare în pag. a V-a)

La ceva mai mult de o sută de pași de mormîntul lui 
Eminescu (mormînf de pe care nu lipsesc niciodată florile),, se 
află îngropat Macedonski. Se știe că acest mare clasic 
al literelor române a fost, pe întregul parcurs al sbuciumatei 
sale vieți, un oropsit. Oropsită i-a fost viața. Oropsit îi este 
și mormîntul înghesuit între multe alte morminte, de la cimi
tirul Beilu. Grilajul care-l înconjoară e ruginit și sărac, iarba 
care-l acoperă e măruntă, totdeauna ofilită și totdeauna 
tristă. Rareori o mînă pioasă aruncă sau sădește aici o 
floare. Crucea simplă, de ciment e cutremurătoare. Pe partea 
dinspre aiee e scris un singur nume :

Alexandru Macedonski (1854—1920).
Pe partea dinspre răsărit însă sînt scrise numele aproape 

al tuturor membrilor familiei Macedonski. lată-le :
Ana Alex. Macedonski (1864—1955)
Nikifa Macedonski (1888—1933)
Soare Macedonski (1910—1929)
Pavel Macedonski (1894—1946)
Nina Celarianu Macedonski (1895—1958)
Mihail Celarianu (1893—196...)
Din familia ilustrului scriitor lipsesc : Alexis, pictorul, care 

după moartea timpurie a fiului său Soare a plecat în Franța 
unde i s-a pierdut urma și Dinu, actorul care, probabil, și-a 
găsit loc de îngropare în altă parte.

Așadar, aici, sub cei cinci sau șase metri pătrați de pă- 
mînt, înconjurați de grilaj, se află îngropată aproape în
treaga familie Macedonski. Dar crucea poartă și numele 
lui Mihail Celarianu, soțul gingașei Nina, care, odinioară 
cînd maestrul trăia, era floarea salonului plin de scriitorii 
oaspeți, a salonului în care zeci de ani s-au citit opere și 
capodopere ale literaturii noastre. Se pare că Mihail Ce
larianu a ridicat grilajul și crucea. Și-a scris numele pe 
cruce dar, spre folosul literaturii noastre trăiește.

Oropsită a fost viața membrilor familiei Macedonski, o- 
ropsit a fost și acest mormînt. Nobila doamnă Ana Mace- 
donșki s-a stins din viață în 1955, la nouăzeci și unu de ani 
și și-a văzut fiii și nepotul murind, pe Nikita în 1933, pe 
Soare în 1929, pe Pavel în 1946. Nina a murit ceva mai 
tîrziu în 1958.

Mormîntul familiei Macedonski e sărac și cred că nu gre
șesc afirmînd că el este și uitat sau aproape uitat. Dar... 
mormîntul ca mormîntul. Cei acoperiți de lespezi greie sau 
numai de cîteva lopeți de țărînă nu mai simt nimic, nu mai 
doresc nimic. Dar Alexandru Macedonski a lăsat în urma 
lui nu numai o familie chinuită de sărăcie ci și o operă lite
rară vastă, deosebit de importantă. A murit în 1920 la șaizeci 
și șase de ani după ce scrisese la masa lui de lucru o ju
mătate de veac versuri și proză, teatru și articole de publi
cistică. O jumătate de veac acest om slab și uscat a muncit 
pentru , gloria sa și pentru gloria literelor române. Nici în 
viață și nici după moarte gloria nu s-a apropiat de el deși 
opera lui a fost și a rămas plină de strălucire. în toate ge
nurile în care s-a exprimat. Alexandru Macedonski a fost un 
deschizător de drumuri. Aproape întreaga noastră literatură 
modernă își are rădăcinile în opera lui Macedonski. încerca
rea mult meritorie a profesorului Tudor Vianu de a valorifica 
opera macedonskiană n-a fost dusă pînă la capăt. Munca, 
mai recentă, a lui Adrian Marino n-a izbutit nici ea să gă
sească un larg ecou în presă și în masele largi de cititori. 
Să fim oare atît de bogați în mari scriitori îneîf să ne pu
tem dispensa, fără strîngere de inimă, de cei mai străluciți
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TOTI COPIII DE 6 ANI 
— ELEVI I

Anul școlar 1970—1971 este 
marcat de generalizarea școla
rizării copiilor la vîrsta de șase 
ani. După doi ani de activitate 
experimentală cu cîteva mii de 
copii de această vîrstă, la 15 
septembrie toți copiii țării care 
împlinesc șase ani pînă la a- 
ceastă dată, devin elevi în cla
sa întîi. Cei .mai buni învățători 
ai școlilor se vor ocupa de ini
țierea lor școlară. în toate ju

dețele țării, acești învățători se 
întrunesc în cursuri scurte de 
instruire metodică și schimb de 
experiență, încît să fie foarte 
bine înarmați să lucreze cu cei 
mai mici școlari.

La 15 septembrie, școlarii de 
șase ani vor găsi în clase toate 
cărțile, darul țării ■. pentru ei, și 
pe învățători. Deocamdată, în- 
cepînd cu 1 septembrie, de mînă 
cu părinți, ei se îndreaptă spre 
școală, să se înscrie, ca primul 
act oficial din viața lor de 
școlari.

ÎN ZILELE DE 11—12 
SEPTEMBRIE CONS
FĂTUIRILE CADRELOR 
DIDACTICE

Devenite tradiționale, consfă
tuirile cadrelor didactice preced 
evenimentul nr. 1 al fiecărei 
toamne — deschiderea anului 
școlar. în acest septembrie, cel 
mai numeros detașament a! in
telectualității noastre — corpul 
profesoral — a înscris pe agen
da de lucru a consfătuirilor sale 
probleme de ntare însemnătate 
in procesul de formare a celor 
aflați la vîrsta învățăturii : edu
carea patriotică a elevilor, ori
entarea lor școlară și profesio
nală, discutarea aspectelor pe 
care le ridică generalizarea în- 
vățămîntului obligatoriu de 10 
ani, începerea clasei I Ia 6 ani 
și altele.

Consfătuirile marchează in
trarea în rîndurile corpului pro
fesoral a celei mai tinere pro
moții de învățători și profesori 
— promoția 1970. Schimbul de 
opinii pe care-1 prilejuiesc con
sfătuirile adaugă la zestrea de 
cunoștințe primite de absolvenți 
în facultăți, .experiența colegi
lor cu vechime facilitindu-le 
astfel debutul la catedră.

Beneficiari ai consfătuirilor 
cadrelor didactice — întotdeau
na rodnice pentru că oferă ca
drul promovării celor mai îna
intate metode pedagogice și 
educative — vor fi fără îndoială 
cei peste 4 milioane de elevi,

(Vrmare din pag. I)

exigențelor cerute de societatea 
noastță. In repetate discuții cu 
conducători ai birourilor de în
vățămînt din ministerele econo
mice sau cu cadre didactice, 
membre ale comisiilor de admi
tere în învățămîntul profesio
nal, revenea ca un lait-motiv 
calitatea submediocră a candi- 
daților proveniți din școlile ge
nerale din mediul rural, care 
„beneficiau“ de prezența la ca
tedră a cadrelor didactice neca- 
îificate. Consecințele scăderii ca
lității procesului de învățămînt 
nu apar imediat, nu sînt direct 
generatoare de bariere intangi
bile. Lacunele se pot acoperi, 
lipsurile pot fi împlinite. Dar 
acum, cînd cuvîntul de ordine 
este/ pretutindeni calitate, nu 
putem să sacrificăm din nou un 
volum de timp și muncă apre
ciabil pentru a alinia calitatea 
elevilor pregătiți de suplinitori 
necalificați la cerințele superi
oare ale următoarelor trepte de 
învățămînt.

IMPERATIVUL ÎNDRUMĂ
RII SPECIALIZĂRII SUPLINI
TORILOR. In județul Dîmbovi
ța. structura cadrelor didactice 
suplinitoare s-a îmbunătățit sim
țitor în anul școlar trecut, exis- 
tînd serioase garanții pentru o 
calificare apropiată în timp a 
tuturor celor care predau dife
rite materii. Totuși, la această 
oră exigențele procesului de în
vățămînt mai trebuie să apeleze, 
încă, la destule cadre necalifi
cate. Din 81 de învățători supli
nitori în cursul anului trecut, 
numai 38 erau in curs de cali
ficare față de 43 de absolvenți 
de liceu (dintre care unii cu o 
vechime de 3—7 ani, dar fără 
nici o intenție de calificare). In 
rîndul profesorilor pentru cla-' 
sele 5—8 predau 108 de pose
sori doar ai bacalaureatului. 
Pentru anul școlar viitor nu
mărul cel mai important de su
pliniri este furnizat de cate
drele de limbi străine, limba 
română, matematici și educație 
fizică. In județul Vrancea, din- 
tr-un număr total de 1 772 de 
posturi de profesori 276 sînt asi
gurate de suplinitori în curs de 
calificare și 584 de suplinitori 
necalificati. învățătorii suplini
tori în curs de calificare sînt 
numai 24 față de 298 de necali
ficați și 898 calificați (situația 
aparține anului școlar trecut, la 
data anchetei noastre noile în
cadrări nefiind definitivate). Ma
teriile deficitare în acoperirea 
cu cadre calificate sînt și aici 

copii și tineri intre 6 și 19 ani, 
care încep la 15 septembrie un 
nou an școlar.

M. V.

LIBRĂRIILE CAPITALEI 
ÎN ALERTĂ!

Centrul de librării al Capitalei 
ne informează că sînt foarte bine 
pregătiți să facă fată avalanșei de 
toamnă a cumpărătorilor-elevi. 
Centrul a procedat gospodărește. 
S-a consfătuit cu Inspectoratul 
școlar al municipiului pentru o 
documentare completă privind nu
mărul de elevi, cerințele de rechi
zite și cărți de lectură pentru fle
care clasă, iar, în cazul seralului 
și al învățămîntului fără frecven
ță, cerințele de manuale.

Aceste cerințe, estimate, se află 
acum în librării în cantități co
respunzătoare. Librăriile dețin și 
liste-prospect pentru clasele școlii 
generale, incit cumpărătorul să 
știe exact ce să ceară și în ce 
cantități. Toate librăriile au afișat 
adresele celor 22 de unități din 
perimetrul Capitalei, care vind 
manuale școlare pentru clasele de 
la seral șl fără frecvență, urmînd 
ca, începînd cu 15 septembrie, să 
se difuzeze, la aceleași unități, șl 
manuale pentru clasele I—VIII ale 
școlii generale.

Librăriile sînt aprovizionate și 
cu alte lucrări ajutătoare necesare 
elevilor — culegeri de probleme, 
dicționare, tabele matematice.

Pentru evitarea aglomerației, au 
fost pregătite puncte de desfacere 
suplimentare : trei librării noi — 
nr. 52, Bd. Ion Șulea, nr. 70. str. 
Drlstorului, în holul blocului de 
garsoniere, nr. 86, str. Veterani
lor, iar în Drumul Taberei va fi 
amplasată o rulotă pentru difuza
rea rechizitelor.

In plus, s-a revăzut și orarul li
brăriilor ; pînă la 30 octombrie a- 
cestea vor fi deschise zilnic atît 
dimineața cit și după-amlaza. Du
minică, 13 septembrie, toate libră
riile din București vor fi deschise 
dimineața.

Deci, vă invităm în librării, e- 
levi și părinți. Nu strică să vă 
faceți cumpărăturile la timp, să 
evitați aglomerația din ultimele 
zile. Dacă ceva din ceea ce este 
necesar pentru școală, nu găsiți, 
dacă ceva din promisiunile cen
trului de librării nu este onorat 
în librării, sesizați. Informațiile le 
deținem de acolo, deci îl conside
răm angajamentul Centrului de 
librării — București.

L. Z.

Fapte

IERI, ORELE 12,55 : 
AL 250 000-lea TURIST 
ADUS DE „TAROM" — 
ÎN ACEST AN — 
PE LITORAL !

2 septembrie, ora 12.55, aero
portul internațional Constanța. 
Aterizarea turboreactorului 
B.A.C.-lll din direcția Basel- 
Elveția, a consemnat totodată 
și înregistrarea celui de-al 
250 000-lea turist transportat în 
actualul sezon de întreprinde
rea „Tarom“. După cum se știe, 
poarta aeriană a litoralului ro
mânesc are legături directe cu 
importante orașe printre care 
Paris, Londra. Stockholm, Hel
sinki, Haga, Bruxelles, Frank- 
furt pe Main, Praga, Berlin și 
Roma. In colaborare cu Oficiul 
Național de Turism, Tarom or
ganizează excursii de o zi sau 
două în Nordul Moldovei, în 
stațiunile balneo-climaterice 
din țară, precum și la Atena 
sau Budapesta.

Față de 1960, anul acesta mar
chează o creștere de circa 
nouă ori a traficului aerian tu
ristic.

matematica, franceza, educația 
fizică.

Recalificările, renunțările la 
titularizare, neprezentarea la 
posturi și specializarea la alte 
materii sînt cîteva din cauzele 
existenței cadrelor și posturilor 
vacante. Am întîlnit pe coridoa
rele inspectoratelor județene 
candidați sau candidate la su
pliniri în curs de calificare sau 
chiar calificate care solicitau 
supliniri la alte materii decit Ia 
cele la care se specializau, une
ori, chiar și posturi de învăță
tori : „pentru a avea o navetă 
mai bună“, „pentru a fi mai 
aproape de casă", „pentru că la 
ciclul 1 este mai ușor“. Conse
cințele unor astfel de raționa
mente ale acelor care se specia

CALITATEA
SUPLINITORULUI

lizează pentru o materie, dar 
nu o predau pentru a fi înca
drați in alte posturi, fie și tem
porar, nu pot fi în nici un caz 
pozitive. Aici apare ca o ime
diată necesitate activitatea de 
îndrumare și chiar planificare 
a specializărilor cadrelor didac
tice în curs de calificare, acțiune 
de care ar trebui să se preocupe 
mai activ inspectoratele șco
lare la nivelul fiecărui județ.

JOCUL PRIORITĂȚILOR. în 
condițiile obligativității diplo
mei de bacalaureat pentru ocu
parea unui post de .suplinitor 
intră în joc anumite priorități 
care ar trebui să vizeze direct 
virtuala calitate profesională a 
suplinitorului. în afara priori
tății amintite mhi sus, au priori
tate la ocuparea catedrelor va
cante pentru clasele 5—8 învă
țători calificați ce suplinesc însă 
în repetate rînduri nu materii 
pentru care calificarea lor sub
înțelege o pregătire, cît de cît, 
adecvată (desen, muzică), ci ma
terii de primă importanță pen
tru pregătirea și formarea in-

CASTANUL DE LA
TĂUȚII DE SUS

Inginerul Zeno Spîrchez, de la 
Centrul zonal Cluj al Institutului 
de cercetări forestiere, a identi
ficat în localitatea Tăuții de Sus, 
județul Maramureș, cel mai bă- 
trîn castan comestibil care crește 
pe teritoriul țării noastre. Acesta 
are respectabila vîrstă de 500 de 
ani, o înălțime de peste 20 m și 
un diametru de 3,40 m. Multise
cularul castan este perfect sănă
tos și continuă să rodească an de 
an. Cercetătorul clujean afirmă că 
această specie de castan comesti
bil poate atinge vîrsta de 1 000 ani. 
Castanul de la Tăuții de Sus, a- 
devărată raritate a florei Româ
niei a fost declarat monument al 
naturii.

SI-AU ÎNDEPLINIT 
ANGAJAMENTUL 
ANUAL

Organizația județeană Sibiu 
a U.T.C. a raportat, recent, rea
lizarea angajamentului anual 
de muncă voluntar-patriotică, 
în propor(ie de 100,2 la sută la 
lucrările finanțate și nefinan- 
tate. La acțiunile de muncă vo
luntar-patriotică din județ, au 
fost antrenați și au participat 
peste 42 000 tineri din întreprin
derile industriale, de construc
ții, din transporturi, din comer
țul de stat și din cooperație, 
care în cele 5 500 000 de ore 
efectuate, au colectat 11 500 tone 
deșeuri metalice, au participat 
la împădurirea a 60 ha din fond 
forestier, la îngrijirea a 95 ha. 
arboret, la amenajarea și între
ținerea în municipiile, orașele 
și comunele județului a 756 286 
mp spații verzi, la plantarea a 
11 300 plopi în aliniament, rea- 
lizînd 951000 lei la lucrări fi
nanțate față de 950 000 Iei plani
ficați pe inul 1970, și 22 mili
oane lei Ia lucrări nefinanțate.

P. M.

UN NOU EȘALON 
LA TIMIȘOARA

Data de 1 septembrie reprezintă 
pentru tineretul din școlile muni
cipiului Timișoara, etapa finală a 
ceea ce am denumit cu toții va
canța în salopetă. La această da
tă au plecat pe șantier ultimele 
eșaloane din cei peste 10 000 de 
tineri cîți au participat pînă în 
prezent la muncile voluntar-pa- 
triotice. La construcția Combina
tului porcin din Peciul Nou sînt 
deja prezenți 60 de elevi ai ani
lor II și III de la Grupul școlar 
Electromotor. Alți 60 tot de la a- 
ceeași școală sînt prezenți 
pe un alt mare șantier și anu
me cel de la Giroc unde se 
construiește un mare complex avi
col intercooperatist. 30 de elevi de 
la Grupul școlar textil, participă 
intens în cadrul Fabricii „Fruc- 
tus“, la sortarea și prelucrarea le
gumelor pentru conserve. în 
schimbul II cel de după-masă, 120 
de elevi de la liceele nr. 5 și 8 
continuă aceeași muncă la aceeași 
unitate industrială. Elevii de la 
liceul nr. 10 au plecat de diminea
ță la C.A.P. Chișota, unde parti
cipă la recoltarea cartofilor în 
timp ce alții de la Liceul nr. 6 a- 
jută cooperatorii din Mehala la 
recoltatul prunelor. Un total de 
aproape 500 de elevi vor participa 
în primele două săptămîni ale lui 
septembrie, la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică din orașul Ti
mișoara sau din raza orașului. A- 
cestora li se vor adăuga începînd 
cu diverse date, 10, 12, 13 septem
brie, cei care în cadrul practicii 
agricole vor contribui la strînge- 
rea recoltelor de pe terenurile 
I.A.S. și C.A.P. ajungîndu-se ca 
pînă la data de 1 octombrie, cifra 
acestora să se ridice în jurul ci
frei de 1150.

ION DANCEA

telectuală a elevilor : română, 
matematică, fizică.

Media diplomei de bacalaureat 
este încă un factor orientativ 
cu funcție prioritară în recru
tarea profesorilor suplinitori. 
De cele mai multe ori însă nici 
media de bacalaureat nu este o 
garanție pentru calitatea profe
sională a cadrului didactic supli
nitor, fie datorită procentului 
majoritar de medii mici în rîn
dul candidaților, fie datorită 
faptului că o medie bună poate 
ascunde o totală, inaderență la 
profesia de educator și pedagog, 
după cum o medie mai scăzută 
poate ascunde o autentică încli
nație pentru o materie sau alta.

POLICALIFICĂRILE NECA- 
LIFICAȚILOR. Perfecționarea 

învățămîntului nu este posibilă 
fără perfecționarea neîncetată a 
aceluia care, de la catedră trans
mite informația științifică va- 
lorificind potențialul ei educa
tiv. Afirmația este foarte fru
moasă. Dar cum se împacă ea 
cu repetatele cazuri cînd supli
nitorii care nu reușesc an de 
an să intre la un1 examen de 
admitere, uneori refuzînd pur și 
simplu calificarea, predau cu o 
nonșalanță demnă de invidiat — 
demonstrînd o „mobilitate“ in
telectuală remarcabilă — bu
chete de materii de felul aces
tora : biologie, științe naturale, 
agricultură, chimie, desen, edu
cație cetățenească (C.O. — șc. 
gen. Răchitașu, vechime 6 ani, 
bacalaureat) sau fizică, chimie, 
franceză și educație cetățeneas
că (V.P. — șc. gen. Apreiașu, 
vechime 4 ani, bacalaureat). 
Sint frecvente terțetele : edu
cație cetățenească — muzică — 
matematică, franceză — muzi
că — fizică, română — desen — 
ed. fizică. Prezența acestor 
terțete la clasele a 8-a au urmări 
ușor de imaginat în pregătirea 
elevilor. Dacă în condițiile învă

BILANȚ 
HUNEDOREAN

La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara cel mai recent bilanț 
arată că în timpul liber tinerii au 
efectuat 45 000 ore de muncă pa
triotică. S-au întllnit, zl de zi, la 
amenajarea și întreținerea zonelor 
verzi și îndeosebi la colectarea 
metalelor veclil. Două cifre dau 
imaginea entuziasmului : aproape 
2 000 tone de fier veclil colectat 
și predate, peste 1 700 000 lei eco
nomii. Un bilanț — treaptă spre 
noi succese.

V. MOKOȘAN

DIN ROMAN
A PLECAT UN TREN

Tinerii din municipiul Roman 
au expediat oțelăriilor patriei 300 
de tone de metale vechi colectate 
în luna august. Alte 500 de tone 
sînt gata de... drum. Pînă acum 
cei 10 000 de uteciști și-au adus 
contribuția la realizarea, prin 
muncă patriotică, a unor economii 
în valoare de 7 milioane lei, față 
de 5 milioane cît reprezenta an
gajamentul. Pe tabelul de onoare 
al fruntașilor se-nscriu, cu precă
dere, numele organizațiilor U.T.C. 
de la Fabrica de țevi și întreprin
derile mecanice din municipiu.

GHEOKGHE PRISECĂRU

TOȚI CEI ȘAPTE SUTE
Ne reamintim că după înche

ierea anului școlar, eind șantie
rele tineretului erau în plină 
activitate, am solicitat la Co
mandamentul din municipiul 
Sighișoara cîteva nume de elevi 
care s-au evidențiat în munca 
de reconstrucție și de îndepăr
tare a urmelor lăsate de inun
dații. Răspunsul a fost atunci : 
„mențio>nați-i pe toți cei aproa
pe 700 de elevi de la liceele nr. 
1 și ' nr. 2“.

Și iată că la început de sep
tembrie, în cadrul unor festivi
tăți care au avut loc la cele două 
școli, secretarilor organizației 
U.T.C. li s-au înminat diplomele 
de onoare ale C.C. al U.T.C. 
Două distincții cuvenite celor a- 
proape 700 de prezenți care au 
lăsat, în primele zile de vacan
ță, prin dăruirea muncii lor, 
amprente valorice de citeva sute 
de mii de lei. Festivitatea de la 
1 septembrie nu a marcat însă 
un final ci reluarea unui anga
jament înainte de trecerea pra
gului noului an școlar. Elevii 
au hotărit să-și consacre ultimi- 
le două săptămîni ale vacanței, 
sprijinirii muncilor din agri
cultură. De la careul festiv au 
pornit încolonați spre fermele 
din Apold, Criș, și Albești, ale 
I.A.S. Shighișoara și I.A.S. Al
bești. Vor culege și vor sorta 
fructele pentru export, vor re
colta cartofi, hamei și legume. 
Munci cu totul diferite de cele 
prestate in luna iunie, eind bra
țele lor harnice au fost solicita
te la amenajarea digurilor și 
redresarea unor albii de rîuri. 
Se poate garanta de pe acum că 
bilanțul acestor două săptămîni 
va fi bogat.

In a doua parte a lunii sep
tembrie, in I.A.S. și C.A.P. din 
județul Mureș aproximativ 20 000 
de elevi de la liceele din Tîrnă- 
veni, Reghin. Luduș, Sîngiorgiu 
de Pădure, Deda, Gurghiu, Ier- 
nut, Bând, Bahnea și de la toa
te școlile generale vor aduce 
noi contribuții în palmaresul 
muncii patriotice a anului 1970.

C. POGĂCEANU

Festivaluri

„SERBĂRILE 
CRAIOVEI"

„Cetatea banilor” a găzduit una 
dintre cele mai interesante ma- 

țămîntului modern informarea 
chiar și pentru o singură specia
litate necesită atribute deosebite, 
consecințele dispersării pregă
tirii pentru 3—6 materii nu pot 
fi decit dezastruoase. Dar un 
absolvent de liceu practică, 
după cum se vede, cu succes 
„policalificarea“. Nu mai este 
cazul să vorbim aici de aspira
țiile la perfecționare. Elevii, 
primii care au de suferit în ur
ma acestor sui generis policali
ficări, sînt iremediabil handica
pați în competițiile școlare vii
toare.

Situațiile relatate sînt perma
nent pasibile de îmbunătățiri 
care pot asigura un minim cali
tativ învățămîntului asigurat de 
cadrele didactice suplinitoare. 
Inițiativele existente, de pildă, 
în județul Vrancea — activități 
periodice de informare și per
fecționare, înființarea unor cen
tre metodice pe comune, cursuri 
speciale cu cadrele didactice ne
calificate — trebuie să se în
scrie intr-un program mai larg 
de acțiuni care să asigure un 
cert spor calitativ muncii supli
nitorilor necalificați. Spunem 
acestea, întrucît pînă la acope
rirea catedrelor cu cadre califi
cate vor mai trece cîțiva ani și, 
vrind nevrînd, in acești ani se 
va mai lucra cu suplinitori. Iată 
cîteva sugestii pentru un ase
menea program : organizarea 
unor concursuri de ocupare a ca
tedrelor vacante pe materii; cu 
rezolvarea unor probleme tipice 
de psihopedagogie ; prioritatea 
mediei la bacalaureat să fie o- 
rientativă numai pentru nota la 
materia ce urmează să fie su
plinită de candidat ; stabilizarea 
suplinitorilor în curs de califi
care la catedrele similare mate
riilor pentru care se specializea
ză ; dirijarea calificării suplini
torilor la materiile deficitare la 
nivelul fiecărui județ ; interzi
cerea suplinirilor la mai mult 
de 3 materii apropiate ; reparti
zarea prioritară a catedrelor de 
muzică și desen din clasele 
5—8 învățătorilor suplinitori ; 
îmbogățirea activităților de in
formare și perfecționare la fie
care specialitate ; efectuarea 
unor controale amănunțite în 
timpul anului școlar la orele a- 
sigurate de suplinitori necalifi
cați pentru opțiuni ferme în ve
derea menținerii lor ; o activitate 
mai susținută a inspectoratelor 
școlare la centrele de reparti
zare ale absolvenților din învă
țămîntul superior, pentru a se 
asigura cadrele în disciplinele 
neacoperite. 

nîfestări ale arraluî. organizată 
de Comitetul județean Dolj al 
U.T.C.. și Casa de cultură a ti
neretului, intitulată sugestiv 
„Serbările Craiovei“. Această 
manifestare, de märe amploare, 
a început în a doua jumătate a 
lunii iulie și se-nscrie printre 
inițiativele cu mare audiență la 
tineri.

ARTIȘTII ...ZBURĂTORI
Curaj, îndemînare, inteligență. 

Altfel tradus : zbor cu motor, pla
norism și parașutism. O echipă de 
filmare a Studioului .Alexandru 
Sahia“ realizează un film în cu
lori de popularizare a aviației 
sportive. Echipa din care fac par
te regizorul Octav Ioniță, operato
rul Romeo Chiriac și „sunetistul“ 
Romeo Stănescu a terminat filmă
rile pe aerodromurile aparținînd 
Aeroclubului Brașov. Temerari ai 
văzduhului Nicolae Conțu, Con
stantin Goșman, Titi Enăchescu, 
Romeo Vlădescu, Ecaterina Dia- 
conu și Ștefan Ciotloș, instructori 
de zbor, elevii acestora, au făcut 
o veritabilă demonstrație a virtuo
zității. Filmul este intitulat suges
tiv ,,Spre soare zburăm“.

GHEORGHE CUCU

O aniversare în cadrul uneia 
din Întreprinderile Ministerului 
Industriei Metalurgice. Inginerul 
Mircea Bodeanu. absolvent al 
politehnicii din Timișoara îm
plinește in curînd un an de eind 
a fost numit director al ‘ cunos
cutei uzine „Ciocanul“ din Nă
drag. Un an după care, despre 
acest tinăr. în minister se vor
bește astfel : un bun specialist, 
un foarte bun conducător. Uzina 
„Nădrag“ își îndeplinește planul 
de producție, întotdeauna înain
te de termen. Un amănunt : di
rectorul ei n-are decit 30 de ani. 
De aceeași vîrstă inginerul Ca- 
rol Mangiurea, a fost numit 
recent director al personalului 
la marele combinat siderurgic 
de la Galați. De unde se vede 
că răspunderile nu țin cont de 
vîrstă, ci de capacitate !

★
Orientarea profesională a ele

vilor constituie o problemă din
tre cele mai importante, dar 
în același timp și mai dificile. 
Aceasta, atit timp cît ea nu se 
află situată sub „zodia“ unor 
teste științifice. Din acest motiv, 
Ministerul Metalurgiei a înfiin
țat în cadrul Grupului școlar 
profesional de pe lingă Combina
tul siderurgie Hunedoara un la
borator special, unde elevii si
nului I vor fi supuși în primul 
trimestru al anului șeolar 1970— 
1971 la o serie de teste, în urma 
cărora va fi stabilită meseria 
fiecăruia, în funcție de aptitudi
nile de care dă dovadă. Apara
tele cu care a fost înzestrat la
boratorul — și acesta este un 
lucru, de asemenea interesant 
— au fost realizate de elevii 
școlilor profesionale din cadrul 
ministerului.

Prin muzeul arheologic din Constanța.
Foto .- S. NORU
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SUNETUL MUZICII : rulează 
la Patria, (orele 9; 12,45; 16,30;
20.15).

ÎNTÎLNIREA ; rulează la Repu
blica (orele 8; 10,30; 13,15; 16; 18.45;
21.30) , Stadionul Dinamo (ora 20), 
Parcul Herăstrău (oră 20).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45) Melodia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Modern (orele 
8.30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Gră
dina Doina (ora 20,30), Arenele Ro
mane (ora 20).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Capitol (ora 9,45) ; SĂRMANII 
FLĂCĂI (orele 12; 14) ;AȘA AM 
VENIT (orele 16,15; 20,15).

AMBUSCADA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) , Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Festival (ora 20), Flamura (orele 
11; 16; 18,15; 20,30).

MONȘTRII : rulează la Central 
(orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45), Floreasca (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

FUMUL : rulează la Lumina (o- 
rele 18,30; 20,45).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL: rulează la Lumina (orele

Acțiunea începută Ia Hune
doara va fi extinsă în cadrul 
anului 1970 la toate școlile pro
fesionale metalurgice.

Poale gindim noi, și în alte 
ministere ?

După cum ne informează tov. 
ing. Pandia Victor, director adj. 
la Direcția „Persoftal ți Invăță- 
mînt“ din cadrul Ministerului In
dustriei Metalurgice, în urma 
analizei făcute în cadrul cole
giului, la începutul acestui an, 
s-a întreprins o vastă acțiune 
privind perfecționarea cadrelor, 
de toate gradele din cadrul mi
nisterului. In consecință s-a sta
bilit un grafic pe întreaga ra
mură, inființindu-se imediat 
trei centre permanente : la 
Combinatul siderurgic de la 
Galați, la cei de la Reșița și la 
Combinatul siderurgic Hune
doara. Cum însă cele trei cen
tre nu puteau cuprinde toate 
întreprinderile s-au inființat și 
unele subcentre pe lingă uzine
le cu o mai mare pondere eco
nomică, cum ar fi : Industria 
Sirmei — Cîmpia Turzii, Cen
trala industrială de materiale 
refractare Alba-Iulia, Uzina me
talurgică Iași. Uzina de sirmă 
Buzău, Uzina de țevi Roman și 
Uzina „Republica“ București.

Cursurile sînt organizate pe 
cicluri de circa o lună de zile și 
pînă la sfirșltui anului viitor 
vor trece prin circuitul lor 4000 
de maiștri, tehnicieni și șefi de 
echipă, in etapa a doua, adică 
pînă în 1973 ele vor absolvi 
insă toate cadrele medii tehnice 
și superioare. N-au trecut decit 
citeva luni de la înființarea lor 
dar deja au terminat ciclul I 
1 500 de maiștri și 500 de munci
tori.

ION VĂDUVA-POENARU

ÎN SFÎRSIT, MARCAJE 
ÎN LEAOTA !

Frumosul masiv Leaota, aflat 
in plin centrul țării pe linia de 
mare popularitate turistică 
Rucăr-Bran, lipsit pină acum de 
marcaj turistic, a intrat, în sCr- 
șit, în circuitul turistic național. 
Ceea ce ne bucură în mod deo
sebit .este faptul că această in
tegrare se datorește unor copii 
și adolescenți, pionieri și șco
lari, liceeni participanți la o ac
țiune de anvergură sub numele 
„Leaota ’70“, inițiată de profe
sorul de matematică Mircea

9.30— 16,30 în continuare) ; Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 11; 
15; 17,30; 20).

LANTERNA CU AMINTIRI : 
rulează la Timpuri Noi (orele
9.30— 20.30 în continuare).

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Grivița (orele 16; 18,15; 
20.30). Popular (orele 15,30; 18).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20), 
Volga (orele 16,30; 18,30: 20,30),
Popular (ora 20,15).

ASUL DE PICA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

TIFFANY MEMORANDUM î 
rulează la Bucegi (orele 10; 15,30; 
17,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

IUBIRI TĂCUTE : rulează la 
Unirea (ora 15,30) ; AȘTEAPTĂ 
PÎNĂ SE ÎNTUNECĂ (ora 18), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FRAȚII SAROYAN : rulează Ia 
Lira (ora 15,30), COMISARUL X 
ȘI PANTERELE ALBASTRE (Ora 
18), Grădina Lira (ora 20).

ORA HOTĂRÎTOARE : rulează 
Ia Drumul Sării (ora 15,30), 
FREDDY ȘI CÎNTECUL PRERIEI 
(orele 17,45; 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează Ia Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PETRECEREA : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30: 18), Rahova (orele
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Rahova (ora 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulează 

Trifu de la Școala generală Ho
tarele, județul Ilfov, un pasio
nat al Leaotei și at drumeției.

Și astfel în iulie-august, 7 e- 
chipaje din județele Argeș. Dim- 
bovița, Prahova și Ilfov au îm
presurat masivul dinspre Rucăr- 
Dragoslavele, dinspre Fieni- 
Runcu și dinspre Sinaia. Copiii, 
selecționați dintre cei mai buni 
membri ai cercurilor pionierești, 
de turism, pregătiți minuțios, au 
trecut la alegerea celor mai 
bune trasee (in prealabil masi

vul a fost bine invățat pe har
tă și... pe viu) și, apoi, la mar-, 
carea lor. folosind sistemul ta
berelor mobile, în corturi.

Prezentindu-vă citeva ima
gini despre această curajoasă 
întreprindere, sîntem datori și 
eu o mică precizare.: ajunși în 
Leaota, căutați marcajele mai 
jos ca de obicei, la înălțimea 
unui copil 1

ILIE TRAIAN

ENGLEZA ÎN... 
DICȚIONARE

Conf. dr. LEON LEVIȚCHI 
este bine cunoscut celor ce stu
diază limba și literatura engleză 
ca autor sau colaborator la nu
meroase dicționare și manuale. 
O convorbire cu dinsul ne-a 
permis să aflăm o serie de nou
tăți editoriale, legate direct de 
activitatea sa ca profesor, tra
ducător, consultant.

— In noiembrie îmi vor apare 
la Editura Didactică și Pedago
gică două cursuri : de lexico
logie engleză și de morfologie 
engleză. In același timp pînă la 
sfirșitul anului va apare ma
nualul de gramatică a limbii 
engleze pentru școlile secunda
re (18 coli). EI constituie o 
completare a capitolelor de gra
matică din manualele școlare 
curente. Pină Ia ineeputul anu
lui viitor ered că voi fi prezent 
in librării și cu o culegere, de 
poezii (1000 de versuri) ale lui 
Robert Brown — in Editura U- 
ttivers. Tot ca traducător de ver
suri mă voi intilni cu cititorii, 
dar mai curind pină in două 
săptămini sper odată cu apariția 
linei culegeri de balade popu
lare engleze. La 30 august am 
predat Ia Editura științifică o 
nouă lucrare destinată celor ce 
studiază limba engleză. Ea se 

. intitulează 350 de întrebări și 
răspunsuri privind gramatica 
limbii engleze“. Am alcătuit-o 
în două părți : prima cuprinde 
întrebările, cea de a doua răs
punsurile. La rindul lor cele 
două părți se împart în patru 
capitole de la A la D, A euprln- 
zind întrebări pentru începători, 
B pentru nivelul mediu, C pen
tru avansați. D pentru specia
liști. La sfîrșit am adăugat o 
tablă de materii care permite o 
sistematizare a problemelor tra
tate. Mi se pare un mod original 
și amuzant și instructiv, pentru 
cei ce se apleacă asupra proble
melor. totdeauna aride, ale unei 
gramatici. In ceea ce privește 
dicționarele cred eă în septem
brie va apare în Editura știin
țifică o lucrare inedită la noi. 
constituind rodul muncii a a- 
proape 20 de cadre didactice din 
catedra de engleză a Universi
tății București : „Dicționarul li
teraturii engleze“. El indică au
torii de Ia începuturile literatu
rii engleze și pină la cele mai 
recente apariții, dă o scurtă bio
grafie a lor ca și aprecieri de 
valoare, constituind dacă vreți 
un tratat de istorie literară de
ghizat. Tot luna viitoare va a- 
pare o lucrare monumentală in 
domeniul dicționarelor ..Dicțio
narul tehnic romăno-englez“, al
cătuit de Editura tehnică. El 
cuprinde 110 000 de termeni in 
limba română, cu 160 de mii de 
sinonime engleze, referindu-se

la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18), Grădina Tomis
(ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează Ia Flacăra (orele 16; 18: 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20.30), Crîngași 
(orele 15,30: 18; 20,15).

FERESTRELE TIMPULUI: ru
lează la Progresul (ora 18).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Viitorul 
(ora 20,30) ; VALEA PĂPUȘILOR 
(ora 15,30 ; 18).

SALARIUL GROAZEI î rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,30; 21,30).

STRĂINII : rulează la Grădina 
Buzești (ora 20,15).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30), Pro- 
gresul-Parc (ora 20).

CAVALERUL PARDAILLAN șl 
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).
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Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 

Boema) ; SOMATUL LUNII — 
ora 20.

Ia circa 150 de domenii științi
fice. Pot să vă mai spun că în 
pregătire se află la Editura A- 
cademiei o altă lucrare la care 
am fost solicitat ca redactor res
ponsabil : Dicționarul enciclope
dic englez-român, cu 130 000 de 
termeni. Imaginea amploarei 
efortului redacțional poate să o 
dea cred și faptul că numai un 
singur cuvînt, verbul to get este 
explicat pe 36 de pagini dactilo
grafiate. Dicționarul va intra 
peste o lună sub tipar. împreu
nă cu Bantaș voi preda la Edi
tura Științifică un dicționar en
glez-român, cuprinzind 70—80 000 
de termeni, in format portativ, 
«■are va apare pe piață la sfîrși- 
tul anului viitor. In 1971 in a- 
ceeași colaborare voi incepe lu
crul la o nouă ediție a dicționa
rului român englez, mai dezvol
tată ca cele precedente (140 de 
coli). Și fiindcă doriți să aflați 
ce alte lucrări am pe șantierul 
de creație... lucrez la o mono
grafic intitulată „Shakespear^ 
— viata și opera“.

B. ANDREI

Dr. VALERIU MUȘA- 
TESCU, secretarul ge
neral al Cercului de 
psihologie medicală,

DESPRE 
PARAPSIHOLOGIE

— Cînd șj. fost înființat arest 
cerc original de psihologie me
dicală ?

— La 23 octombrie 1969 și 
este patronat de Societatea' de 
psihiatrie din țara noastră. Tre
buie .să remarc insă că în cadrul 
lui sînt abordate și probleme 
de parapsihologic. Aceasta în 
dorința și speranța de a face 
cunoscute .cele mai noi studii în 
acest domeniu, care din zi in zi 
captează tot mai mult interesul 
unor oameni de știință foarte 
diferiți. De altfel, la ora actua
lă, pe plan mondial cercetările 
de parapsihoîogie au căpătat o 
deosebită amploare.

— Ce activitate a avut pină 
în prezent cercul ?

— Dintre, cele șapte ședința 
care au avut loc in acest timp, 
patru au tratat probleme de psi
hologia bolnavilor cronici, iar 
trei au abordat subiecte de pa
rapsihologic. In cadrul lor s-au 
dezbătut, mai Întîi. cercetările 
actuale privind fenomenul da 
hipnoză. S-au discutat de ase
menea probleme fundamentale 
ale parapsihologici, scoțindu-se 
în evidență tendințele actuale 
și viitoare ale acestor studii.

— Ce este nou în domeniul 
parapsihologici, in momentul 
de față ?

— încercările de aplicație ști
ințifică a fenomenului telepatie, 
măi ales, în urma descoperirii 
undelor gravitaționale, cu care 
undele telepatice se aseamănă. 
Aceasta, dă posibilitatea de a 
se acredita ideea că undele te
lepatice sint de esență materia
lă ultrafină. fiind considerate 
ca un alt. aspect al materiei.

— Ce plan de activitate știin
țifică va avea cercul in viitor ?

— Prin acțiunile pe care le 
vom întreprinde vom căuta să 
captăm interesul pentru această 
importantă problemă privind 
ființa umană în variatele ei as
pecte de ordin psiho-fiziologic, 
atit din punct de vedere teoretic, 
cit și practic. Concret, vom în
cerca să expunem și să analizăm 
o serie de cazuri și fenomene 
parapsihice reale, în cadrul u- 
nor simpozioane la care vor 
participa medici, psihiatri, psi
hologi, biofizicieni, biologi, fizi
cieni și chiar electroniști. Mai 
precis, vom demonstra că fe
nomenele parapsihice, ca tele- 
patia, clarviziunea, telekinezia 
și chiar premonițiunea sînt na
turale și reale, ele datorindu-se 
exclusiv unor factori încă necu
noscut, ci doar bănuiți ale psi
hismului omului viu.

I. V. P.

A apărui

„PRESA NOASTRĂ"
Revista Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă 

România
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PROGRAMUL I

® 17,30 Deschiderea emisiunii; • 
18,00 Mult e dulce și frumoasă — 
emisiune de conf. dr. Sorin Stati ;
• 18,25 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto, q 18,40 Ca
dran internațional : & 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici ;
• 19,30 Telejurnalul de seară ; • 
20.00 Film serial : „Noile aventuri 
ale lui Huckleberri Finn“ Reluare 
la cererea telespectatorilor ; • 
20,30 Film artistic : Oedip rege. 
Regia : Pierre Paulo Passolini 
22,10 Atelier de creație. • 22,35 
Poșta TV ; • 22,50 Telejurnalul de 
noapte ; • 23,00 Din carnetul cu a- 
mintiri al „Cerbului de aur“ Giuli 
Cioheli ; • 23,20 Închiderea emi
siunii programului 1.

PROGRAMUL II

• 20,00 Baletul secolului XX, în- 
tîlnire cu coregraful Maurice Be- 
jart ; • 20,40 Pescari amatori — 
o producție a studiourilor sovieti
ce ; • 20,55 Actualități literare ; •
• 21,35 Film serial : „Trei prie
teni“ (XI) — producție a studiou
rilor din R.D.G. a 22,05 închiderea 
emisiunii programului %
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Secția de mecanizare cu cele mai bune rezultate
J

Pentru început, nimic altceva 
mai la indemină și mai bun 
decît foaia volantă „Tînărul me
canizator“ editată de comitetul 
județean. Frumos prezentată în 
patru pagini de mărimea unui 
ziar, foaia oferea, la Prahova, 
o bază bună de pornire pentru 
discuția : secția de mecanizare 
cu cele mai bune rezultate. Ru
brici care vorbeau despre ini
țiative, care evidențiau aspectele 
bune din munca și viața meca
nizatorilor din județul Praho
va sau care semnalau pe cele 
negative, fotografii și caricaturi 
etc. Un material se referea la 
însăși competiția „Secția de 
mecanizare cu cele mai bune 
rezultate“. Tipărită în 1000 de 
exemplare — ni se spusese — 
această foaie volantă a fost di
fuzată în toate secțiile I.M.A. 
Este unul din multiplele mij
loace folosite pentru reușita 
acțiunii, mai subliniau tovarășii 
de la județ. I.M.A.-ului Bărcă

nești, unde aveam să merg ulte
rior, i se dedicase și un mate
rial printre cele de bază ale 
foii, o convorbire cu directorul 
acesteia consemnată de St. Vlă
doiu, șef de sector la comitetul 
județean U.T.C.

...Așa incit odată ajuns Ia 
Bărcănești, in privința datelor 
în jurul cărora să pot discuta 
cu tinerii nu îmi rămînea de 
făcut decît aducerea lor la zi. 
Am luat legătura cu secretarul 
comitetului coordonator U.T.C. 
pe întreprindere, i-am spus că 
citisem foaia volantă dar vroiam 
date mai noi și am întins-o : 
masă. Secretarul a privit-o 
și-a dat cu părerea :

— Este foarte interesantă 
apoi s-a mirat: dar de unde 
aveți ?

— De la județ, i-am răspuns.
— A, da, parcă am auzit eu 

ceva.
— E vorba în ea și despre 

I.M.A. Bărcănești...
De unde aceste date despre 

ei ? se întreba secretarul pen
tru că dumnealui nu le știa. Le 
furnizaseră alții ? Da, directo
rul. Dar nu acesta era necazul 
mare. în finalul materialului cu 
pricina, scria negru pe alb 
„adresăm organizațiilor U.T.C.

pe 
Și

șl
o

Cînd comitetul U.T.C.

nu-șna în serios

propriile acțiuni...
o întrebare : cum se preocupă 
de educarea prin muncă, de 
comportarea moral cetățeneas
că a acestor tineri ?“ Care ti
neri ? Cei care erau citați pen
tru abateri 7 îi arătasem că sînt 
numiți vreo 20. Dar ce făcuseră 
ei ? De cîțiva auzise că nu s-au 
ținut de treabă. A auzit și de 
Tănase Constantin care a fost 
dat afară, dar uite că în foaia 
volantă se publica și o scri
soare a tatălui acestuia trimisă 
mai înainte conducerii întreprin
derii în care scrie : „Nu sint a- 
proape să știu ce face fiul meu 
pe acolo dar dumneavoastră a- 
veți dreptul să-i faceți,orice ca 
să-l readucem la locul de mun
că, să-și poată plăti ce are de 
plată acolo“. Și, de scrisoarea a- 
ceasta secretarul nu știa.

— S-a discutat vreodată vreun 
caz dintre acestea în organiza
ție ?

— Nu, nu cunosc.
—■ Ce obiective și-au stabilit 

organizațiile U.T.C. în între
cerile dintre secții ?

— Organizațiile ? ! S-au 
gajat, așa, în general, cu toți lu
crătorii pentru îndeplinirea 
planului. Realizările secțiilor Ie 
urmărește dispeceratul împreu
nă cu conducerea întreprinde
rii.

an-

O anchetă întreprinsă în două unități economice^ tn urma

aplicării noului sistem de salarizare relevă

D
atele la care, în- 
tr-o întreprindere 
sau alta, s-a tre
cut la experimen
tarea noului sis
tem de salarizare 
și majorarea sala

riilor, sînt dilerite. Cu toate a- 
cestea, dacă privim retrospectiv 
activitatea unităților industriale, 
indiferent de ramura de care 
aparțin și dacă, mai ales, com
parăm rezultatele obținute îna
inte și după aplicarea noii sa
larizări, vom remarca, fără nici 
o excepție, o mai judicioasă fo
losire a timpului de lucru, cre
șterea producției, sporirea bene
ficiilor — altfel spus înscrierea 
pe o dinamică progresivă a efi
cienței economice. Nimic mai fi
resc dacă avem în vedere că în 
noile condiții, retribuția este 
mai echitabil legată de cantita
tea și calitatea muncii prestate, 
de modul în care fiecare ‘ 
nprează atribuțiile ce-i 
lată, în cele ce urmează, 
mentul celor afirmate.

La Șantierul naval din 
gir. întreprindere care aplică 
no It sistem de salarizare cu în
cepere de la 1 ianuarie 1970, în 
primele 4 luni ale acestui an, 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, producția 
marfă vîndută și încasată a în
registrat o creștere de peste un 
milion lei, obținîndu-se pe a- 
ceastă cale un volum de bene
ficii în sumă de aproape 700 000 
lei.

— Am .vrea să se rețină — 
ne spune tov. Florea Dumitre
scu, șeful serviciului organiza
rea muncii — că aceste rezul
tate provin din ■ mărirea cu 2f5 
lei a productivității muncii pe 
salariat.

Creșterea influenței producti
vității muncii în majorarea rea
lizărilor proprii poate fi con
statată, de asemenea, și cînd ex
tindem investigațiile asupra 
unităților economice aparținînd 
Combinatului de pielărie și în
călțăminte din București. La Fa
brica „Flacăra Roșie“ înainte de 
aplicarea noului sistem de sa
larizare, productivitatea realiza
tă era de 0.49 perechi pantofi 
pe oră. In noile condiții se lu
crează cu o productivitate de 
0,53 perechi pantofi oră.

Vorbind însă despre amplifi
carea randamentului muncii tre
buie să avem în vedere că în 
perioada premergătoare gene
ralizării aplicării experimentale 
a noului sistem de salarizare, in 
toate întreprinderile industria
le, pe baza unor studii minuțioa
se, s-a procedat la fundamen
tarea normelor, la înlocuirea ce
lor existente — care nu mai 
erau în concordanță cu înzestra
rea tehnică. Așa se explică si
tuația de acum de la Șantierul 
naval din Giurgiu, unde conco
mitent cu extinderea muncii în 
acord, față de total activități de 
bază, remorcherul de 500 de cai 
putere este prevăzut a se exe
cuta acum în 90 180 ore mano
peră, comparativ cu 96 180 ore 
în anul precedent, iar pontonul 
de suprastructură numai in 
13'483 ore față de 15 039 ore cît 
era afectat în normele vechi. Au 
fost eliminate, astfel, situațiile 
în care normele erau depășite 
în proporții exagerate, chiar 
procentul de realizare pe uzină 
înregistrînd depășiri destul de 
mari.

— La Fabrica „Dîmbovița“ — 
reia ideea tov. Alexandru Po
pescu, șeful serviciului norma
rea muncii din cadrul combi
natului de pielărie și încălță- 
hninte din București — în sec
țiile de tăbăcărie normele se 
îndeplineau în medie în propor
ție de 130 la sută. Cîștigurile 
muncitorilor erau însă mult mai 
mici decît cele actuale.cînd în>

își c- 
revin. 
argu-
Giur-

Ridicarea permanentă
a productivității muncii 
Stimularea preocupării 

pentru perfecționarea
profesională

Reducerea fluctuației
cadrelor

același sector media îndeplini
rii de normă este de 100 la 
sută.

în ambele întreprinderi pre
vederile noului sistem de sala
rizare, dintre care menționăm 
pe cele privind legarea cîștigu- 
lui realizat de gradul de per
fecționare a cunoștințelor profe
sionale — au reprezentat un sti
mul puternic în> creșterea inte
resului pentru însușirea unei 
calificări cît mai înalte, racor
dată la cerințele 
producției, 
vechiului sistem 
muncitorii utilizau frecvent pro
cedeul de a obține o depășire 
cît mai substanțială a acordu
lui, fie chiar și prin executarea 
unui volum mai mare de lu
crări de calificare inferioară, 
acum prin creșterea ponderii sa
lariului tarifar in cel total, rea
lizarea unui salariu mai mare 
este posibilă numai printr-o 
preocupare permanentă pentru 
ridicarea calificării în vederea 
promovării in categorii supe
rioare.

Un element pus în evidență 
în perioada experimentării nou
lui sistem de salarizare îl con
stituie creșterea stabilității for
ței de muncă, restrîngerea sfe
rei de influență a fluctuației 
între secții și -intre întreprin
deri.

— In cazul Fabricii „Dîmbovi
ța“ — ne informează tovarășul 
Marin Răileanu, șef adjunct al 
serviciului salarizării din Combi
natul de pielărie și încălțămin
te din București — în seme
strul I al anului 1968, la 74 de 
salariați li s-a desfăcut contrac
tul de muncă pentru lipsuri re
petate de la serviciu, iar 107 au 
demisionat. Comparînd această 
situație cu cea existentă la sfîr- 
șitul semestrului I 1970 — 39 șl 
respectiv 61 — vom avea o ima
gine concludentă a modului în 
care prevederile noului sistem 

, de. salarizare acționează în.sen-

înalte, raeor- 
__ actuale ale 
Dacă în condițiile 

de salarizare,

sul permanentizării cadrelor în 
întreprindere.

Este necesar să adăugăm în 
acest context că în combaterea 
fluctuației ur* rol determinant 
îl are faptul că salarizarea în 
curs de experimentare prevede 
aplicarea unor rețele tarifare 
diferențiate în funcție de con
dițiile specifice ale locurilor de 
muncă. în tăbăcărie, de pildă, 
salariile muncitorilor sînt cu 
10—15 . la sută mai mari decît 
în celelalte secții ale Combina
tului de pielărie și încălță
minte. Un șlefuitor de pildă, 
care înainte avea la categoria 
V-a ur« salariu, ae 1020 lei pri
mește acum cu 431 lei mai mult, 
această prevedere contribuind 
la legarea tnai strînsă de ope
rațiile pe care le execută, co
interesarea materială acționînd 
în mod pozitiv asupra rezulta
telor muncii lui și activității 
unității economice din care face 
parte în ansamblu.

Desigur, în legătură cu urmă
rile favorabile ale aplicării nou
lui sistem de salarizare s-ar pu
tea adăuga multe alte lucruri. 
Se cere amintită influența lui 
asupra îmbunătățirii indicilor 
de folosire a utilajelor și a tim
pului de lucru, pentru întărirea 
disciplinei în producție și opti
mizarea calității produselor. 
Sînt aspecte ce își pot găsi lo
cul în cuprinsul unor 
viitoare. înainte de a 
vrem să subliniem ca o 
zie formulată deja, că 
martie — dată la care a 
cheiată generalizarea .
mentăriî noului sistem de sala
rizare — fn toate ramurile eco
nomiei naționale — activitatea 
întreprinderilor industriale cu
noaște o impulsionare continuă, 
corelarea retribuției cu munca 
efectiv prestată materializîndu- 
se în rezultate superioare, îotr-o 
eficiență sporită.

articole 
încheia 
conclu- 
după 1 
fost îr«- 
experi-

GH. GHIDRIGAN

Și dacă secretarul comitetu
lui coordonator nu știa 
este secția cu cele mai 
rezultate, cum reușise 
să se detașeze, de unde 
să știe tinerii . din secții 
moment ce ei niciodată nu dis
cutaseră despre așa ceva. Ei de 
fapt nu știau nici dacă fac sau 
nu parte din vreo organizație,, 
deși sint uteciști. în prezența se
cretarului comitetului coordona
tor îl întrebasem pe Eugen 
Moraru de la secția Bucov, cine 
e secretarul organizației lor, in 
intenția de a afla cit de cit ceva 
de la reprezentantul tinerilor. 
Nu știa. . ’

— Tu ești, Morarule, nu-ți a- 
mintești ? a intervenit secreta
rul comitetului coordonator.

— Ciți uteciști și cite orga
nizații aveți in întreprindere ?

Ridicări din umeri și un răs
puns... „parcă 100 sau 200“. La 
secția I-a, patru tineri cu care 
am stat de vorbă mi-au spus că 
nu au auzit niciodată de secretar, 
n-au auzit, de nici o acțiune, de 
nici o întrecere. Iată ce mi-a 
declarat cel de al 5-lea, Florea 
Stan, cîștigătorul tractorului de 
bronz la Olimpiada mecanizato
rilor din acest an :

— Neexistînd organizații, cum 
ați vrea să existe acțiuni speci
fice ?

Discutînd cu directorul I.M.A.- 
ului, -cu tovarășul inginer Gheor- 
ghe Popescu. despre sprijinul 
organizației U.T.C., dumnealui 
ne spunea că, de fapt, secretarul 
comitetului coordonator U.T.C. 
a fost numit în iunie la insis
tențele comitetului de partid și 
al conducerii întreprinderii pe 
lîngă comitetul județean U.T.C.

— Resimțeam lipsa sprijinului 
organizației U.T.C. în atîtea 
probleme ne-ar putea ajuta. Să 
vă dau doar un simplu exemplu 
de ce ar putea face lăsîndu-ne 
pe noi să ne ocupăm de alte 
treburi. Trei tractoriști de la 
secția Pucheni își făcuseră un 
obicei : luau tractoarele de la 
sediul secției, le duceau în cîmp 
și apoi le lăsau acolo toată 
ziua, părăsindu-le. Se întorceau 
seara cînd trebuiau să le aducă 
la sediul secției. îi căutam acasă, 
părinții ne spuneau că au plecat 
la muncă. Dar Ia muncă nu 
erau, pînă cînd intr-o seară 
i-am pus față în față cu pă
rinții și treburile s-au schimbat. 
Atunci am și cerut județului să 
facă ceva cu organizația U.T.C., 
din întreprinderea noastră.

Și iată, cum spune secretarul 
comitetului U.T.C., ce a făcut 
județul :

— A venit tovarășa Vlădoiu 
și mi-a zis ca să fiu eu secre
tar.

Pentru asta ceruse sprijin 
conducerea întreprinderii, nu
mai ca să aibă un secretar 
scriptic ? Vreun activist al co
mitetului județean U.T.C., cu 
ajutorul căruia să se urneas
că lucrurile din loc, nu a mai 
fost văzut din ziua în care s-a 
zis : Petre Dinu ești secretarul 
comitetului U.T.C. pe I.M.A. !

Aspectele de producție ar fi 
trebuit discutate în acest ar
ticol. Și ar fi fost multe de 
spus. Global, întreprinderea și-a 
realizat și chiar depășit planul 
de venituri; cinci secții însă se 
prezintă cu nerealizări ce ajung 
pînă la 25 de procente. Iar la 
cheltuieli situația nu e deloo 
roză. Pentru că întreținerile la 
mașini și tractoare se fac prost, 
ceea ce a determinat ca zilnic

care 
bune 

aceasta 
aveau 

din

Ca întotdeauna startul se dă în sudul țării: a început recoltatul 
porumbului.

LOCUINȚE NOI
Aproape 1 500 de locuitori din orașele Piatra Neamf, Roman, 

Bicaz și Tg. Neamț s-au mutat de cîteva zile în locuințe noi. 
Tn cursul lunilor anterioare din acest an, alți 2 500 de oameni 
ai muncii din județul Neamț au primit apartamente. O intensă 
activitate de construcție de locuințe se desfășoară și în satele 
județului. Tn ultimii 10 ani, peste 40 la sută din populația rurală 
și-a construit case noi.

(Agerpres)

Iu30—35 de tractoare să nu 
c.reze, pentru că se depășește 
nejustificat consumul de piese 
de schimb, de carburanți, din 25 
de secții cîte are. întreprinde
rea una singură nu a depășit ci
frele normate ; pe întreprindere 
cheltuielile ce revin lâ 1 000 de 
lei venituri fiind cu 173 lei 
peste cifra de plan. Iată cite și 
cîte probleme s-ar fi putut a- 
duce în discuție, cîte probleme 
ar avea tinerii de dezbătut dacă

înaintear fi organizați. Și cum
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de toate trebuie să se organi
zeze se pune întrebarea : Pe cind 
aducerea la normal a organiza
țiilor de aici ? Tovarășa Ștefa- 
nia Vlădoiu. șef de sector al co
mitetului județean Prahova al 
U.T.C., principala colaboratoare 
a foii volante de care aminteam 
la început a depus o muncă 
pentru realizarea materialelor 
ce le semnează. Dar cu spriji
nul cui a realizat aceste ma
teriale și mai ales, pentru cine 
le-a realizat ? A avut aici la 
I.M.A. Bărcănești o convorbire 
cu directorul. Conducerea între
prinderii și-a prezentat punctul 
de vedere. Tot de la conducere 
a aflat tovarășa Vlădoiu și toate 
celelalte cite le-a mai scris. Dar 
a discutat cu reprezentanții or
ganizațiilor U.T.C. ? Să nu ui
tăm că dumneaei este șefa sec
torului tineret sătesc la comite
tul județean U.T.C. A purtat 
un dialog cu tinerii’ acestei or
ganizații ? A venit sau a fost 
invitată să vină și a zis : 
X-ulescule vgi fi secretar de 
comitet, și. cu asta gata, nimeni 
nu a mai dat pe la Bărcănești. 
Din luna iunie s-a așternut ace
eași tăcere ca și mai înainte. Cum 
se preocupă organizațiile U.T.C. 
de educarea prin muncă ? se în
treba șefa sectorului într-unul 
din articolele publicate în foaia 

. volantă. Dar ce fac cei care tre
buie să le amintească acest lu
cru, să 
chiar să

ajute, să îndrume 
controleze ?

ți
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LA BRĂILA:

Centru de Cercetare 
si Proiectare

La Brăila a luat ființă un 
centru de cercetare și proiec
tare pentru utilaje de con
strucții și construcții de dru
muri. Asigurat cu cadre de 
specialitate cu înaltă califi
care și cu mijloace modeme 
de lucru, centrul de la Brăila 
se va ocupa de perfecționarea 
continuă a utilajelor produse 
în țară, destinate lucrărilor de 
construcții în general și con
strucțiilor rutiere, ca și a so
luțiilor de proiectare și execu
ție în vederea ridicării acesto
ra la nivelul cerut de econo
mia națională și de comerțul 
internațional. Printre utilajele 
vizate în prima etapă de lu
crări figurează rulourile com- 
presoare, excavatoarele și 
buldozerele produse la Uzina 
„Progresul" din localitate, ale 
căror număr și perfotfnanțe 
tehnice vor trebui să crească, 
excavatoare de mare capaci
tate, rulouri compactoare, vi
bratoare autopropulsate, ma
carale mobile de 25—40 tone, 
autogredere, buldozere și al
tele — dezvoltarea activității 
de concepție și perfecționarea 
metodelor, de proiectare în a- 
cest domeniu.

Calificat acum trei ani la locul de muncă, Vavid. Jenică este unul dintre bunii sudori de la Șantie
rul naval din Galați.

Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

— Noii angajați sint, desigur, 
foarte interesați ■ de problema 
cazării. Ce le oferiți în acest 
sens ?

— Dacă vă voi spune că la 
ora actuală avem o disponibili
tate de 850 de locuri în cămine 
noi pentru nefamiliști, cu tot 
confortul posibil și că ne stă în 
putință să rezolvăm tot atît de 
operativ și cererile familiștilor 
(construim pentru 1971 în Valea 
Jiului 1 180 apartamente) vă dați 
seama că cei care doresc ~~ 
vină aici și sînt hotărîți 
muncească serios n-au de 
se plînge.

— Și totuși vă arde pe degete 
lipsa minerilor...

— Mulți dintre cei care vin; 
nu stau.. Caută muncă ușoară și 
cîștiguri bune. Așa ceva la noi 
nu se găsește.

Explicația tovarășului direc
tor nu este completă. Sînt și 
plimbăreți obișnuiți să-și schim
be de pe o zi pe alta locul de 
muncă, dar printre cei 10 000 
care au plecat anul trecut din 
exploatările miniere ale cen
tralei, printre cei 5113 ciți 
le-au părăsit în primele 7 luni 
ale acestui an, au existat, desi
gur, mulți care au bătut la por
țile mineritului cu dorința de a 
rămîne.

— Aceștia de ce au . plecat ?
— S-au speriat de mină...
Este de fapt cauza esențială, 

aparent neglijabilă dar auten
tică, confirmată și de către di
rectorii de mină, ■ maiștrii și 
minerii veterani cu care am 
discutat. Dacă coborîrea în sub
teran — această trecere bruscă 
de la orizonturile largi și lumi
noase ale zilei la întunericul și 
strîmtoarea galeriilor întorto
cheate la sute de metri în a- 
dîncuri — nu este bine pregă
tită din punct de vedere psiho
logic, șocul devine inevitabil și 
hotărîtor în îndepărtarea tînă- 
rului de meseria în care și-a 
încercat norocul.

— O asemenea pregătire este 
posibilă. Ați încercat-o ?

— Sîntem în. căutarea metodo
logiei — ne spune tovarășul di
rector. Deocamdată am înfiin
țat în acest scop trei centre de 
instruire în Valea Jiului.

Ele funcționează deja de un 
an de zile, . timp în care, aș.a 
cum spuneam însă, foarte mulți 
dintre cei care au trecut prin 
aceste anticamere ale abatajelor 
— cum se vOr în esența lor 
centrele de instruire . — mau 
fost totuși reținuți. Nu s-au aco
modat cu atmosfera minei, șoctil 
în fața galeriilor nu i-a ocolit, 
renunțînd în cele din urmă la 
tentativa lor de a se stabiliza 
aici. Concluzia se subînțelege-: 
centrele respective nu și-au 
găsit încă stilul de muncă edu
cativă, de apropiere a tinerilor 
de meserie, metodele cele mai 
convingătoare, n-au găsit calc 
spre inima spre psihicul și cu
rajul acestora, riscînd să devină 
încă de la începutul activității 
lor un fel de birouri tehniciste, 
reci și neospitaliere, formale și 
neeficiente. După cele 10 zile cît. 
durează instruirea, proaspeții 
mineri sînt lăsați la voia întîm- 
plării, repartizați nu întotdea
una în brigăzile bine organizate, 
fără să fie urmăriți și ajutați în

sa 
să 
ce

continuare, cu grijă și înțele
gere.

— Pe dumneavoastră cine v-a 
introdus în atmosfera minei ? 
l-am întrebat pe tovarășul 
Dionisie Bartha, unul dintre cei 
mai renumiți mineri ai Văii 
Jiului.

— Tata. Aveam 17 ani. Iar pe 
el tatăl lui. Sîntem a patra ge
nerație de mineri. La îrîndul 
meu, am adus în abataj alți doi 
frați.

Lîngă umărul părintelui sau 
al fratelui mai mare, pasul tî- 
nărului în mină este, se înțe
lege. cel mai sigur. Dar tradi
ția transmiterii meseriei în fa
milie este aici pe cale de dis
pariție. Dovada : din cei aproa
pe 2 000 de absolvenți ai școli
lor generale din municipiul Pe
troșani au _ optat pentru șco
lile profesionale cu profil mi
nier — sub 100. Planul de școla-
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LA MINA!“
rizare în aceste unități nu se 
realizează.

— Cum popularizați meseria 
de miner, școlile profesionale 
pe care le- aveți, avantajele, 
condițiile existente ?

—-■ Cum spuneam, prin dele
gați, prin adrese către diverse 
școli generale, reclame în zia
rul local. Chiar recent am pu
blicat o pagină-reclamă inti
tulată „Veniți cu noi la mină“, 
precum și un anunț repetat de 
mai multe • ori în legătură cu 
clasa de mineri înființată anul 
trecut.

Rezultatele sînt însă, foarte 
slabe pentru, că această muncă 
de propagandă se desfășoară 
nesistematic, în campanii. Re
producem anunțul despre care 
vorbea tovarășul director : 
„Pentru meseria de mecaniza- 
tor-miner... se primesc fără alt 
concurs, șolicitanții care au ob
ținut cel puțin media 5 la se
siunea de admitere din anul 1970 
la alte școli profesionale, licee 
de cultură generală, sau de 
specialitate dar nu au fost ad
miși“. Adică, școlile profesionale 
de mineri sînt . dispuse cu alte 
cuvinte să primească pe ori
cine. indiferent de pregătire, 
indiferent dacă prezintă sau nu, 
garanția capacității, a seriozită
ții. Este o tentativă la mîndria 
și vrednicia pe care o admirăm

cu atîta sinceritate la minerii 
noștri. Nu prin concesii la ca
litățile pe care le egre această 
profesie trebuie atrași tinerii 
spre abataje ci ajutindu-i să-i 
descopere adevăratele trăsături, 
adevărata valoare și utilitate 
socială, greutățile ca și satisfac
țiile, riscurile ca și frumusețea 
inedită a căutării de comori.

Spuneam că tradiția transmi
terii ștafetei profesionale în fa
milia minerilor Văii Jiultii este 
pè cale de dispariție.

— Cum o explicați ?
— Sînt două cauze principale, 

ne răspunde un psiholog din 
Petroșani. Lipsa unei orientări 
profesionale bine dirijate și ne
înțelegerea unor părinți care 
vor ca fiii lor să realizeze, pe 
bună dreptate, mai mult, să ur
meze școli cu profil intelectual, 
indiferent dacă au sau nu în
clinațiile necesare.

Sînt de altfel cauzele de la 
care trebuie să se pornească în 
reînvierea tradiției respective. 
Dorința părinților este justifi
cată și societatea noastră so
cialistă oferă toate condițiile 
posibile afirmării pe cele mai 
înalte trepte ale științei și crea
ției tuturor copiilor țării'. Dar 
vocațiile lor diferă de la indi
vid la individ. A neglija acest 
adevăr înseamnă a forța și de
natura caracterele. Din cei a- 
proape 2 000 de absolvenți ai 
școlii generale pe care-i amin
team, mulți n-au reușit la liceu. 
Unii dintre_ părinții acestora 
preferă însă să-i țină acasă, în 
speranța că vor reuși peste un 
an sau dacă nu peste doi. Dar 
oricum, să nu ajungă la școala 
profesională minieră, lată op
tica ce trebuie combătută.

Cine și cum să ducă aceas
ta muncă, cu ce argumente să 
operăm mutațiile în concepția 
părinților și a elevilor, ne în
treabă și se întreabă pe dînsul 
însuși directorul cu probleme 
de personal și învățămînt, cînd 

lumea visează astăzi me
dicină și inginerie sau pur și 
simplu o muncă funcționărească 
fie chiar de nivelul cel mai de 
jos ?

întrebarea este justificată
doar in măsura- în care ea 
nu și-a găsit încă răspunsul. 
B?Lel.-tr?bu,ie să Yină nu di» 
care își 
de altfel 
sirii, lui. 
imposibil 
bește de ,___  _____ x.lJV
de cabinetele de orientare pro
fesională pentru elevii școlilor 
generale dar ele încă nu există 
sau există exclusiv formal, tară 
un program, fără, o metodologie 
și personalitate.. Chiar noțiunea 
în sine de „orientare profesio
nală“. dezbătută la infinit dar 
neconturată, nefundamentată ri
guros științific.- s-a banalizat și 
compromis. Valea Jiului oferă 

condițiile ca ea să fie rea
bilitata, transformată din idee 
în instituție,. într-o autentică si 
prestigioasă școală, la care fiii 
minerilor, ceilalți elevi să-și 
descopere adevărata vocație. Și 
milenara profesiune minerească 
— profesiunea temerității și băr
băției își va găsi, fără îndoia
la, în acest cadru, chemații ei 
care să-i ducă mobilitatea mai departe.

afara ci de la aceiași factori 
pun întrebarea și au 
responsabilitatea' gă- 

Și nu-i chiar atît'de 
de a-1 găsi. Se vor- 
pildă de ani de zile
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TINERET

filme proaste. Nici vîrsta 
nu condiționează în mod 
calitatea de „film de ti- 

Un documentar despre 
mărilor sau un desen 

s-au demonstrat a fi

S înteți socotit unul din cei 
mai activi cineaști în a- 
doptarea problematicii ti

neretului contemporan. Ce soco
tiți că se cuvine a fi destinat 
tineretului ?

— Cred că filmele destinate 
tineretului sînt filmele cele mai 
bune. Termenul nu presupune 
O doză de didacticism suplimen
tară, sau costume speciale; sau 
învățăminte speciale.

Deviza „interzis celor sub 18 
ani“ mi se pare o falsă pedago
gie. adică „vedeți, că noi, ăștia- 
îalți, vedem aici niște lucruri 
care nu-s de nasul vostru“.

„Destinat tineretului“ rrti se 
pare o formulă care să subînțe- 
leagă că n-avem dreptul să le 
oferim 
eroilor 
expres 
neret“. 
fundul 
animat . __ ..
niște filme foarte iubite de ti
neri !

— Atunci, care ar fi, după pă
rerea dv„ principalele probleme 
ale filmului de tineret?

— Problemele filmului de ti
neret sînt problemele filmului 
in general, deci problemele ri
dicării fundamentale a nix’elului 
producției noastre. E foarte a- 
devărat că tinerii au posibilita
tea să fie mai eficient influen
țați. Personalitatea lor în for
mare cere întîlnirea cu- proble
mele care-i frămîntă, chipuri de 
eroi pe care să-i iubească și 
să-.l urmeze, lipsa dădăcelii și a 
prostului gust. Eu nu spun că 
avem deja aceste filme însă o 
premiză trebuie respectată : gri
ja difuzării repertoriului care 
presupune, pentru DRDCF, o 
mare răspundere. „Argomanii“ 
și „Angelicile" au creat destule 
probleme, ca și violența, hazul 
prost și sentimentul posibilită
ților nelimitate în infracțiune. 
E ca și cînd am încerca să șter
gem cu buretele efectele acestei 
proaste — și neștiințifice și anti- 
pedagogice — politici de difu
zare curentă a-filmului pe ecra
ne. Cine își propune să înfăți
șeze în filme tineretul la modul 
autentic și grav, ridicînd pro
bleme și punîndu-le în discuție, 
nu se poate lăsa sedus de as
pecte parțiale și unilaterale. Nu 
se poate prezenta nimic serios, 
fundamental și onest, unilatera- 
lizînd aspectele multiple ale re
alității. Nu ne putem rezuma 
nici măcar la crearea unor sim
pliste modele de urmat. Nevoia 
de adevăr, știința deciziei, dar 
totodată și discreția, oroarea de 
„gălăgie“ — proprii tinerelor 
generații — nu sînt niște parti
cularități fixe, nemișcate, ri
gide. Trebuie să ținem seama că 
toate acestea — și altele — exis
tă, apar și se manifestă la niște 
tineri ce fac un superb efort de 
a se depăși. în fine, cea mai im
portantă problemă a tinerilor, 
considerată de mine așa, mi se 
pare nevoia de integrare, setea 
de ideal. Aceasta a fost tema 
„Dimineților“, pe care o reiau 
acum într-o formă și poveste 
nouă.

— Multe scene din filmele pe 
care le-ați făcut se petrec într-o 
atmosferă de șantier. Conside
rați, așadar, tînărul de pe șantier 
ca fiind cel mai reprezentativ 
tip al momentului contemporan 
sau această preferință vine din
tr-o opțiune determinată de 
sensibilitatea dvs. ?

— Faptul că am plasat eroii 
ultimelor mele filme pe șantier 
e. într-un anumit sens, o întîm- 
plare. Primul subiect mi l-a a- 
dus C. Stoiciu din ambianța șan
tierului, gata construit. Eroii 
erau de acolo, nu puteam să-i 
mut în altă parte. Pe urmă, cu- 
noscînd viața de șantier mai 
bine, mi-a convenit că-i aveam 
plasați acolo, ambianța asta m-a 
fascinat. Are o pulsație de via
ță mai puternică, oamenii tră
iesc parcă la o altă tensiune. 
Parcă și valorile omenești se 
pun mai evident în lumină, con
fruntarea cu natura, cu efortul 
general care e construcția ce 
crește sub ochii tăi, e vizibilă, 
ca o metaforă, metaforă puțin 
utilizată și explorată încă. Sen
zația de metaforă a șantierului 
m-a atras și în filmul al doilea, 
„Legenda“ Drumul care înain
tează o dată cu oamenii, obli- 
gindu-i să-l urmeze, determi- 
nîndu-se reciproc, m-a condus 
iar pe șantier. Și apoi, România 
este un vast șantier șl cred că 
șantierul o simbolizează filmic.

Asta nu înseamnă că acest 
șantier nu poate fi găsit și în 
altă parte și că numai pe șan
tiere poți întilni la noi frămîn- 
tările, pasiunea ce caracterizea
ză pe tinerii noștri. Și nu cred 
că . există 
deosebire 
șantier și

vreo substanțială 
între tînârul de pe 

oricare alt tînăr.

ANDREI BLAIER

E probleme speciale 
I „filmul de tine-

xistă i 
privind 
ret ?“ Cum se explică pre

zența destul de ștearsă a tine
retului în filmele noastre ?

— Cred că nu se poate vorbi 
despre „probleme ale filmului 
de tineret" ca probleme apar
te, speciale. Arta filmului — ca 
expresie socială — nu are alte 
probleme decît acelea ale socie
tății (determinate istoric, în 
timp și spațiu). Prin urmare, 
așa-zisul „film de tineret“ are 
exact problemele tineretului de 
astăzi. Printre altele, de exem
plu, problema felului In care 
are loc confruntarea între ge
nerații. Afirmînd că „lupta în
tre generații" nu-și are locul în 
societatea noastră, trebuie să 
adăugăm imediat că orînduirea 
socialistă e capabilă să re
zolve pozitiv o asemenea pro
blemă. De cînd ,e lumea și cît va 
ține ea, generațiile tinere vor 
manifesta o anumită neliniște, 
o anumită neîncredere în ra
port cu generațiile celor vîrst- 
nici, care le îndrumă și le edu
că pe cele dintîi. Important e 
să arătăm că tinerii au tot mai 
puține motive de neliniște_ și 
nemulțumire,- că pentru prima

ANDREI BLAIER : „Șantierul - 
o metaforă cinematogra
fică puțin explorată“
FLORIAN POTRÀ : j (ill Măcar o
parte din ceea ce e propriu
tineretului nostru“
PETRE RADO „Opere răzlețe,
superficiale unele, cîteva
interesante“

3H

IN „DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE“ — 
regizorul Andrei Blaier și-a propus o in
vestigație în universul spiritual al tinerilor 

de azi.

despre și cu tineri.— un film„CĂLDURA'

și practica sînt cOn- 
In fond, ce-i contra- 

tineri, în general, la 
lor ? Istoric privind 
faptul că aceștia din 

una spun și alta fac,

dată în istorie între idealurile 
propovăduite de cei de dinain
tea lor și viața concretă nu 
subsistă diferențe fundamentale, 
că teoria 
vergente.
riază pe 
înaintașii 
lucrurile, 
urmă una sp
că și-au pierdut coerența și in
transigența, că ar fi, pasă-mi-te, 
ipocriți. Or, în limitele ei esen
țiale de dezvoltare, societatea 
noastră socialistă topește în sens 
afirmativ îndoielile tinerilor. 
Asta și pentru că acordă un 
amplu spațiu de creștere și ca
lificare a propriilor lor calități, 
fixîndu-le locul și răspunderea 
în viața publică, economică, so
cială, culturală. Am răspuns 
astfel primei întrebări, conside- 
rînd că cinematograful s-ar pu
tea apropia cu eficacitate de PETRE RADO

Avanpremiera Festivalului „George Enescu
- Ocupindu-ne de ansamblurile 

și interpreții participanți la ma
nifestările Festivalului de la 
București continuăm prezenta
rea formațiilor românești.

FILARMONICA
„GEORGE ENESCU

P. 
Și
în

Primul colectiv simfonic al ță
rii, orchestra care a sărbătorit 
in 1968 un veac de existență, ne 
oferă la această ediție, alături de 
concertul inaugural al Festiva
lului (dirijor Mihai Brediceanu) 
și patru impunătoare simfonice 
sub conducerea dirijorilor Mir- 
cea Basarab, Mircea Cristescu, 
Wolfgang Sawalișch și avindu-i 
drept soliști pe G. Cziffra, ~ 
Badura-Skoda, R. Aldulescu 
V. Gheorghiu.

Orchestra care s-a bucurat 
ultima jumătate de veac de co
laborarea celor mai mari artiști 
ai lumii contemporane de la R. 
Strauss și G. Enescu la P. Casals 
și J. Barbirolli, orchestra despre 
care Monique de la Bruchollerie 
scria că este un „summum al 
muzicalității românești" — ne va 
demonstra desigur și de astă 
dată, profundul ei atașament 
pentru marile tradiții ale artei 
interpretative românești, înalta 
ei cultură stilistică, omogenita
tea, — calități subliniate și de 
muzicienii Europei cu prilejul 
turneelor din ultimii ani ai co
lectivului in centre de veche cul
tură muzicală.

ORCHESTRA SIMFONICA 
A RADIOTELEVIZIUNII

Patru simfonice (in progra
mele dirijate de I. Conta și E. 
Elene.scu remarcăm Simfonia

FILMUL PENTRU CRONIC.1 LIIIRARA

asemenea problematică de fond, 
ar putea da un răspuns specific 
acelor tineri de aiurea ori de la 
noi care — nu de azi, nu de 
ieri, ci de multă vreme — se 
zbat între angoasă, „contestare" 
etc. Ar fi o cale prin care cine
matograful și-ar manifesta ori
ginalitatea, noutatea.

— Conlinuînd „confruntarea“ 
dintre tineret și. filmul contem
poran am vrea să apreciați ur
mătorul lucru : 
filmul românesc a fost martorul 
vastului proces 
unei noi conștiințe ?
rați că tineretul nostru poate fi 
satisfăcut de problematica 
melor ce par că se inspiră 
viața și munca lui ?

— De la Răsună Valea la 
minețile unui băiat cuminte, la 
Reconstituirea, cinematograful

in ce măsură

de creație a 
Conside-

fil- 
din

Di-

PREZENTA 
FORMAȚIILOR
ROMANEȘTI

IX-a de Beethoven, Simfonia 
Ii-a de D. Popovici, piesa lui 

vor 
la 

din

a 
a 
M. Moldovan „Vitralii“), 
permite oaspeților prezenți 
Festival să cunoască unul 
cele mai bune colective simfo
nice ale țării. Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii a parti
cipat zilele trecute, in Italia, la , 
prestigiosul Festival de la Taor- 
mina.

I. Markevici, L. Stokovski, An
dré Cluytens — eînt doar trei 
dintre marii dirijori ai lumii 
care și-au manifestat entuzias
mul față de valențele formației 
care a fost îndrumată ani în șir 
de muzicieni de prestigiu prin
tre care amintim numele lui G. 
Enescu, M. Jora. A. Alessan- 
drescu, T. Rogalski, C. Silvestri, 
C. C. Nottara etc.

Depunînd eforturi deosebite în 
programarea marilor valori ale 
creației naționale și universale, 
Orchestra Simfonică a Radiote- 
leviziunii a realizat o vastă suită 
de Înregistrări din întreaga li
teratură muzicală, imprimări

încercat, cu mai mult 
puțin succes, să fie

nostru a 
sâu mai , ,
„martorul vastului proces“ la 
care vă referiți. Ar fi să apli
căm. însă. în înțeles restrictiv 
chestiunea ridicată în cadrul a- 
cestei dezbateri, dacă ne-am 
referi doar la filmele „cu“ sau 
„despre“ tineret. Pracțic, toate 
filmele de valoare se adresează 
și tineretului sau chiar cu pre
cădere tineretului. De aceea 
„sarcinile“ cineaștilor rezidă 
pur și simplu în a da produse 
•culturale de anvergură și, dacă 
se poate, opere de artă. Se va 
răspunde, astfel, celor mai no
bile deziderate. Dacă în aceste 
produse, posibile opere de artă, 
cineaștii vor surprinde și cu
prinde o parte măcar din ceea 
ce e propriu tineretului nostru 
— setea lui de ideal și de ac- 

care s-au bucurat și de înalte 
distincții internaționale.

FILARMONICA DIN CLUJ
După strălucitul succes dobin- 

dit la trecuta ediție a Festivalu
lui, Filarmonica clujeană va sus
ține la București, sub conduce
rea șefilor ei de orchestră per
manenti, E. Simon și E. Bergel, 
două simfonice, — în care bucu- 
rindu-se de concursul solistic al 
hanpistului Nicanor Zabaletta și 
al violonistului W. Schneider
han — va interpreta lucrări de 
Bentoiu, Händel. Rodrigo, Bruck
ner și respectiv Toduță. Men- 
delson-Bartholdy, R. Strauss.

O curajoasă politică reperto
rială, (dirijorii ansamblului înte
meiat în 1955 prin activitatea 
maestrului A. Ciolan, s-au stră
duit să elaboreze repertoriul ast
fel incit el să creeze în orche- 

hune, nevoia lui de coerență și 
fermitate în realizarea aspira
țiilor societății contemporane — 
cu atît mai bine.

— înțelegem că, de vreme ce 
ne răspundeți în acest fel, fil
mul românesc, desigur, cu în
cercări demne de stimă, nu a iz
butit să producă marile opere 
așteptate. Menținîndu-ne tot în 
planul dezideratelor, ce sugestii 
puteți oferi cineaștilor ?

— îmi pare rău că nu pot fi 
mai concret, indicînd terne, su
biecte. probleme. Numindu-le, 
aș subția dezbaterea, aș vulga
riza-o. Fiindcă esențialul — din 
punctul meu de vedere — e de 
a-i îndemna pe cineaști să lup
te, alături de întreaga națiune 
socialistă, pentru o viață mo
rală nouă, deci și pentru o artă 
cinematografică nouă, pentru un 
mod proaspăt, tineresc, nobii 
de „a vedea și simți realitatea". 
Cu alte cuvinte, să-și concen
treze forța, de observație, sensi
bilitatea. gîndirea asupra lumii 
contemporane, care e însăși lu
mea lor, exprimînd-o. Cît anu
me, cum, prin ce mijloace — 
"aceasta e o problemă a lor. Dar 
să nu uite că — parafrazînd ti
tlul unui film al lui De Sica — 
copiii și tinerii îi privesc, că pe 
ei nu trebuie să-i dezamăgim 
niciodată.

FLORIAN POTRÀ

Ce înseamnă „film de tine
ret ? Film făcut de tineri ? 
Film despre tineri ? Film 

pentru tineri ?
— Probabil toate astea la un 

loc. Dar filme excelente despre 
tineret au făcut adulți celebri : 
Bunuel („Los Olvidados“) 
Truffaut („Cele 400 de lovituri“), 
De Sica („Sciuscià“). Apoi, chiar 
noțiunea de „tineret" include o 
necesară nuanțare. Tinerețea nu 
este neapărat o vîrstă fizică, dar 
și, sau mai ales, o vîrstă spiri
tuală. Ești tînăr la 12, 18, 25 sau 
32 de ani. Atunci ? Să admitem 
că „film de tineret" este filmul 
adolescenței ? Al școlarului ? Al 
studentului ? AI muncitorului ? 
Filmul primelor iubiri ? Filmul 
opțiunilor hotărîtoare ? Filmul 
greșelilor inevitabile vîrstelor 
de început ? Filmul biografiilor 
spirituale incipiente. Filmul vi
selor mărețe și al primelor de
zamăgiri ? Filmul germinațiilor 
și al acumulărilor ? Probabil 
toate astea la un loc.

— Ce a făcut cinematografia 
noastră în domeniul filmului 
pentru și despre tineret ?

— S-o recunoaștem : înefi
foarte puțin. Opere răzlețe, su
perficiale unele, cîteva intere
sante („Diminețile unui băiat cu- 
minte", „Căldura“, „Ultima 
noapte a copilăriei“, „La patru 
pași de infinit“, „Străinul“, 
„Reconstituirea“, „Duminică la 
ora 6“).

Dar, vorba poetului, „unde ne 
sînt visătorii“ ? Unde sînt pro
blemele, multe și delicate, ale 
unor generații în plin proces de 
formare spirituală ? Poate în 
sertare? Poate în proiecte? 
este greu să ne imaginăm 
absența filmelor despre și pen
tru tineret, resimțită ca o lipsă 
acută a cinematografiei noastre, 
poate răm'îne în continuare o 
perpetuă chestiune „de perspec
tivă". Avem. în ultimul timp, 
o nouă promoție de cineaști ti
neri. pasionați de universul ge
nerației pe care ei înșiși o repre
zintă. Cred că putem să le acor
dăm încrederea noastră deplină, 
pentru a putea da măsura reală 
a talentului și cunoștințelor lor. 
Pentru că altfel riscăm să ne 
învîrtim la infinit în jurul unor 
probleme care rămîn de cele mai 
multe ori la nivelul dezidera
telor. Cred că, pentru moment, 
„filmul de tineret“ este pentru 
cinematografia română o necesi
tate ce trebuie cît mai curînd 
transformată în realitate. Abia 
cînd vom avea un număr sufi
cient de filme despre tineri, 
pentru tineri, realizate de tineri, 
vom putea discuta la obiect, 
concret, pe opere nu prezumtive, 
oi reale.

Ne 
că

strâ un interes crescind pentru 
nou), o intensă participare a 
fiecărui instrumentist la munca 
ansamblului, au transformat Fi
larmonica clujeană într-un co
lectiv de prim ordin ale cărei 
apariții sînt totdeauna așteptate 
cu mult interes.

„CORUL MADRIGAL"
Dupâ recentul Festival de mu

zică de cameră de la Brașov, 
prezentînd excepționalul concert 
al fonmațică întemeiate, și con
duse cu atîta dăruire și artă de 
Marin Constantin, citam excep
ționala judecată de valoare a 
marelui dirijor american Leo- 
pold Stokovschi : „Cit trăiește 
omul iși dă seama că în această 
viață. perfecțiunea nu există. 
Ascultând corul Madrigal am a- 
vut totuși senzația certă a per
fecțiunii".

„Madrigalul“ a participat la 25 
festivaluri muzicale europene și 
americane, a susținut în 16 țări 
ale lumii peste 300 de concerte

Este destul de greu de stabi
lit dacă aceste Campanii propun 
un program destinat să formeze 
atitudinea inflexibilă a criticu
lui ori aceasta din urmă își se
lectează programul care să o re
prezinte. în orice caz. nu un 
mod de a face critică (o posibi
litate alături de altele) exprimă 
Campaniile ci mai degrabă o 
pledoarie pentru aplicarea mai 
consecventă a principiului „va
selor comunicante“ în valorifica
rea literaturii. Pledoarie însoțită 
de polemica necesară : criticul 
este nu adversar consecvent al 
„amneziilor" criticii. Multe din
tre acestea din urmă pornesc din 
lectura superficială sau unilate
rală a clasicilor. Nimic mai re
comandabil deci decît recitirea 
lor. Primul capitol al Campanii
lor relevă via comunicare a „re
perelor“ în zonele esențiale ale 
acțiunii lor critice. Comunitatea 
de acțiune în critica unor T. Ma
iorescu, N. Iorga, E. Lovinescu, 
G. Călineseu ori G. Ibrăileanu 
vine nu din identitatea ideilor 
ci a atitudinii, aceeași la toți, 
față de literatura română. Igno
rarea acesteia creează falsa im
presie a unor monumente despăr
țite de insurmontabile bariere. 
De aici izvorăște și sentimentul 
unora că fiecare etapă mai în
semnată a culturii tinde a fi un 
început absolut. Cînd marile per
sonalități sînt privite ca monu
mente incomunicabile, cu țelu
rile în ele însele, de o divergență 
deconcertantă, este imposibil să 
mai ai sentimentul organicității 
unei culturi. Cultul neînțelegător 
al miturilor culturale împinge fa
tal la un altul : cultul provizo
riului și al relativului. Este ade
vărat că o cultură trebuie încer
cată cu cele mai grave întrebări 
însă operațiunea de a pune în
trebări strîmbe ori nedrepte nu 
poate fi profitabilă decît în mă
sura în care amnezia nu face să 
dispară conștiința rostului lor pur 
experimental, demonstrativ. Re
perele din Campaniile lui M. 
Ungheanu sînt expresii diferite 
ale unei atitudini comune. Titu 
Maiorescu este creatorul unui 
corp de norme creîndu-se în pri
mul rînd pe sine, construindu-și 
propria personalitate, însă co
mandamentul subordonării crea
ției la aceste norme este abia un 
postulat. Maiorescu, crede M. 
Ungheanu, „n-a fost capabil de
cît de asceze temporare, n-a re
zistat tentației mondenității, n-a 
lăsat din această cauză lucrări 
fundamentale, i-a lipsit lunga 
claustrare meditativă. Edificarea 
metodică a unei măști spirituale 
care să devină a doua sa natură 
n-a fost însoțită și de conștiința 
sacrificiului“. Rămine deci ca al
ții să-i înțeleagă lecția și să facă 
productivă „noblețea subordonă
rii“. în E. Lovinescu, „impre
sionistul“ criticii românești, M. 
Ungheanu vede înfrîngerea unei 
structuri conservatoare (studiile 
„clasice" corespund acestei struc
turi) de către necesitățile 
nui program novator, 
Gustul noutății vine 
primare programatică 
mismului structural, 
estet decât se crede, 
procedează la stimularea și va
lorificarea literaturii cu răceala 
unui politician ce nu-și poate în
gădui prea multe adevăruri per
sonale, Ca și ceilalți, G. Călines- 
cii își asumă misiunea „să de
monstreze că literatura română 
există și să înlăture astfel com
plexul de 
resimțeau 
literaturile 
ția căreia, 
critici i se
sta : nu formele străine aveau a 
ne pregăti ci, sufletește, noi e- 
ram pregătiți pentru contactul ou 
ele. Și, mai departe : avem ne
voie nu de influențe modelatoare 
ci catalitice. Noutatea literaturii 
române, a celor mai moderni ex- 
ponenți ai săi, trebuie făcută 

u- 
„modern“. 

dintr-o re
ti confor- 

Mai puțin 
Lovinescu

inferioritate pe care-1 
unii la comparația cu 
străine“. Demonstra- 
în mare, toți acești 

subordonau este acea-

urmărite de 150 000 de iubitori 
ai muzicii.

în programul dedicat Festiva
lului vor figura lucrări de . Ma- 
chault, Dunstable, Vecchi, Pale
strina, Marenzio, Hassler. Dow- 
land, Certon, A. Scorlattoi, Al. 
Pașcanu, două piese ale noii li
teraturi corale românești : „Afo
risme“ de Șt. Niculescu și „Ri
tual pentru setea pămîntului“ de 
M. Maebâ.

„CAMERATTA“ 
Șl „ACADEMICA'

Două ansambluri universitare 
participante la Festival merită 
mențiuni speciale — orchestrele 
„Cameratta“ și „Academica".

Ambele formații au reușit să 
se impună în viața muzicală 
bucureșteană și internațională, 
(în 1968, la cunoscutele „Jugend 
Festspiele“ de la Bayreuth, for
mația „Cameratta" condusă de 
prof. D. Pop a dobîndit Premiul 
I).

Larg cunoscute sînt contribu
țiile orchestrei studențești ,.A- 
cademiea“ la viața muzicală 
bucureșteană.

Din programul acestor forma
ții notăm : „Elegia pontică" de 
Th. Grigoriu. Octuorul și Sim
fonia de 
Concertul 
Coarde de

cameră de Enescu, 
pentru orchestră de 
Paul Constantineseu.

IOSIF SAVA

organică, adică extrasă din 
cimpul variabil al propriilor sale 
posibilități. Lovinescu, Călines- 
cu, Iorga, Ibrâileanu ș.a. au co
mună această atitudine și dife
rențele, oricît de mari, nu anu
lează principiul „vaselor comu
nicante“. Ei pun în aplicare un 
program ce nu e obligatoriu să 
corespundă gustului ori afinită
ților. Construcția e programatică. 
Adevărata afinitate a criticului 
nu poate fi cu scriitorii ci numai 
cu ideea pe care o are despre 
literatură. Clădită pe teza de
monstrării posibilităților creatoa
re interne. „Istoria...“ lui G. Ca
linoseli este în primul rînd o sa
crificare a gustului propriu și 
numai apoi o ilustrare a „incon- 
formismului" estetic, vizibil în 
oscilațiile entuziasmului critic, 
împotriva modului întîmplător 
de a apela la tradiție, M. Uri- 
gheanu crede numai în eficacita
tea tradiției pe care o poți cu
ceri. Opera critică a „reperelor“ 

MIHAI
UNGHEANU;

CAMPANII

exprimă asemenea succesive cu
ceriri de tradiții, nu una singură, 
muzeală și pasivă, dar atîtea cîte 
îndreptățiri i se pot dovedi.

Cucerirea unei tradiții trebuie 
să dovedească o nouă posibili
tate de expresie a literaturii, exis
tentă în stare latentă. A da viață 
acestor virtualități existente în
seamnă a pune un șir de opere 
în succesiuni diverse dar semni
ficative. Critica întîmplătoare nu 
poate cuceri nici o tradiție. Se 
înțelege acum mai limpede că a- 
ceste Campanii nu exprimă obse
sia unui stil critic ci verifică 
dacă oricare stil este capabil de 
a cuceri o tradiție care să-l facă 
valabil. Sub acest unghi sînt re
ceptate cărțile de critică. Regi
mul de lectură este restrictiv, 
plăcerea „scriiturii“ amînată pen
tru ocazii mai favorabile. încer
cate cu restricțiile izvorîte din 
considerarea unei multiple tra
diții active, utile prezentului, 
multe cărți își vădesc, în cel mai 
bun caz. inutilitatea, cînd nu sînt 
false și de aceea primejdioase. 
Confuzia criteriilor izvorăște toc
mai din incapacitatea de a sesiza 
deosebirile dintre o tradiție con
siderată global dar muzeal și pa
siv și tradițiile semnificative pen
tru prezent. Cărțile în care cla
sicii sînt împinși înapoi față • de 
avansul receptării marilor critici 
nu aduc nici un serviciu ; de a- 
semenea, acelea cșre stabilesc 
false filiere în scopul împingerii 
în primele rînduri a unor scrii
tori în dauna altora. Răsturnările 
parțiale de ierarhii, care nu duc 
nicăieri, produc numai confuzii. 
Sub numele restaurării se furi
șează £i false restaurări. „Vasele 
necorniinicante“ indică relații în
tîmplătoare, neîntemeiate pe 
reală înțelegere, între critici de 
azi și scriitori „clasici“. Misiunea 
criticii este de a stabili elocvent 
serii istorice ale unor tipuri artis-

o

G. Ibrâileanu : „SPIRITUL 
CRITIC ÎN CULTURA ROMA
NEASCA“ (Ed. „Junimea").

O „ediție selectivă“ (îngrijită 
și judicios prezentată de Const. 
Ciopraga) readuce pe masa de 
lectură și de studiu un eseu fun
damental —■ în pofida limitelor 
de ansamblu — pentru definirea 
evoluției „spiritului critic în 
cultura românească“. încercarea 
de sinteză asupra secolului al 
XlX-lea se referă, în principal, 
la Moldava și Muntenia și alu-

tice și orice abatere de la această 
restrictivă regulă 
toare. Critica unui 
ori modern, trebuie 
gumente interne și
re. Valorificarea clasicilor urmă
rește „înseriereu și nu scoaterea 
din serii". Capacitatea creatoare 
a culturii se vădește nu în „sin
gularizarea“ excesivă a unui au
tor ori altul ci prin conștiința 
identităților de fond. Criticul 
care nu știe de unde „să-l ia“ pe 
cutare clasic, își va arunca ochii 
în altă parte căuttnd acolo izvoa- 
le iluzorii. O oarte despre Blaga 
(„Lucian Blaga“ de Ov. S. 
Crohmălniceanu), menită să de
monstreze „singularitatea" 
tuia în cultura 
mește riposta 
ori „modern“, 
oricîte puncte 
ga nu

este păgubi- 
aUtor, clasic 
făcută cu ar- 
nu exterioa-

care 
altfel

“ aces- 
română pri- 

cuvenitfi. Clasic 
discutabil din 

de vedere. Bla- 
poate fi separat de 

contextul culturii române. Res
pectivul critic demonstrează. în 
lectura lui M. Ungheanu, unde 
poate duce „principiul“ vaselor 
necomunicante. Auncarea lip
surilor ori limitelor unui autor 

• în sarcina altor contexte repre
zintă 0 „amnezie" nerecomanda- 
bilă : atitudinea „reperelor“, ci
tate la început, față de literatură 
fiind încălcată, viziunea integra
toare este serios amenințată. M. 
Ungheanu deține arta „desfiin
țării“, a contestării valabilității 
principiale a unei lucrări. El uu 
face o critică de. amănunte si, 
lipsit (programatic) de prejude
cata stilului critic, repetă în cîte
va variante memorabile aceeași 
acuzație îndreptată spre „teza“ 
unei lucrări ori alteia. Optica și 
argumentele cu care întîmpină 
eficacitatea acțiunii critice n-au 
ambiția originalității cu orice 
preț. Rigoarea pe care o preț n- 
de este inspirată de. valabilitatea 
ideilor pe care o lucrare le pune 
în circulație. Critica criticii pare 
să fie chiar mai drastică cu acele 
cărți oare nu-și urmăresc siste
matic ideile valabile pe care le 
conțin. în asemenea cazuri cri
ticului i se pare de neiertat dis
proporția între importanța des
coperirii și modul de susținere. 
Unei cărți despre Eminescu i se 
opune o critică „maioreseiană“ : 
valabilitatea noii descoperiri tre
buie susținută convingător: „Cul
tura română nu se desfășoară în- 
tt-o durată lentă, pentru a putea 
să-și permită să aștepte ca 
„timpul să facă dreptate", ci în
tr-un ritm accelerat, din 
cauză coexistă situații ce 
ar fi fost succesive. Pentru a nu 
se lăsa învinse de contrariile lor, 
acestea trebuie foarte bine forti
ficate. „Reproș ce amintește pe 
Maiorescu : „Ai un singur bloc 
de marmură : dacă îl întrebuin
țezi pentru o figură caricată, de 
unde să mai poți sculpta o Mi- 
nervă

O carte pare deci importantă 
nu prin ea însăși, dar prin „lo
cul“ pe care îl umple. Dacă su
perioritatea viziunii invită opera 
să concerteze într-un ansamblu, 
natura restrictivă a acestei supe
riorități îi interzice aproape ori
ce ambiție solistică. Nemulțumi
rea criticului e legitimă însă 
mai puțin nedreptatea pe cal •, 
o provoacă (aceasta în cazul unei 
cărți de I. Negoițescu I). Valoarea 
criticii e sesizată mai mult, dacă 
nu exclusiv, în ceea ce des
chide decît în ceea ce închide. 
Ca orice restricție „programată“, 
acest mod de a urmări eficacita
tea criticii provoacă multe sus
piciuni. însă riscurile deschis a- 
sumate de acest dogmatism supe
rior și constructiv scad prețul ori
căror nemulțumiri. Prea des asis
tăm la atitudini complezente ori 
disimulate pentru a nu primi 
cum se cuvine o exemplară con
secvență a atitudinii. Plină de 
sugestii pentru o activitate sis
tematică și de anvergură, această 
carte lipsită programatic de „u- 
nilateralitate“ stilistică nu impu
ne un mod de a face critică ci 
indică regretabilele „amnezii“ ale 
oricărui mod. Siguranța numirii 
lor este remarcabilă.

C. STÄNESCU

ziv la Transilvania, din lipsă 
de clarificare a situației istori
ce generale. Patruzecioptiștii, 
Junimea, Socialiștii ș.a. — etape 
și grupări, oameni și fapte — al
cătuiesc substanța unei 
ții personale, bogate în 
pentru interpretările 
tirziu.

medita- 
sugestii 
de mai

• G. Guju : „PUBLIUSî VERGI
LIUS MARÒ. STUDII LITE
RARE“ (Ed. „Univers").

Lucrarea are atributele unuî 
curs special — informație abun
dentă, „supunere la obiect", to
nalitate didactică — valoarea 
informativă primind asupra a- 
celeia de evaluare și de înca
drare a poetului latin în con
textul literaturii antice. Sufi
ciența stilistică este, pe alocuri, 
îngrijorătoare : „Vergilius se a- 
propie de vîrsta de 41) de ani, 
după o experiență moral-poeti- 
că și literar-artistică din ce în 
ce mai adincă și după o evolu
ție îndrăzneț-originală de care 
era conștient și pe care o pro
clama âtît în Bucolice cît și în 
Georgice*»

* 
I '
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♦ovarășut NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general «1 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit din 
partea Comandantului FIDEL CASTRO RUZ, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revo
luționar. dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele 
Republicii Cuba, următoarea telegramă :

In numele poporului din. Cuba, al Partidului Comunist și 
al Guvernului Revoluționar, vă exprimăm dumneavoastră și 
prin intermediul dumneavoastră poporului, partidului și gu
vernului Republicii Socialiste România, mulțumirile noastre 

spentru cordialul mesaj trimis cu prilejul celei de-a XVII-a 
aniversări a zilei d«e 26 iulie.

La rîndul nostru, ne este plăcut să vă nrfnnoim cele mai 
bune urări pentru fericirea și progresul poporului, partidului 
și guvernului român.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat »1 
Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republi
cii Finlanda, URHO KEKKONEN următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei Dumneavoastră 
de naștere, primiți, vă rog, domnule președinte^ călduroase 
felicitări, urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a-mi exprima, încă o 
dată, convingerea că bunele relații existente între România 
și Finlanda se vor dezvolta și în viitor, în folosul reciproc 
al popoarelor noastre, al păcii și securității în Europa și în 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a trimis Excelențelor lor 
FRANCESCO VALLI și EUSEBIO REFFI, Căpitani Regenți 
ai Republicii San Marino, următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a țării Dumneavoastră, în numele 
poporului român și al meu personal, adresez Excelențelor 
Voastre felicitări cordiale, iar poporului prieten al Republicii 
San Marino cele mai bune urări de prosperitate, fericire și 
.pace.

Primire la C.C al P.C.R.

Europenele" de talere

Tovarășul Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului 
Exe> utiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit în cursul zilei 
de marți delegația de ziariști 
din R.P. Chineză, condusă de 
Sie Wen-Cing, membru al 
conducerii Agenției ..China 
Nouă“, care face o vizită de 
prietenie în țara ' noastră și 
care a participat la manifestă
rile prilejuite de cea de-a 
XXVI-a aniversare a eliberă-

RECEPȚIE
Ctt prilejul oelei de-a 25-a ani

versări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam —■ Ziua na
țională a acestei țări, ambasado
rul R. D. Vietnam la București, 
Nguyen Dang Hanh, a oferit 
miercuri seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Manea Mănescu, Ion 
Pățan, Vasile Vlad. șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C.R-, 
miniștrii Comeliu Mănescu, Mir- 
cea Malița, Mihai Suder și Teo-

Către 
Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

file pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le sînt încredințate, 
contribuind astfel la realiza
rea prevederilor viitorului 
plan cincinal. Eforturile lor 
vor fi îndreptate în direc
ția fundamentării științifi
ce a soluțiilor de proiecta
re, execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, a inventarierii resur
selor de sol ale țării în vede
rea zonării și profilării pro
ducției agricole, a utilizării 
raționale a îngrășămintelor, 
perfecționării tehnologiei so

(Urmare din pag. I) 

sigur — în cei 13 ani de clnd 
ești în această meserie. Pentru 
asta vom face un calcul cît se 
poate de simplu : 8 x 40 x 2 600. 
Poftim carnetul meu și fă soco
teala... Cit iți dă ?

— 832 000 de metri.
— Adică 832 de kilometri. Adi

că aproximativ distanța Manga
lia — Timișoara, străbătută de 
dta. cu pasul, dar în sus, pe 
„cărări“ de metal de cea mai 
perfectă verticalitate.

— Și ce vreți să demonstrați 
cu asta ?

— Că profesia dumitale este, 
in afară de marea ei moderni
tate și utilitate, una a perfor
manțelor sportive — 800 de km 
esțe. dacă nu mă-nșel, o cifră 
stratosferică — , o profesie a 
performanțelor realizate în mod 
firesc, fără să te gindești la ele. 
Te-ai gindjt vreodată la calcu
lul pe care ți l-am propus eu 
acum ?

— Bineînțeles că nu m-am 
gindit — nimeni din meseria 
noastră nu se gindește la ase
menea chestii. Dar, ca să fiu 
sincer, rezultatul obținut prin 
înmulțirea de mai înainte nu 
mă emoționează nici un pic.

— De ce ?
— Să vă explic. Dvs. vreți să 

dovediți că meseria noastră, a 
macaragiilor, este o meserie ex
cepțională...

— Și nu este ?
— Deloc. Frumoasă — da, 

spectaculoasă — da, strict indis
pensabilă marilor construcții — 
tfe-4 Dar excepțională, în sensul 
calculului propus de dv., al per
formanței — în nici un caz. în 
aceeași ordine de idei v-aș pu
tea pronune și eu niște calcule. 
De pildă : Ce reprezintă distan
ța străbătută de un mecanic de 

rii României de sub jugul fas
cist.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat to
varășii Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze ia 
București.

dor Vasiliu, Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, șeful Marelui Stat Major, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat, conducători ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpresl)

lului în scopul ridicării conti
nue a capacității lui de pro
ducție în vederea realizării 
acestor importante obiective 
de interes național. Partici- 
panții la conferință se anga
jează față de conducerea par
tidului și dv. personal de a 
munci cu tot devotamentul, 
incadrindu-se în efortul gene
ral al poporului nostru pentru 
edificarea socialismului și în
florirea patriei noastre.

Președintele Societății Națio
nale Române de Știința Solu
lui Acad. Prof. Dr. doc. GR. 
OBREJANU.

locomotivă in 10 ani de mese
rie ? Dar lungimea trenurilor 
tractate de el in acest răstimp ? 
Sau : La ce înălțimi ajunge un 
petrolist care urcă pe turle, zi 
de zi, timp de 15 ani ? Sau un 
linior... Dar să zicem că astea 
sint meserii care pot părea ex
cepționale. De aceea, să ne 
oprim la altele, mai obișnuite. 
De exemplu : Ce lungime atinge 
bara de metal implantată in 
operă de un fierar betonist in
tr-un deceniu de muncă ?... Dar 
cantitatea de cuie pe care le 
bate un dulgher într-o viață de 
om ? Dar distanța, în cusătură, 
pe care o acoperă munca unei 
croitorese într-un sfert de 
veac ?... Putem întreprinde a- 
semenea calcule și In munca 
necalificată : Cît pămînt dis
locă un săpător zilier în cinci 
sezoane pline ? Sau să ne gîn- 
dim la meserii de alt gen : La 
ce cifră astronomică se ridică, 
adunate, numerele cu care ope
rează un contabil plnă iese 
la pensie ? Și chiar la mese
ria de... ziarist : Puse cap la 
cap articolele scrise de un re
porter in 20 de ani de activita
te, cite... hectare de hirtie aco
peră ?... Și așa mai departe.

— Totuși, n-ai izbutit să mă 
faci să-mi schimb gîndul. Nu 
uita că cei peste 800 de km, re
prezintă nu numai o „cărare“ 
de metal parcursă, ci și con
struită. piesă cu piesă, treaptă 
cu treaptă. Mi se pare mie, sau 
opoziția dumitale izvorăște din- 
tr-o modestie exagerată ?

— De ce exagerată ?... Norma
lă. obligatorie chiar. Să vă 
spun : lucrez în construcții din 
*52. Am fost mecanic de montaj 
la Sadu 5-Sibiu, apoi la Teliuc- 
Hunedoara, la Barajul Combina
tului, apoi la Rovinari și in 
’64 am venit aici, la Porțile de 
Fier. Am văzut multe și am in-

RUGBI

Tarbes încheie
neînvinsă

Partida amicali de rugbi, desfă
șurată ieri după-masă în Parcul 
copilului, a opus, de astă dată, e- 
chipei franceze Tarbes, aflată în 
turneu în țara noastră, o selecțio
nată divizionară compusă din 
candidați! la tricoul naționalei se
cunde ce urmează să plece In 
Franța.

întâlnirea a fost spectaculoasă, 
presărată cu cîteva faze de bun 
nivel tehnic șl tactic. Diviziona
rii noștri au încercat un Joc des
chis, la mină, cu șarje rapide pc 
linia de Înaintare și pe trei sfer
turi, dar toate încercările s-au 
„sufocat“, din lipsă de clarviziune, 
în preajma buturilor adverse. 
Francezii, mal exacți, au speculat 
cîteva greșeli ale partenerilor și 
an terminat învingători cu un 
scor mult prea categoric față de 
desfășurarea partidei : 14—3 (3—3). 
Atuurile lor au fost jocul la gră
madă, unde au tatonat majorita
tea baloanelor, și mai ales con
traatacurile, din care, de altfel, au 
și înscris S puncte, ultimele cinci 
printr-o frumoasă intercepție la 
un atac al nostru, urmată de o 
cursă irezistibilă șl o înscriere la 
centru. Și asta chiar în ultimul 
minut de joc 1

Selecționabilii, în schimb, au ra
tat copilărește, lăsînd nefructifica. 
te cîteva lovituri libere din pozi
ții avantajoase, dintre care una la 
aproximativ ÎS—18 m pe centru. 
Se simte acut lipsa unui șuteur 
de clasă !

S. UNGUREANU

I

MERIDIAN
• La Torino, în cadrul Jocu

rilor mondiale sportive univer
sitare au început întrecerile de 
atletism. Cel mai bun rezultat 
în calificările probei de săritură 
în lungime femei a fost obținut 
de ELENA VINTILA (România) 
6,15 m. Canadiana Dianne 
a realizat 6,09 m, iar 
Rosendhal (R.F.G.) — 6,07

In concursul de tenis 
probei de dublu bărbați a 
nit cuplului japonez 
Kamiwazumi, 
7—5, 2—6, 6—3, 5—7, 
partida cu perechea 
Volkov (U.R.S.S.).

Jones 
Heide 
ni. 
finala 
reve- 

Sakai — 
învingător cu 

«—0 în 
Leyus —

Ministrul federal pentru ti
neret, familie și sănătate din 
R. F. a Germaniei, Käte Stro
bel, a fost timp de o zi oaspe
tele litoralului românesc al 
Mării Negre, unde a vizitat di
ferite stațiuni turistice și Spi
talul de copii din Constanța.

Miercuri dimineața, doamna 
Käte Strobel a vizitat Combi
natul de confecții și tricotaje 
„București“ și Palatul pionie
rilor.

SALUT

SILVIU DUMITRESCU

(Urinare din pag. 1) 
filozofiei marxiste, să cultive 
cu perseverență tradițiile pa
triotice ale poporului român, 
devotamentul nemărginit fa
ță de partid, față de cauza 
socialismului, spiritul inter
naționalist căruia Partidul 
Comunist Român i-a fost și 
îi este credincios.

Cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la apariție, ziarul 
„Scînteia tineretului" adre
sează colectivului redacțio
nal și colaboratorilor revis
tei „Lupta de clasă" un căl
duros salut, urîndu-le noi 
succese în activitatea pusă 
în slujba înfăptuirii politicii 
interne și externe marxist-le- 
niniste a Partidului Comunist 
Român, a hotărîrilor Con- 
?>resului al X-lea, pentru edi- 
icarea în România a socie

tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

vățat multe în acest răstimp. 
Mai ales din ’57, de cind lucrez 
la macarale. Cind am trecut in 
noul domeniu, nu mai era ni
meni ca mine. Urcam pe mașini 
ca vintul și ca gîndul. Ajuns sus 
îmi umflam pieptul și-mi roteam 
privirea peste șantier întocmai 
ca un... indian din filme, cind 
scrutează, de pe piscuri pleșuve, 
preeria. Iar cind coboram mă 
uitam la oameni tot de sus. 
ca unul care-i văzuse, cu numai 
cîteva minute înainte, mici cît 

' furnicile. îmi intrase-n cap că

ASCENSIUNI PE
VERTICALE DE METAL
fac o treabă excepțională, că sint 
un ..ales“, -că fac parte dintr-o 
„elită“ a montorilor — și lucrul 
acesta începuse să se facă sim
țit în relațiile cu cei din jur și 
chiar în calitatea muncii mele. 
N-am să intru in amănunte. 
Am să vă spun doar că într-o 
bună zi am auzit discuția dintre 
un bătrîn maistru și niște ti
neri macaragii pe care-i luase 
deoparte și-i dăscălea. „Că vă 
urcați în viteză sus. la fruntea 
macaralei, zicea bătrînul, e foar
te frumos ; e o treabă pe care 

Ne mal despart doar cinci zile de 
startul unei noi competiții inter
naționale de prestigiu, găzduită de 
Capitala țării : Campionatele eu
ropene de talere, 8—13 septembrie 
1970. Poligonul „Tunari“ — acest 
complex sportiv ultramodern, re
numit în Europa și în lume — va 
avea ca oaspeți ai ștandurilor sale 
un număr de 252 de trăgători cu 
arma de vinătoare, reprezentînd 26 
de țări (între paranteze, numărul 
de sportivi anunțați) : Austria (11), 
Belgia (3), Bulgaria (6), Cehoslova
cia (8). Danemarca (12), Elveția (7), 
Finlanda (12), Franța (15), Grecia
(11) , Islanda. Irlanda (9), Italia
(19) , Liban (12), Marea Britanle (13), 
Norvegia (2), Olanda (2), Polonia
(12) , Portugalia (1), R.D.G. (11), 
R. F. a Germaniei (16), Spania (10), 
Suedia (7), Ungaria (8), U.R.S.S.
(20) . Turcia (9), România (16).

Campionatele continentului se 
vor desfășura la cele două clasice 
probe ale armelor cu alice : talere 
aruncate din șanț (trap), și talere 
aruncate din turn (skeet). Intere
sant de menționat că trapul — 
probă mal veche, eu tradiție — 
programează cea de a 31-a ediție 
a C.E., în timp ce skeet-ul, a 
17-a. Campionii mondiali „en-ti- 
tre“ ai celor două probe — res
pectiv italianul Enio Matarelli șl 
sovieticul Iuri Turanov — vor fi 
prezenți și ei la București în lup
ta pentru titlurile europene (luna 
viitoare, între 17—22, are loc cam
pionatul mondial).

Comisia de organizare, prin di
rectorul de concurs prof. Gavrilă 
Barani — președintele Confedera
ției europene de tir și secretar 
general al F.R.T. — care ne-a 
furnizat date privind „ultima oră“ 
a pregătirilor, s-a străduit, și a 
reușit pe deplin, să asigure toate 
amănuntele legate de această 
competiție continentală a exacti-

După campionatele
republicane ale seniorilor

Putem fi mulțumiți?
Fără îndoială că tenta între

cerilor a fost dată de acea lovi
tură de gong ce anunță înce
putul unui spectacol, pe care a 
marcat-o Lia Manoliu cu recor
dul ei obținut la prima aruncare. 
Simbol de perseverență și se
riozitate în pregătire, Lia Ma
noliu demonstrează încă o 
dată că valoarea nu are vîrștă 
și că în ierarhizarea atleților noș
tri, performanța trebuie să fie cri
teriul decisiv. Și recordurile lui 
Dinu Piștalu la prăjină sau cel 
al junioarei Mariana Filip la 400 
m plat sînt bine situate pe plan 
internațional și ele bucură mai 
ales că lasă să se întrevadă că 
sînt doar o etapă în evoluția a- 
cestor atleți.

Poate că și numărul recorduri
lor și al performanțelor bune ar 
fi fost mai mare, dacă s-ar fi 
prezentat la start o serie de ju
niori de valoare care, pe ici pe 
colo, puteau să facă „zile fripte“ 
celor care s-au urcat pe podium. 
Doja, Mîrza, Schuha, Fița, Jinga 
și alții au lipsit. Unii din ei se 
pregătesc pentru „europenele” de 
juniori de la Paris, alții au avut 
alte motive. Sugerăm antrenori
lor să mai mediteze asupra aces
tei evitări a concursurilor, care 
în general nu se mai întîlnește 
la atleții de mare valoare. Revi
zuirile de concepții nu slăbesc, 
ba dimpotrivă, pot îmbunătăți 
valoarea unei metodici de pre
gătire.

Există îndeobște tradiția ca 
mulțimea performanțelor deose
bite dintr-un concurs să estom
peze pe cele slabe, să le treacă 
neobservate. De data aceasta la 
recentele campionate, extremele 
în bine sau în rău, nu au abun
dat (poate de aceea și acest titlu 
de marginalii). Dacă în cîteva 
probe, disc fete, triplusalt, 50 km 
marș, am avut rezultate bune, la 
g»eutate băieți și alergările de 
fond, aceleași performanțe me
diocre. Avem tot respectul pen
tru pasiunea lui Adrian Gagea 
sau Constantin Crețu, clasați 
primele locuri la greutate, 
merită laude că se mențin 
fruntea unei probe, fără să li 

care 
cu 

mai 
care 
l-ați

o fac și acrobații de circ — și 
iau și aplauze pentru asta, că 
asta e meseria lor. Dar meseria 
voastră e alta. Pe voi aș vrea să 
vă aplaud pentru viteza cu 
citiți planurile mașinilor, 
care montați macaralele și, 
ales, pentru condițiile în 
lucrează agregatul după ce 
montat. Cind n-o să se ivească 
nici o stagnare din vina voastră, 
cind o să vă puteți lăuda că 
macaragiii de pe mașinile voastre 
nu s-au julit .nici măcar la un 
deget, atunci, da, puteți să vă 

umflațî în pene. ...Dacă o să 
mai aveți chef de așa ceva 1“
- Și?
— Și cam asta e. Ca să vedeți 

că nu sint „modest“, cum vi s-a 
părut, am să mă „laud“ cu două 
performanțe alese chiar din ac
tivitatea la zi. Prima : lucrez 
aici, la barajul deversor, într-un 
colectiv de aproape 60 de maca
ragii și montori. Nu e un loc de 
muncă prea ușor. Spațiile sînt 
strimte, profilele construcțiilor 
sint, destul de complicate, sute 
de oameni acționează pe un loc

CUPA TINERETULUI

0 „PIESA DE GREUTATE“
A CALENDARULUI

CQMPETIȚIONAL
FLORIN IURCENCO, 

de la Școala sportivă nr. 1

lății. Numeroase trofee (medalia- 
tilor li se vor oferi chiar arme de 
vînătoare cu focuri duble), cupe, 
medalii și alte distincții vor răs
plăti eforturile celor mai buni 
trăgători. Conform regulamentului 
dp participare, sînt considerați

• ZIARUL NOSTRU, CONSECVENT PREOCUPĂRII SALE DE 
A STIMULA, SUB DIVERSE FORME, AFIRMAREA TINERELOR 
TALENTE A INSTITUIT CUPA DE CRISTAL A „SCÎNTEII TINE
RETULUI" CARE VA FI DECERNATA JUNIORULUI (STRĂIN SAU 
ROMÂN) AUTOR AL CELEI MAI VALOROASE PERFORMANȚE 
A „EUROPENELOR".

acorde condiții deosebite de pre
gătire, și nici satisfacția con
cursurilor în deplasare și nici 
chiar în țară, cu echipa națio
nală. Totuși este absolut necesar 
ca federația de specialitate să 
întreprindă și alte măsuri mai e- 
ficiente decît înlocuirea lor din 
concursurile echipei naționale, 
măsură care piua acum s-a do
vedit, după cum era și normal, 
total ineficace. De asemenea și 
la probele de fond, în afara re
trogradării unor antrenori (no
tați bine : a celor mai buni an
trenori care au dat elemente în 
reprezentativele naționale !) fe
derația nu a găsit nici o altă mă
sură eficientă. Se fac discuții, se 
propun soluții, și atît.

Și o ultimă problemă. S-a 
scris la timpul său, și pe bună 
dreptate, s-au luat măsuri ener
gice de control antidoping și 
chiar s-au pedepsit cîțiva atleți 
care folosesc asemenea practici 
incorecte. La recentele campio
nate, de asemenea, au fost tri
miși unii atleți la acest control.

foarte îngust. Și totuși, de atâta 
vreme, nici unul din oamenii 
mei nu s-a lovit nici măcar la 
o unghie și. de asemenea, ni
meni pe acest șantier n-a suferit 
vreun accident din pricina maca
ralelor. De luni de zile, cele opt 
mașini ale noastre răstoarnă 
beton moale în autobasculante 
care se succed cam din două-n 
două minute. Ei bine, nici o cupă 
cu prețiosul material n-a fost 
răsturnată alături de basculantă, 
nici un tablier de mașină n-a 
fost atins de „pumnul“ macara

lei. Asta, zic eu, ar fi, ât de cît, 
o performanță...

„Cît de cît“ ! Abia cînd urci 
pe una din cele opt KPGS-uri 
de 450 t/m, în cabinele unde lu
crează tinerii Gheorghe Ștefă- 
nescu sau Ion Breazu, secretarul 
U. T. C., Marin Mariuțu ori 
frații Ștefan și Petre Teslerașu, 
abia atunci înțelegi dimensiuni
le reale ale performanței profe
sionale a macaragiilor maistru
lui Cajvan. De aici, de sus, oa
menii se văd într—adevăr cit 
furnicile, iar autobasculantele- 

RODICA VEZEANU, 
o talentată concurentă în probele 

de „trap“ ale C.E.

Juniori — pentru că la fiecare pro
bă vor participa și cîte doi Ju
niori din partea fiecărei federații 
naționale europene, în afara celor 
5 seniori și 2 senioare — toți tră
gătorii născuțl după 31 decem
brie 1950.

R. VIOREL

Au fost însă unii, care deși de
semnați pentru control, nu s-au 
prezentat. Este necesar să se facă 
și aici lumină, dacă vrem să 
combatem definitiv aceste prac
tici nepennise.

Despre organizare, în general 
lucruri bune. Poate ar fi mai 
bine insă să nu mai întîlnim a- 
semenea „manifestări de forță“ 
cum s-a petrecut la 800 m băieți, 
unde după ce Gheorghe Ungu
reanu a fost descalificat pentru 
jenarea lui Damaschin, în fina
lul cursei, a fost reintegrat în 
clasament și premiat (chiar la 
intervenția sportivă a lui Damas
chin) pentru ca în final, în re
zultate, Ungureanu să apară din 
nou descalificat. Nu folosesc a- 
tletismului aceste demonstrații de 
opinii diferite, și chiar dacă ele 
există, se pot rezolva în cadrul 
ședințelor de arbitri sau de fede
rație și nu în prezența atleților, 
antrenorilor și spectatorilor.

Deci putem fi mulțumiți ?

ATLETISMUL — una dintre ceie mai îndrăgite

cealaltă performanță,

aici, 
am 
de 
în 
15. 
un

mamut apar cit niște cutii 
chibrituri. Și totul abia .se 
rește, înșelător prin norii 
praf, prin strălucirile soarelui 
bătând în parbrizuri și în metal. 
Cu toate acestea, de luni și luni 
de zile, ..nici o unghie de om 
atinsă, nici o cupă de beton răs
turnată alături, nici o mașină 
ciocnită...“.
-Și maistre Cajvan ?
— De fapt o performanță du

blată de o mare bucurie : i 
la deschiderea șantierului, 
redus la jumătate timpul 
montare a unei macarale, 
loc de 30 de zile, numai 
încât, atunci cînd ne-a vizitat 
tovarăș inginer din conducerea 
centralei de la Cluj, un om cu 
mare experiență, l-am auzit flu- 
ierind admirativ și intrebînd pe 
unul din inginerii noștri : „Ce-i 
cu macaralele-astea ? Cind au 
apărut ? Au crescut peste noap
te. din apă ?...“ Știți cum sînt 
șefii — și mai ales șefii cu ex
periență profesională ! Greu 
scoți de la ei un „Bravo !“ dar- 
mi-te... M-am bucurat ca un co
pil și m-am umflat în pene 
exact ca-n tinerețe. Dar bineîn
țeles, nu în fața băieților...

...Băieții ! Cind ii vezi 
vin la lucru, liniștiți, cum 
alene pînă la cabine, mulți 
tre ei ducînd in plasa cu mica 
gustare și o carte („Cînd bate 
vintul cu peste 15 m/sec., îmi 
spune maistrul, este interzis să 
lucrăm. Atunci ce să facă băieții 
singuri-singurei printre 
Citesc“), cînd îi vezi cît de si
guri manevrează lungile _ ' '
metalice, gîndul că asiști la 
ceva „excepțional“, la o perfor
manță, îți dispare. Și totuși, 
performanțele nu lipsesc.

— Care este, totuși, cea mai 
importantă realizare a acestui

cum 
urcă 
din-

nori ?
brațe

La scurt interval după con
sumarea fazelor județene — ul
timele, la această ediție — ale 
celei mai de anvergură compe
tiții rezervate sportivilor să
teni, bilanțul, considerațiile 
marginale, se află in centrul 
preocupărilor activiștilor de spe
cialitate ai Comitetelor județene 
ale U.T.C. Așa cum este și fi
resc, „Cupa“ anului 1970 a de
pășit prin calitate ediția prece
dentă și încă la unele capitole 
esențiale. „Se cuvine a fi men
ționat numărul crescut de par- 
ticipanți în toate cele 39 de ju
dețe ale țării — este de părere 
tovarășul ALEXANDRU MU- 
REȘAN, adjunct de șef de secție 
la C.C, al U.T.C. Aceasta, ca 
rezultat al preocupării mai sus
ținute manifestate in cadrul fie
cărui comitet județean de a ex
tinde reperele primei etape a 
competiției. S-a izbutit astfel, 
ca în fazele pe cercuri și asocia
ții sportive sătești, prin repeta
rea sub diverse forme de „con
cursuri de casă“ a întrecerilor 
din cadrul celor șapte discipline 
sportive, prin folosirea la ma
ximum a posibilităților materia
le — terenuri, amenajări spor
tive simple, material și echi
pament sportiv bine gospodărit 
să fie cuprinși toți tinerii care 
muncesc și trăiesc la sate. Un 
numeros corp auxiliar de in
structori, cadre tehnice medii, 
profesori (si nu numai de educa
ție fizică), specialiști ai 
C.J.E.F.S., își au un merit in
contestabil în succesul deplin al 
ediției. Un „clasament neoficial" 
întocmit pe baza criteriilor e- 
nunțate ar trebui să aibă urmă
toarea configurație : Cluj, Dolj, 
Mureș, Covasna, Harghita, Gorj, 
Timișoara, Tulcea“.

Referindu-ne la disciplinele 
sportive ale „Cupei" putem con
stata unele salturi valorice apre
ciabile. Dacă fotbalul, voleiul și 
••-«îdbalul se mențin și 
cesta pe primul loc în 
privește răspîndirea și 
nea de care se bucură 
dul sportivilor săteni — cu adău
girea că în competiția feminină 
de handbal s-au înregistrat cu 
mult mai multe echipe înscrise, 
în primele etape, față de anul 
trecut — oină, in> schimb, poate 
fi considerată revelația ediției. 
Aproape 400 de echipe bine în
chegate, în toate județele, fără 
excepție, au făcut să încline de 

anul a- 
ceea ce 
adeziu- 
în rîn-

loc de muncă, maistre Cajvan ?
— Punerea de acord._  ? ! ?
— Adică toți cîți lucrăm aici, 

de Ia cel mai vîrstnic și pînă la, 
să zicem, Costică Moloman care 
abia a-mplinit 18 ani, gindim la 
fel — și ca oameni și ca mese
riași. Mi s-a urii și mie de cînd 
n-am mai fost sculat noaptea 
din somn și adus de acasă pen
tru vreo defecțiune neprevăzu
tă. înțelegeți, nu e vorba de 
„deranj“ — noi, constructorii 
dormim iepurește — e vorba că 
băieții —■ oricare dintre ei — se 
descurcă singuri, in orice-mpre- 
jurare. De aceea pot să spun că 
somn mai liniștit decît în aces
te luni — cind e mare fierbere 
pentru construcția barajului de- 
versor — n-am mai avut de ani 
de zile. Mai multe nopți albe 
mi-a făcut... Politehnica-Iași 
(sint vrîncean și ca microbist țin 
cu Ieșii) cind era să retrogra
deze. decit băieții mei de pe ma
carale.

— Poate că ei duc o viață mai 
sportivă.

— Ca băieții. Mai un film, mai 
un bal, mai un șpriț...

— Atunci care e secretul per
formanțelor ?

— V-am spus : punerea de 
acord. De-ndată cc-am hotărit, 
eu toții, că meseria e sfîntă, că 
nu e ceva de joacă, hotărit a 
rămas.

— O ultimă-ntrebare : Băieții 
d-tale, tineri 
..umflă-n pene' 
tindu-se excepționali ț 
perisabili, n-au mîndria 
r-iei ?

— Cum să n-o aibă ! 
că o păstrează-n ei. 
bărbătește, n-o mărturisesc ni
mănui.

— Nici dumitale ?
— Nici. Mai ales ! 

cum sînt, nu se 
‘ niciodată, soco- 

și indis- 
mese-
Numai 
discret,

partea acestei discipline spor
tive ponderea preocupărilor. 
Mai mult, după încheierea fazei 
a treia, pe județ — a fost pen
tru prima oară în istoria spor
tului nostru național, cind s-au 
stabilit campioane județene — 
întrecerile la oină au evoluat 
pe un plan aparte : faze pe opt 
zone și finale pe țară, detașate, 
sub forma recent încheiatei 
„Cupe a U.T.C. la oină". Dar, 
despre această competiție, dat 
fiind caracterul ei deosebit, ne 
vom ocupa într-un material se
parat. Trînta, disciplina sporti
vă a celor puternici, a izbutit 
să se impună și ea : în toate 
județele și la totalul celor șase 
categorii de greutate, lupta pen
tru titluri a dat loc la întreceri 
spectaculoase. Mulți dintre 
proaspeții laureați, lansați cu 
această ocazie, sînt realmente 
dotați pentru sportul de perfor
manță — luptele — în care, 
competiții similare, au consacrat 
campioni de talia lui Berceanu 
sau Martinescu. La atletism, 
saltul valoric s-a manifestat în 
două direcții : prin îmbunătăți
rea evidentă a rezultatelor teh
nice și, mai semnificativ, prin 
acoperirea întregului număr de 
probe la majoritatea județelor. 
Organizatorii diferitelor faze, în 
special la comune și centre de 
comune, au semnalat totuși pro
be în care s-a recurs sistema
tic la improvizații : ștafetele. 
Este, de altfel, un punct asupra 
căruia specialiștii Secției Sport 
a C.C. al U.T.C. se vor pronunța, 
în sensul îmbunătățirii lui. Ci
clismul — un „copil vitreg“ : 
disciplina sportivă care, chiar 
la unele faze județene, abia 
dacă a întrunit cîțiva partici- 
panți. Este un lucru inexplica
bil, știut fiind cît de numeroși 
sînt tinerii săteni posesori de 
biciclete, și cît de mult peda
lează ei zilnic. Și totuși ? La 
Cluj, de pildă, cîștigătorii faze
lor pe centre de comune s-au 
prezentat fără... biciclete ; la 
Piatra Neamț, pe un traseu ales 
în pripă și neasigurat, proba a 
avut totuși loc așa, doar ca să 
fie... ; la București, s-au prezen
tat doar trei concurente din 
întreg județul Ilfov I? Aceste 
cîteva situații, frecvente din pă
cate la fazele județene, au mi
nimalizat un sector al „Cupei" 
— ciclismul — care avea toate 
șansele să se fi situat la polul 
opus.

Cu toate succesele înregistrate 
în ansamblu, loc pentru mai 
bine a mai rămas încă. Ne gîn- 
dim în primul rînd la sprijinul 
pe care sînt datoare să-l dea or
ganele C.J.E.F.S. La Galați și 
la Reșița, de pildă, bazele spor
tive necesare fazelor județene, 
n-au fost puse la dispoziție de
cit (în primul caz) în urma unor 
serioase intervenții. Aceasta, în 
deplin contrast cu numeroase 
alte localități, cum ar fi Bîrlâ- 
dul (unde finala la fotbal, arbi
trată de un arbitru de divizia 
A, a avut Ioc în cuplaj, pe sta
dionul central „Rulmentul“, cu 
un meci internațional de rugby) 
sau Clujul (care, pentru eventu
alitatea timpului nefavorabil 
avea asigurate sălile „Armatei" 
și chiar „Palatul sporturilor" !

Marea competiție a fost un bun 
prilej pentru organizatorii di
verselor etape de a-și manifesta 
din plin inițiativa și priceperea. 
Să nu uităm că regulamentul 
acordă suficientă libertate în 
stabilirea programelor. în solu
ționarea unor situații în funcție 
de anumite condiții concrete. 
Unele județe n-au greșit deloc 
programînd probele individuale 
întro duminică și jocurile spor
tive în alta (Vaslui, de exemplu) 
și chiar în localități diferite ; în 
altă situație (Covasna), se putea 
apela la soluția loviturilor de 
la 11 m'. .în turneul final la fot
bal, pentru departajare, și nu 
la calcule controversate de vtrstă 
a jucătorilor (trecînd peste amă
nuntul că echipa comunei Cer- 
nat s-a făcut vinovată de grave 
abateri de la disciplină, fiind 
descalificată tocmai în legătură 
cu aceste calcule). Nu este mai 
puțin adevărat că același regu
lament care permite interpre
tări atunci cînd este vorba ca 
întrecerile să aibă de cî.știgat, 
este susceptibil de unele preci
zări expuse la capitolul care sta
bilește calitatea tînărului (în le
gătură cu domiciliul) de a par
ticipa la C.T.S. Cîteva amenda
mente sînt, credem, necesare de 
adăugat.

Partea propagandistică merită 
și ea atenția maximă. Și recent 
încheiata ediție ne-a oferit 
o gamă întreagă de soluționări : 
de la pavoazarea și trompeții 
Bîrladului, de la fastul și exu
beranța festivităților de închide- 
re-deschidere ale Clujului, la 
anonimatul întrecerilor de la 
Reșița, la suprapunerile nedorite 
de acțiuni de la Piatra Neamț 
(„Cupa" a coincis cu „Sărbătoa
rea muntelui Ceahlău" și a avut 
astfel, evident, de suportat pre
judicii). Sînt lucruri care, la 
prima vedere, pot părea nesem
nificative dar din care se mai 
poate învăța ceva. în. ideea per
fecționării continue a acțiunilor 
viitoare.

Opr.indu-ne aici cu însemnă
rile despre ediția 1970 a „Cupei 
tineretului de la sate“ nu putem 
renunța la sublinierea, încă o 
dată, a faptului că succesul 
competiției în general este o 
dovadă a capacității organizații
lor noastre U.T.C. de a dirija 
un sector atît de important al 
activității tinerilor săteni, cum 
este sportul. Reușita acestei ma
nifestări ample, clădită pe op
timism și 
ecouri cu 
educative

amplifică 
rezonanțe

tinerețe, 
profunde 
și sociale.

VIOREL RABA



încheierea conferinței
INTERGUVERNAMENTALE

La Veneția s-au încheiat lu
crările primei Conferințe inter- 
guvernamentale consacrată as
pectelor instituționale adminis
trative și financiare ale politici
lor culturale. Organizată sub 
auspiciile UNESCO; conferința 
a reunit delegații din 85 de state 
membre și asociate. Delegația 
română a fost condusă de Pom- 
piliu Macovei. președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Conferința a adoptat docu
mentul final, diverse concluzii, 
precum și recomandări adresate 
statelor membre ale UNESCO. 
Desfășurindu-se intr-un spirit 
de colaborare internațională, 
conferința a asubliniat necesi
tatea pentru toate țările de a 
defini și aplica politici’ culturale 
care să favorizeze o largă parti
cipare a maselor la cultură,. în 
conformitate cu dezvoltarea ge
nerală social-economică a fiecă
rei țări.

La propunerea delegației Ro
mâniei. conferința a adoptat în 
unanimitate teza potrivit căreia 
cooperarea culturală internațio
nală trebuie să se fundamen
teze pe normele dreptului inter
național, pe respectarea princi
piilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

De un larg interes s-a bucu
rat la conferință inițiativa dele
gației române și a altor țări 
pentru conservarea și valorifi
carea culturilor populare și o 
mai bună difuzare internațio
nală a valorilor folclorice. Con
ferința a formulat, între altele, 
recomandări referitoare la par
ticiparea cit mai cuprinzătoare a 
tineretului la manifestările cul
tural-educative, atît sub aspec
tul creației, cît și sub cel al re
ceptării noilor valori culturale 
ale întregii omeniri.

□
Cooperare
culturală

internațională

tP

S.U.A. Aspect din timpul recente lor manifestații în cartierul mexican din Los Angeles împo
triva războiului dus de S.U.A. în Vietnam.

GHANA :

ORIENTUL
• REUNIUNEA AMBA

SADORILOR LA O.N.U. 
AI FRANȚEI, MARII 
BRITANII, S. U. A. ȘI 
U.R.S.S.

NF,W YORK — Ambasadorii 
la O.N.U. ai Franței, Marii Bri
tanii, S.U.A. și Uniunii Sovietice 
s-au întrunit miercuri pentru a 
continua schimbul de păreri pri
vind căile de soluționare a con
flictului din Orientul Apropiat 
în conformitate cu rezoluția 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. întrunirea, a 42-a 
de la începerea in aprilie 1969 a 
acestor consultări, a avut loc la 
reședința ambasadorului so
vietic. I

AMMAN. — Consiliul de Mi
niștri al Iordaniei s-a reunit 
miercuri pentru a examina situa
ția creată la Amman în urma 
gravelor incidente care s-au pro
dus cu o zi înainte și în cursul 
nopții între grupurile de comando 
palestiniene și unitățile 
iordaniene. Postul de

armatei 
radio

Succesiunea

Un colegiu electoral 
compus din deputății A- 
dunării Naționale și din 
douăzeci și patru de șefi 
de triburi a ales luni noul 
președinte al Republicii 
Ghana, în persoana fos
tului președinte al Curții 
Supreme ghaneze Ed- 
ward Akufo Addo. Eveni
mentul își are semnifica
țiile lui precise și, de a- 
ceea, n-a trecut neremar
cat de observatorii sce
nei politice africane.

„celei 
octom

brie 1969). La mijlocul lunii au
gust, generalul Afrifa a demi
sionat din armată și a anunțat 
că, fiind încă tînăr (are doar 35 
de ani) dorește să se consacre 
unei noi cariere, civile, studiind 
dreptul într-o universitate brita
nică.

Se pare, astfel că, la Acera, 
militarii și-au ținut promisiunile. 
Ei au ieșit din scena, mai exact 
din prim planul scenei politice, 
pentru a face loc civililor, pre- 
dîndu-le totalitatea puterii.

Bbsia și proclamarea 
de-a doua republici" în

□ a

APROPIAT
Amman, citind o declarație a 
primului ministru iordanian, Ab- 
del Moneim Rifai, a făcut cunos
cut că în cursul reuniunii „au 
fost adoptate o serie de măsuri 
în vederea normalizării situației 
în țară“.

Conferința la nivel
a țărilor

membre ale OUL A

CONTROL 
GUVERNAMENTAL 
ASUPRA BĂNCII

INTERNAȚIONALE 
DIN PERU

o t □
Prezentarea scrisorilor de

acreditare de către

ambasadorul român la Ottawa
OTTAWA — La 1 septembrie, 

ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialis
te România la Ottawa, Bucur 
Șchiopu, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare guvernatorului ge
neral adjunct al Canadei, Em- 
mett M. Hali. La ceremonie au 
fost de față R. E. Collins, repre
zentant al secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Cana
dei, precum și alte persoane ofi
ciale. Au participat, de asemenea, 
membri ai ambasadei române.

Ambasadorul român a transmis 
șefului federației canadiene urări 
de sănătate și fericire personală,

de progres și < pace pentru po
porul canadian.

Tn răspunsul său, E. M. Hali a 
transmis cele mai bune urări pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
urări de pace și un viitor tot mai 
fericit pentru poporul român.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
guvernatorul general adjunct al 
Canadei și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

colaborarea din balcani și Europa
Vizita pe care șeful guvernului turc, Suleyman Demirel, o 

efectuează în Iugoslavia se situează în centrul atenției opiniei 
publice iugoslave.

Fl

din viața tineretului lumii
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De la formarea guvernului dr. 
Kofi Busia, în septembrie 1969, 
funcțiile prezidențiale erau e- 
xercitate de o „comisie specia
lă“ compusă din doi militari 
și fostul șef al poliției gha
neze. Constituția promulga
tă în august 1969 (trei ani după 
destituirea de către armată a 
primului președinte ghanez, 
Nkrumah) prevede o conducere 
„bicefală" a triburilor statului, 
asumată de președintele statu
lui și primul ministru. Totuși, a- 
tunci cînd, cîteva luni mai tîrziu. 
Adunarea Constituantă a decis 
că puterile prezidențiale ar ur
ma să fie exercitate de o „comi
sie prezidențială" pe timpul „u- 
nei perioade nedefinite“ s-au i- 
vit îndoieli în ce privește insta
larea unui regim prezidențial 
civil. Cînd s-a stabilit că aceas
tă „comisie prezidențială“ va fi 
formată dintr-un triumvira,■ 
compus din doi militari și șeful 
poliției, măsura a fost interpre
tată ca o tendință de a permite 
armatei să păstreze un control 
decisiv, considerabil, asupra 
treburilor statului. Cu toate a- 
cestea, contrar temerilor și pro
nosticurilor multor observatori, 
nici un conflict n-a opus „trium
viratul provizoriu" prezidențial 
doctorului Busia, devenit prim 
ministru după victoria, în alege
rile legislative de la finele lui 
august 1969, a Partidului pro
gresului.

în momentul în care, la 31 iu
lie a.c. Adunarea Națională a 
votat în unanimitate dizolvarea 
„comisiei prezidențiale" (la pro
punerea primului ministru și cu 
aprobarea șefului partidului de 
opoziție, Alianța națională a li
beralilor) generalul Afrifa,_ prin
cipala personalitate a triumvi
ratului și președintele Consiliu
lui național de eliberare — 
C.N.L. — n-a ridicat nici o pie
dică, nici o obiecție. El se ară
tase, de altfel, de mult timp, ca 
un partizan al revenirii la un 
reaim civil în această proble
mă, qeneraîul Afrifa a fost în 
conflict cu qeneraîul Ankrah 
fostul președinte al C.N.L. (or
ganul care a deținut puterea e- 
xecutivă și legislativă de la des
tituirea lui Nkrumah și pînă la 
formarea guvernului civil al dr.

P. N.

R

Scrisoare 
a ministrului de
externe al R.P.D

Coreene
Hă Dam, ministrul afacerilor 

externe al R.P.D. Coreene, a tri
mis lui U Thant o scrisoare prin 
care , cere difuzarea în rîndul de- 
legaților tuturor statelor membre 
ale Organizației Națiunilor Uni
te declarația din 29 august 1970 
a guvernului R.P.D. Coreene ca 
uri document oficial al O.N.U. 
Declarația menționată sprijină 
propunerea de a se înscrie pe 
ordinea de zi provizorie a vii
toarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. punctele intitula
te „Retragerea trupelor S.U.A. 
și a tuturor celorlalte trupe stră
ine care, sub steagul O.N.U., 
ocupă Coreea de sud“ și 
ființarea Comisiei O.N.U. 
tru unificarea și refacerea 
reei“

• IN CURSUL LUNII 
GUST, rezervele publice de aur 
și devize convertibile ale Fran
ței au crescut cu 302 milioane 
franci, anunță un comunicat al 
Ministerului Economiei și Fi
nanțelor, publicat marți seara 
la Paris. La 31 august, preci
zează comunicatul, aceste rezer
ve se ridicau la 25 249 000 000 
franci.

• LA MOSCOVA a avut loc 
miercuri o adunare festivă con
sacrată celei de-a 25-a aniver
sări a victoriei asupra militaris
mului japonez. Cu acest prilej, 
mareșalul Matvei Zaharov, șeful 
Statului Major, general al forțe
lor armate sovietice, a rostit o

„Des- 
pen-
Co-

AU-

în capitala Etiopiei au conti
nuat miercuri lucrările Confe
rinței la nivel înalt a țărilor 
membre ale Organizației Unității 
Africane, la care participă re
prezentanți a 40 din cele 41 de 
state membre.

Ședința de dimineață a fost 
consacrată adoptării ordinii de 
zi oficiale a lucrărilor, care in
clude, printre cele 10 puncte, 
problema luptei împotriva colo
nialismului și a regimurilor ra
siste minoritare din sudul Africii, 
livrările de arme către Republi
ca Sud-Africană și situația din 
Orientul Apropiat.

în cursul dezbaterilor a luat 
cuvîntul vicepreședintele Fron
tului de eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) Marcellino dos 
Santoș, care a condamnat spriji
nul politic, militar și financiar 
acordat de unele țări occiden
tale Republicii Sud-Africane, 
Rhodesiei și Portugaliei, pertni- 
țîndu-le astfel să-și continue po
litica colonială în Africa. El a a- 
preciat că „eforturile depuse în 
această direcție de țările afri
cane sînt încă sub posibilitățile 
lor reale“.

In intervenția sa, secretarul 
general al O.U.A., Diallo Telli, 
a criticat unele țări membre ale 
N.A.T.O. pentru colaborarea lor 
cu regimurile de la Pretoria și 
Salisbury.

Acționînd pe linia restrin
gerli influenței capitalului 
străin în economia naționa
lă, statul peruvian a preluat 
controlul, prin intermediul 
Băncii Naționale, asupra u- 
neia din principalele institu
ții financiare din țară — 
Banca Internațională. Ac
țiunile acesteia erau deținute 
în majoritate de două firme 
americane și una argenti - 
niană. Măsura a intervenit 
la cîteva zile de la asumarea 
de către stat a controlului 
asupra altei bănci importan
te din Peru — Banca Conti
nentală.

Cu prilejul unui dineu oferit 
oaspetelui turc, șeful guvernului 
iugoslav, Mitia Ribicici, a subli
niat în cuvîntul său, între alte
le, perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor turco-iugoslave, pre
cum și posibilitățile de îmbună
tățire continuă a situației și co
laborării din Balcani și Euro
pa. El a accentuat faptul că 
Iugoslavia, ca țară europeană, 
este interesată în evoluția si
tuației actuale, salutînd orice 
eveniment menit să contribuie 
la dezvoltarea colaborării și la 
crearea condițiilor unui sistem 
de securitate în Europa. Ribicici 
a subliniat, de asemenea, că lu-

K.D. GERMANA. Imagine din Karl Marx-Stadt
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cuvintare in care a evocat eve
nimentele petrecute cu un sfert 
de veac în urmă.

• PREȘEDINTELE R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, a pri
mit miercuri la reședința sa de 
pe Insula Brioni delegația Par
tidului Social Democrat din 
R.F. a Germaniei, condusă de 
Herbert Wehner, vicepreședinte 
al partidului și președinte al 
grupului parlamentar în Bun
destag. Delegația P.S.D. din 
R.F. a Germaniei se află în Iu
goslavia Ia invitația U.C.I. 
și a Conferinței Federale 
U.S.P.M.I.

a

REUNIUNE 
ÎMPOTRIVA RĂPITORILOR
• LA RIO DE JANEIRO are 

loc o reuniune a Comitetului 
juridic ințeramerican consacra
tă studierii căilor și mijloacelor 
de a se pune capăt răpirilor și 
asasinatelor, precum și altor 
acte de violență din America 
Latină. Secretarul general al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), Galo Piaza, a subliniat 
în fața participanților la actua
la reuniune că actele de vio
lență „sînt o problemă care ne
cesită soluții urgente“. El a a- 
preciat că situația actuală din 
America Latină ar fi „delicată 
și serioasă“.

100.000 SINISTRAȚI TN NIGERIA
• PESTE 100 000 DE PER

SOANE au rămas fără adăpost, 
ca urmare a ploilor torențiale 
care au căzut în ultimele zile 
asupra unor regiuni din sudul 
Nigeriei. Autoritățile federale 
au ordonat luarea unor măsuri 
de urgență pentru ajutorarea 
populației sinistrate.

ZBOR COSMIC SIMULAT
• ECHIPAJUL navei „Apollo- 

14“, care va zbura spre Lună 
la 31 ianuarie 1971, compus din 
Alan Shepard, Stuart Roosa și

Edgar Mitchell, a 
zbor cosmic la 
60 000 m.

simulat un 
altitudinea de

MASURI EFICIENTE
LUATE ÎN U.R.S.S.

ÎMPOTRIVA 
EPIDEMIEI DE HOLERA

După 
TASS, 
sănătății 
Burnazian. a declarat unui co
respondent al ziarului „Pravda" 
că in regiunea Astrahan sint 
focare de holeră care au fost 
localizate. El a arătat că trata
mentul celor bolnavi s-a înche
iat și se poate afirma să situa
ția in prezent este stabilă. Tot 
așa stau lucrurile la Kerci și 
Odesa, unde a pătruns infecția. ,Noi dispunem de toate mijloacele 
necesare în vederea eradicării 
infecțiilor. Tratamentul inceput 
la timp garantează . vindecarea 
totală“, a declarat locțiitorul mi
nistrului sănătății. Ziarul relevă 
faptul că au fost luate măsuri 
ca toate persoanele care pără
sesc teritoriul U.R.S.S. să fie 
vaccinate contra holerei.

cum anunță agenția 
locțiitorul ministrului 

al U.R.S.S., Avetik

50000 de
greviști in

Olanda
Greva lucrătorilor de la sec-, 

țiile ' metalurgice ale șantierelor 
navale, calificate drept cel mai 
grav conflict de muncă cunoscut 
de Olanda după cel de-al doilea 
război mondial, continuă să pa
ralizeze activitatea porturilor 
Rotterdam, Amsterdam și Schie- 
dam. Peste 50 000 de muncitori 
portuari și-au încetat activitatea.

10 milioane
de persoane

Furtunile tropicale care s-au 
abătut în. ultimele săptămîni 
asupra insulelor Filipine au 
provocat mari inundații. Prin
tre localitățile afectate de in
temperii se află și capitala 
filipineză, Manila, unde car
tiere întregi au fost inundate. 
Culturile de. orez din împre
jurimile .orașului au fost în 
mare parte compromise.

Se apreciază că peste 10 mi
lioane de persoane au avut de 
suferit de pe urma inundații-

goslavia se pronunță pentru 
continua dezvoltare a colaboră
rii pașnice și a relațiilor de 
bunăvecinătate între țările bal
canice pe baza principiilor inde
pendenței, neamestecului în 
treburile interne, suveranității 
și respectării integrității teri
toriale.

La rîndul său, primul minis
tru al Turciei, Suleyman De
mirel, a înfățișat punctul de 
vedere cu privire la posibilită
țile de dezvoltare a colaborării 
bilaterale turco-iugoslave, în 
special în domeniul economic. 
De asemenea, el a menționat, 
printre altele, că colaborarea 
dintre cele două țări contribuie 
la dezvoltarea cooperării țărilor 
balcanice. Demirel a declarat 
că țara sa urmărește cu mare 
interes eforturile care se depun 
pentru examinarea problemelor 
securității europene.

E

,.La J6 aP' de la mandatul încredințat autorităților federale 
din VVashington de către Curtea Supremă a S.U.A., cercurile 
oficiale americane au început să-și exprime speranța că, în 
sfîrșit, anul acesta va putea fi îndeplinit programul unei in
tegrări masive a școlilor din sudul țării. După cum se știe, 
ordinul de desegregare a școlilor americane a fost dat în 
1954 de cel mai înalt for juridic al țării. In acel an, un număr 
total de abia 23 elevi negri au primit dreptul să frecventeze 
școlile care fuseseră rezervate pină atunci numai copiilor 
al_bi- Astăzi, potrivit statisticilor publicate de Ministerul Să
nătății, Educației și Bunăstării, „numai nouă sau zece la 
sută din cele 2 697 districte școlare din 11 state ale vechii 
Confederații sudiste nu au îndeplinit directivele guvernului 
federal în această problemă sau sint urmărite 
pentru „nesupunere față de ordine“.

La prima vedere s-ar părea că în ce privește lichidarea 
segregației în sistemul american de invățămint lucrurile se 
îndreaptă spre un făgaș pozitiv. Dar în ciuda cifrelor ofi
ciale, alte statistici, publicate de data aceasta de diferite or
ganizați de luptă pentru drepturile civile, indică faptul că în 
problema desegregării invățămintului american se manifestă 
încă o puternică opoziție din partea cercurilor ultra rasiste 
din sud. Există chiar unele „zone de tulburări potențiale“ 
cuni sint comitatele Watson Chapel (statul Arkansas), Dar- 
lington (Carolina de sud) și Longview (Texas). în comitatul 
Watson Chapel, de pildă, membrii consiliului școlar au de
clarat că preferă mai curînd să meargă la închisoare decît 
să se supună ordinului Curții Supreme. In comitatul Darling- 
ton rasiștii mențin de cîteva luni o stare de tensiune, după 
ce în mai a.c. părinții elevilor albi de la școala Lamar au 
răsturnat și incendiat autobuzele școlare pentru a împiedica 
transportarea copiilor negri la această școală.

In timp ce Ministerul Justiției al S.U.A. continuă să exer
cite presiuni și emite ordonanțe judiciare împotriva acelor 
consilii școlare care caută să tergiverseze cît mai mult cu 
putință lichidarea segregației actuale din institutele de învă- 
țămînt, cercurile rasiste din sud au găsit un mijloc abil de 
a ocoli dispozițiile guvernului federal. Este vorba de așa 
numitele „academii segregate", școli particulare, deschise 
numai copiilor albi și care nu mai trebuie să depindă de 
alocațiile federale ce pot fi tăiate oricînd pentru refuzul de 
a se desegrega. Numărul acestor „academii“ particulare s-a 
înmulțit ca ciupercile. Nimeni nu cunoaște cu precizie cîte 
asemenea școli au luat ființă de la data de 29 octombrie 1969, 
cînd Curtea Supremă a emis un nou decret privind „desegre- 
garea imediată“. Dar, potrivit unei statistici a Consiliului re
gional sudist din Atlanta, numai în precedentul an școlar 
peste 400 000 de copii albi frecventau asemenea școli. Pentru; 
noul an școlar cifra lor se așteaptă să crească intr-un ritm 
impresionant. In statul Alabama ,de pildă, există de pe acum 
150 de „academii segregate“. In Georgia cifra lor a ajuns la 
160 în timp ce noi și noi școli particulare unde accesul co
piilor de culoare este interzis iau ființă în statele Tennesee, 
Carolina de sud, Virginia și altele.

La ce vor duce toate acestea ? în mod oficial, ordonanța 
Curții Supreme a S.U.A. privind desegregarea școlară in 
S.U.A. va ajunge să fie aplicată pretutindeni, poate chiar în 
cursul actualului an școlar. Dar în realitate, existența „aca
demiilor segregate", în special in statele sudiste, face ca în 
sistemul educativ american să dăinuie încă, și probabil pen
tru mult timp de acum înainte, practica anacronică a unor 
școli destinate numai copiilor albi. împotriva acestei tendințe 
au declanșat acum lupta organizațiile ce se pronunță pentru 
respectarea drepturilor civile și lichidarea discriminării ra
siale în statele Unite.

P. NICOARA

în justiție

INTERARMS" TȘI FACE RECLAMĂ • 

DE ARME Șl PROFITURI RECORD • 
BULAWAYO

PIAȚA SEMI-CLANDESTINA
TRANSPORTURI PENTRU

oșa-numitele „lichidări periodi-1 
ce de armament depășit". De
seori, sub acest paravan se o- 
perează tranzacții cu arme de 
cele mai noi modele. INTER- 
ARMS a pus mîna — de exem
plu — sub eticheta „lichidarea 
de armament depășit’’ pe un tip 
de tunuri cu reacție cu care ar
mata britanică este abia acum 
în curs de înzestrare. în sfîrșit, 
INTERARMS întreține legături 
directe cu o serie de concerne 
din industria de război occiden
tală. Datorită acestor legai’ ri 
ea se aprovizionează cu unele 
stocuri de armament ultramo
dern. Potrivit relatărilor lui DIE 
WELT, firma are în depozitele 
sale puști automate de ultimul 
tip cu care armata americană a 
început să fie înzestrată abia la 
începutul anului în curs.

Lărgindu-și operațiunile, IN- 
TERARMS a înghițit deja cîteva 
mici firme vest-europene pro
ducătoare de armament ușor. 
Ea a cumpărat majoritatea acți
unilor întreprinderilor engleze 
„Gunwaker's Ltd“ și „Coquswell 
and Harrison Ltd". Ea a înfiin
țat, de asemenea, întreprinderi 
de piese de schimb și muniții în 
Europa accidentală și Canada. 
La ora actuală, INTERARMS 
este considerată „cea mai mare 
firmă din lume pentru comerț 
semi-clandestin cu arme" (DIE 
WELT).. Ea are filialele în zeci 
de țări, acționînd în special în 
America Latină și Africa. Cel 
mai ades, INTERARMS apare 
masiv pe scenă atunci cînd se 
încheie tranzacții atît de infame 
îneît nici un guvern care ține cît 
de cît la reputația lui nu vrea 
să fie implicat oficial. Printre 
clienfii cei mai buni ai lui IN- 
TERARMS au fost, de-a lungul a- 
nilor, dictatori sud-americani da 
tristă faimă ca Trujillo, Batista, 
Somoza, Castillo-Armas. Cităm, 
spre exemplu, în aceeași ordine 
de idei, că cele mai importante 
comenzi din ultimul an au fost 
recepționate din Rhode’sia și A- 
frica de sud. (Q mare cantitate 
de aruncătoare de mine a fost 
trimisă în mai-iulie cu destina
ția Bulawayo — Rhodesia).

Cummings și compania pros
peră. Așa cum prosperă și alte 
asemenea firme specializate în 
comerțul semiclandestin de ar
me cum ar fi Merex (Military 
Equipment Resale and Export) 
sau „Terravita Establishment". 
Dividendele morții curg. Afaceri 
tenebroase alimentînd focare 
de încordare și unele din așa- 
numitele (cu; o cinică formulă) 
„războaie locale, limitate...".

BUSI- 
parti- 

cular cu arme ia proporții". Nota cuprinde, de fapt, o relatare 
lapidară dar sugestivă despre activitatea firmei „Internațional 
Armament Corporation" (INTERARMS).

„în 1968 — scrie revista — 
tranzacțiile pe piața mondială 
de arme au atins o sumă echi
valentă cu totalitatea schimbu
rilor de cereale, lactate, carne, 
cafea, ceai și cacao pe toată 
întinderea pămîntului. Pe o ase
menea piață fabuloasă comer
țul particular cu arme prosperă 
mai mult ca oricînd. Experții e- 
valuează volumul acestui co
merț pe scară mondială, în ul
timii cinci ani, la o medie anua
lă de 2 miliarde dolari. Cel pu
țin 60 la sută din acest volum 
revine lui INTERARMS... De la 
sediul din Monaco, Samuel 
Cummings, pe care cunoscătorii 
îl califică un artist în comerț, 
dirijează afacerile strălucite ale 
acestei mari firme cu capital a- 
merican. Deviza lui este : for- 
mează-ți stocuri mari, contro
lează piața neagră și profiturile 
vin de la sine". Aflăm din BU
SINESS WEEK că INTERARMS 
posedă depozite de arme în 
peste 80 de puncte ale globului, 
că firma ar putea echipa in
stantaneu divizii întregi și că, 
de pildă, numai la Alexandria 
(statul Virginia — S.U.A.) ea are 
9 depozite unde își așteaptă 
cumpărătorii 8 000 de tunuri, 
35 000 de mitraliere, 400 000 de 
puști și 250 000 000 de cartușe. 
Aflăm, de asemenea, că numai 
o singură comandă recentă 
pentru Angola, via Lisabona a 
cuprins 270 de tunuri 
Bofars, 106 tanchete 
milioane de cartușe.

Tn ultimul său număr, săptămînalul economic american 
NESS WEEK publică o scurtă notă intitulată „Comerțul

ușoare tip 
și 20 de 
Aflăm. în

Cummings inspectînd unul din sutele de depozite de arme ale 
lui „Interarms“ : profituri pină la 1 000 la sută...
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sfîrșit, că profiturile la diferitele 
comenzi încep de la 100 la sută 
și se ridică, nu rareori la ... 
1 000 la sută. „Este — exclamă 
redactorii de la BUSINESS 
WEEK — un record chiar și 
pentru afacerile de bursă nea
gră".

Nota succintă din săptămîna
lul american seamănă, mai cu- 
rînd cu o reclamă. De altfel, în 
deplină concordanță cu legile 
comerțului, INTERARMS recurge 
la o amplă publicitate. lată 
textul unui prospect publicitar 
al respectivei firme (reprodus în 
cadrul unui ciclu de reportaje 
despre comerțul cu arme publi
cat actualmente în cotidianul 
hamburghez DIE WELT) :

„INlERARMS a aprovizionat 
în ultimele două decenii mulți 
clienți cu mari cantități de ar
mament și mijloace tehnice de 
luptă de la arme automate u- 
șoare la tancuri cu echipament 
modern.

INTERARMS pune la dispozi
ție, ia cerere, experfi tehnici și 
echipament pentru moderniza
rea înzestrării armatei și pu
nerea în concordanță cu stan
darde noi. INTERARMS dis
pune de posibilități unice 
prin aparatul său comer
cial internațional pentru a 
vă livra echipamentul militar 
dorit în cantități foarte mari 
sau modeste. Firma este în mă
sură să-și servească clientela 
la cele mai convenabile prețuri 
atît pentru echipamentul nou cît 
și pentru cel recondiționat.

Prețurile INTERARMS, reduse 
datorită faptului că firma achi
ziționează și vinde cantități 
mari pe piața particulară mon
dială, reprezintă cote mult mai 
mici decît actualele prețuri de 
uzină. Tn afară de pistoale, 
puști automate, puști mitralieră 
și mitraliere de orice tip — noi 
și modernizate — vă putem o- 
feri un excelent sortiment de a- 
runcătoare de mine, piese de 
artilerie și alt armament greu, 
Ia cerere".

Din ce surse se aprovizionea
ză „respectabila" firmă ? O 
parte din depozitele lui INTER- 
ARMS s-au constituit, la început, 
din armamentul „clasat" după 
cel de al doilea război mondial 
(cea mai mate cantitate prove
nind din operațiunea de dezar
mare a Wehrmachtului hitlerist). 
O altă cale de aprovizionare 
au constituit-o și o constituie EM. BUCAR
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