
OLIMPIADA
STRUNGARILOR

Laureafii
Se pare că nu i-a fost prea 

comod juriului să se pronun
țe asupra numelor înscrise 
pe lista finaliștilor la cea de 
a doua ediție a Olimpiadei 
strungarilor. Proba practică 
i-a supus pe concurenți la 
un sever examen profesio
nal. „Melcul" încredințat 
spre execuție strungarilor fi
naliști s-a dovedit, în cele 
din urmă, un examen ne
așteptat de pretențios, o de
monstrație că strungăria se 
dovedește un mediu în care 
universalitatea trebuie să se 
îmbine fericit cu specializa
rea.

Și, să recunoaștem, nu prea 
mulți au fost acei tineri care 
au depășit cu zîmbetul pe 
buze pragul etapei. Doar 
primii 7 dintre concurenți au 
răspuns' aseară la chemarea 
profesorului Ion Mustață, 
pentru a se întrece în proba 
teoretică a finalei. Ei erau: 
Marin Banță, olteanul pe 
Care-1 întrevedeam încă de 
ieri printre finaliști, Enel 
Maxim (Suceava) și Gheor- 
ghe Gheorghe (Ialomița) — 
exponenți a două din județe • 
le cu o redusă, deocamdată, 
tradiție industrială, — reși- 
țeanul Gheorghe Doroghi, 
Ion Dumitriu (Dîmbovița) tî- 
nărul pe care cu adevărat 
numărul 13 de concurs se 
pare câ nu l-a derutat cîtuși 
de puțin, Manea Pascu, ve
nit din județul gazdă al pri
mei olimpiade pe țară a 
strungarilor, precum și'cel ce 
acumula speranțele gaz
delor de azi : Gheorghe 
Vecsei (Sibiu).

Astfel că după ce toți par- 
ticipanții la finală au avut 
prilejul — prin grija orga
nizatorilor — să facă cunoș
tința atît de frumosului oraș 
de la poalele Cibinului, să 
străbată sălile celebrului 
„Brukenthal", după ce în 
cursul dimineții de ieri și-au 
dat întîlnire la consfătuirea 
organizată de Comisia Cen
trală pentru problemele ti
neretului din industrie de pe 
lîngă C.C. al U.T.C. — pri
lej potrivit pentru un fruc
tuos schimb de opinii în pa
rametrul specialității lor. — 
ei s-au revăzut aseară la 
Clubul tineretului Uzinei In
dependența, pe scena 
a fost programată 
ecluză în drumul 
„Strungul de Aur" : 
teoretică.

Și totuși, Suceava 1

• Ambasadorul
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• Dacă ifi alegi ENERGETICA

— DOMENIU AL MARILOR FERSFECUVE

— NENUMĂRATE DRUMURI SKE MESEÎiE

— U CE ELE INDUSTRIALE ENERGETICE

— SC OU LE DE SFECLAUZARE FOSTL'CEALE ENERGETICE

— REȚEAUA DE WVATAMINT A MINtSTBUUR ENERGIEI 
ELECTRICE

— VIATA RATE LA UȘA

A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
-4.

NICOLAE CEAUSESCU

• Ambasadorul

• Ambasadorul

Japoniei la București 
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei la București,

Toshio Mitsudo, în legătură cu

plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Iranului la București 
ambasadorul extraordinar și ple

nipotențiar al Iranului la Bucu
rești, Soltan H. V. Sanandaji, în

legătură cu plecarea definitivă • 
acestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

căruia 
ultima 

spre 
proba

NEAGU UDROIU

la

la

la Uzinele „Autobuzul" 
ION DAVIDOVICI, de 
I.C.M.A.

ANGHEL PENCIU, de 
I.C.E.C.O.M.

DUMITRU DRAGU, de la Uzi
nele „Vulcan"

MARIN MARIN, de la Uzinele 
„Timpuri noi"
ALEXANDRU PETRACHE, de

SEE

ANCHETA 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI"

ECONOMIȘTII — utilizarea lor 
intre deziderat și realitate (W

PRACTICĂ IN PRODUCȚIE
SAU PLIMBARE DE

• Delegația 
Francez

U. R. S. S. la București 
de Stat, a primit pe A. V. Ba
sov, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Sovie-

Partidului

tice la București, la cererea a- 
cestuia.

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

Comunist

Le Floch, activist la C.C. al 
P.C.F.

La primire. au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membra al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Ion Cîrcei, șefi de secție 
la CC. al P.C.R., Dumitra Ghi- 
șe. adjunct de șef de secție la 
QQ al P.C.R., și Dan Marțian, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră de cordiahtate. au fost a- 
bordate unele probleme ale ac
tivității actuale ale celor două

partide, precum și alte problem» 
de interes comun. Delegația 
Partidului Comunist Francez a 
transmis mulțumirile sale pentru 
atenția cu care a fost înconjurată 
și și-a exprimat interesul pentru 
contactele avute în timpul vizitei.

De ambele părți s-a exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare tovără
șească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Francez, corespunzător interese
lor celor două partide și popoare, 
cauzei unității mișcării comuniste 
și muncitorești, n tuturor forțelor 
an ti imperialiste.

Și totuși, Suceava I După 
un extemporal fulger, care 
a racordat pe concurenți la 
tensiunea probei finale, a 
urmat incursiunea orală în 
bagajul de cunoștințe. Ver
dictul final, consemnînd de
partajarea pe criterii ferme 
a strungarilor finaliști, a 
imprimat o alură oarecum 
surprinzătoare, dar merita
tă, clasamentului. Premiile 
oferite de Comitetul Cen
tral al U.T.C., Ministerul 
Industriei Constructoare de 
Mașini și Consiliul General 
al U.G.S.R. au revenit tine
rilor : EMIL MAXIM, de la 
Uzina de utilaje și piese de 
schimb Suceava (Premiul I); 
GHEORGHE VECZEI, de la 
Uzina „Independența" Sibiu 
(Premiul II) ; ION DUMI
TRU, de la Uzina mecanică 
Moreni (Premiul III) ; PAS- 
CU MARIA, de la Uzina de 
autocamioane Brașov 
MARIN BANȚA, de 
„Electroputere" Craiova 
mențiuni.

AGREMENT PRIN SERVICII ?
Atunci cînd am abordat premi

sele ce conduc, în ultimă instanță 
la lipsa de receptivitate a cadre
lor economice tinere, cu pregă
tire superioară, față de munca de 
concepție și problemele ridicate 
de organizarea științifică a pro
ducției și a muncii am omis cu 
bună știință — tema presupunea 
o tratare mai amplă — un as
pect ce, în context, capătă o 
semnificație cu totul deosebită — 
și anume cel al practicii în pro
ducție a viitorului economist. Re- 
ferindu-ne acum la această peri
oadă a studenției trebuie să spu
nem din capul locului, că în 
multe cazuri i se ignoră influența 
pe care o poate avea, pozitivă 
desigur, cînd se face repartizarea 
absolvenților. Argumentele care

Un modern laborator de protecția muncii la amenajarea căruia 
au contribuit beneficiarii — elevii Școlii profesionale de meca

nizatori agricoli din Sîntana, județul Arad
Foto : O. PLECAN

să ilustreze această afirmație nu 
lipsesc. Să luăm deci un prim 
exemplu din atîtea altele. Valen
tin Rîncă, absolvent 1970 al 
Institutului de studii economice 
din Iași a fost repartizat pentru 
practica de anul III la Șantierul 
naval din Galați. Anul următor 
la Fabrica „Proletarii!" din Ba
cău. în sfîrșit, în anul V la „Rul
mentul" din Brașov. Pină aici 
toate bune. Rularea studentului 
prin întreprinderi cu profil de 
fabricație diferită este lăudabilă. 
Mai ales dacă avem în vedere 
că, înainte de momentul reparti
zărilor absolvenților în produc
ție, ei nu știu cu exactitate unde 
anume, în ce imitate economică 
își vor avea locul de muncă. Cu
noașterea proceselor tehnico-eco- 
nomice — din combinate cu spe
cific chimic sau siderurgic, în 
uzine constructoare de mașini 
sau fabrici textile — se impune, 
deci, ca o necesitate strictă, ast
fel prevenindu-se, în intenție cel 
puțin, situațiile în care cel ce a 
venit ca specialist în fapt este cu 
totul străin de activitatea ce se 
desfășoară în perimetrul produc
tiv asupra căruia va trebui să-și 
îndrepte atenția. Așa stînd lu
crurile ne-am fi așteptat să găsim 
pe Valentin Rîncă fie într-o u- 
nitate constructoare de mașini, 
fie textilă. Adică, acolo unde-1 
recomandau lunile de practică 
din perioada studenției. Dar nu, 
economistul de care vorbim a fost 
încadrat la întreprinderea jude
țeană de construcții montaje din 
Focșani. Așadar, dintr-o dată to
tul trebuie luat de la început 
Prin urmare o perioadă bună de 
timp nici vorbă nu poate fi de 
participarea sa, la nivelul maxim 
al cunoștințelor asimilate, în or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii. Asta nu înseamnă 

.însă că sîntem de acord cu utili
zarea lui, așa cum se întîmplă, 
la rezolvarea anumitor operații

cu caracter strict funcționăresc. 
Procedînd astfel conducerea în
treprinderii nu face dec it să a- 
graveze un simptom nedorit și 
nicidecum să-1 anihileze. în loc să 
determine evoluția — în speciali
tate, creează în mod arbitrar dmj 
liber de acțiune involuției — în 
rutină. Reprezintă totuși — ni s-ar 
putea spune — tinărul Valentin 
Rîncă un caz singular în care re
partizarea în producție nu ține 
seama, în nici un fel, de specificul 
unităților industriale în care efec
tuează practica studenții facultă
ților ce pregătesc ecooomiștri. 
Nicidecum. într-o situație iden
tică se află și ceilalți tineri eco-

GH. GHIDRIGAN

fContinuare in pag. a Ill-e) Gigantul de oțel ți beton ți făuritorul său — constructorul

DE CE TACE
O VOCE A

OPINIEI PUBLICE?
Brigada artistică de agitație trebuie să coboare de pe scena concursului 

festiv pe scenele cotidiene ale muncii și educației concrete

Să întocmim împreună
o dare de seamă

CINCI SECRETARI U.T.C.
Al UNOR ÎNTREPRINDERI

BUCURESTENE

Desigur, pentru multe organizații U.T.C. efortul întocmirii dă
rii de seamă a adunării de alegeri este acum încheiat. Dar, în 
același timp, există comitete ale U.T.C. și organizații in fața că
rora o asemenea preocupare își menține actualitatea. Totodată, 
atît pentru unii cit și pentru alții, tehnica elaborării dării de 
seamă, conținutul acesteia, locul pe care trebuie să-l ocupe în 
cuprinsul ei un domeniu sau altul astfel incit rezultatul final să 
slujească unui anumit scop — discuțiile tinerilor să cunoască 
puncte majore de întîlnire cu problematica susținută, reprezintă 
detalii asupra cărora schimbul de idei și de experiență nu poate 
fi niciodată de prisos. Iată de ce am socotit utilă convorbirea 
aceasta care își propune să limpezească cîteva nedumeriri cu 
argumente nu teoretice ci cu exemple izvorîte din căutări ți 
izbînzi proprii.

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a lll-a)

SUCCES LA PORȚILE DE FIER
La Porțile de Fier 

a fost încheiată luni 
după-amiază perioa
da probelor com
plexe ale celui de-al 
doilea hidroagregat 
al centralei. In cele 
72 de ore de funcțio
nare neîntreruptă, 
turbina, generatorul, 
transformatorul de 
forță, precum șl in
stalațiile anexe s-au

comportat bine, noul 
agregat începind să 
funcționeze în sarci
nă de producție. E- 
nergta 
furnizată 
prezent 
naționale 
două hidroagregate 
de la Porțile de Fier 
se ridică la peste 100 
milioane KWh.

electrică 
pină in 

economiei 
de cele

Tot aici, ziua de 2 
noiembrie a consem
nat un alt însemnat 
eveniment: a tost 
lansat în locașul său 
special rotorul celei 
de a patra turbine, 
primul agregat de a- 
cest fel de producție 
românească.

(Agerpres)

lizita delegației de partid și guvernamentale

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
o delegație de-partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Polone, condusă de Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.,

președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Polone, 
va face o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă 
România, în noiembrie a.c. în 
timpul vizitei va avea loc semna
rea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă.

ANIVERSARE
de GEORGE MACOVESCU

Secvențe din timpul explorării Peșterii cu Corali
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URMAȘII LUI EMIL RACOVITA•> >

— REPORTAJ DIN ACTIVITATEA CERCURILOR DE SPEOLO
GIE ALE B.T.T.

Concursul brigăzilor artistice 
de agitație din întreprinderi, 
organizat în primăvară de Con
siliul județean Dîmbovița al 
U.G.S.R., în colaborare cu Co
mitetul județean U.T.C., a fost, 
fără îndoială, un eveniment mai 
mult decit necesar. în primul 
rind, a stabilit o scară reală a 
valorilor în acel moment, ex
trem de utilă în dozarea dife
rențiată a viitoarei munci de 
îndrumare. în al doilea rînd, 
situația actuală a brigăzilor de 
agitație ne poate demonstra în 
ce măsură concluziile concursu
lui nu au rămas simple „adno
tări", ci au condus și la mă
suri concrete de perfecționare 
a activității.

La concurs au participat, 
lingă formații cu tradiții 
performanțe recunoscute, și 
nele echipe tinere, aflate, 
altfel, la prima confruntare
publicul. Așadar, concursul a 
evidențiat creșterea numerică a 
formațiilor de acest gen în în
treprinderile județului. Dar 
creșterea numerică a formații
lor a evidențiat și decalajul 
valoric dintre ele. De altfel, nu 
toate programele prezentate în 
concurs s-au încadrat în nor
mele specifice genului. Prin 
varietatea, acuratețea procedee
lor și a ideilor, numai „Răzbu
nătoarele" de la Uzina de 
laj petrolier Tîrgoviște au 
în evidență valențele noi, 
perioare ale programului 
brigadă. Intr-un program uni
tar ca idee și omogen ca va
loare, metalurgiștii tîrgovișteni

pe 
și 

u- 
de 
cu

uti- 
scos 
su- 
de

AL. DUMITRACHE

(Continuare în pag. a V-a)

. Se vor împlini joia viitoare nouâzeci de ani din ziua 
cînd în ttrgul Pașcanilor, din avocatul Alexandru Sadoveanu 
și țăranca din Verșeni, Profira Ursache s-a născut Mihail 
Sadoveanu. Am îndrăznit odată, cu aproape două decenii 
în urmă să afirm în fața lui credința mea că atîta vreme 
cit va exista neamul românesc și se va vorbi limba aceasta 
a noastră, literatura lui Sadoveanu se va citi. Cred și astăzi 
și voi crede mereu în cele ce am spus atunci.

Se întîmplă cu. unii oameni, puțini la număr, că ajung 
sa se împlînte adînc în conștiința poporului lor și să rămînă 
acolo pentru totdeauna. Cu Sadoveanu s-a petrecut acest 
fenomen încă în vremea vieții lui. Opera sadoveniană nu 
se mai măsoară după criteriile esteticei literare, ci după 
rezonanța. ei în conștiința, poporului român. în ea semiția 
noastră își găsește și istoria, și firea, și frumusețea pămîn- 
tului ei.

Mă gîndesc că nu s-a scris prea mult — deși exegeza 
operei sadoveniene este întinsă —, că nu s-a subliniat cît 
trebuie caracterul național al operei acestui prodigios rap
sod al neamului nostru. Acest caracter a ieșit din nemăsurata 
lui iubire pentru acest pămînt și pentru neamul în care a 
apărut. Comuniunea dintre Sadoveanu și popor, dintre scrii
tor și țară era organică. Rareori am întîlnit un om care să 
fie atît de mîndru că este român, că s-a născut aici și nu 
în altă parte. Cunoștea trecutul poporului în toată comple
xitatea lui. Pentru el, istoria românilor nu era o înșiruire 
de ani și domnitori, de explicații mai mult sau mai ’puțin 
lustiticate ale unor întîmplări. Pentru Sadoveanu istoria 
noastră înseamnă înlănțuirea izbînzilor și a înfrînqerilor, a 
bucuriilor și a durerilor, a nădejdilor 'și desnădejdilor, a 
frumuseților și hidoșeniilor, era manifestarea virtuților po
porului român. Dar ce domina, erau dragostea si respectul 
scriitorului față de trecutul nostru.

. Ani aflat în diferite împrejurări și mai cu seartiă din scrie
rile lui, marea plăcere pe care i-o dădea natura și peisajul 
românesc. Nu cred că au avut acestea un mai mare poet al 
lor. Desigur nu îl uit pe Eminescu, dar Sadoveanu este mai 
cuprinzător, mai legat de esența caracteristică peisajului ro
mânesc. Cînd citești o pagină de prezentare a naturii, chiar 
dacă nu știi că este scrisă de Sadoveanu, nu poți să te 
înșeli asupra faptului că peisajul descris este românesc.

Cunoștea perfect psihologia oamenilor din toate ținuturile 
tării noastre. Tn vasta operă sadoveniană forfotă o lume 
întreagă, .trăiesc, mor, se zbuciumă, iubesc, urăsc sute de 
personagii,, dar nu îmi aduc aminte să fi întîlnit vreunul în 
a cărui psihologie să nu găsesc trăsăturile esențiale ale 
poporului român, chiar atunci cînd idealul estetic și etic 
al scriitorului, le trecea pe unele în umbră și le ridica pe 
altele în lumină.

S-ar cuveni să scriu aici despre limba românească în 
care s-a întruchipat opera lui Sadoveanu, dar ce s-ar putea 
spune în cîteva rînduri I Frumusețea ei are taine încă nedes
lușite. S-au străduit specialiștii să o explice, s-au numărat 
substantivele și verbele, dar îmi amintesc de o vorbă a 
lui Sadoveanu spusă într-un fapt de seară, la un început 
de primăvară timpurie, cînd printr-un geam deschis privea 
o salcie înmugurită : „Tn mine cîntă tot ce e frumos în 
lumea aceasta și limba în care scriu este cîntecul acestor 
frumuseți". '
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5OUĂ BREVETE 
IOMÂNEȘTI PRIVIND 
rEHNICA 
NCĂLTĂMINTEi

LA DOFTANA 
„VORBEȘTE ISTORIA"

Pînă acum, deșeurlle de piele 
Ie la fetele de încălțăminte re
prezentau o valoare nesatisfăcător 
■ecuperabilă. Din pricina stratului 
le acoperire a pielii, deșeurlle nu 
puteau II desfibrate complet și u- 
niform, motiv pentru care nu pu
teau ft utilizate cu succes la fa
bricarea tălpii artificiale. In plus, 
procedeele de recuperare nu erau 
avantaioase: timp de prelucrare
mărit și utilaje suplimentare. Iar. 
produsul finit, departe de a fi sa
tisfăcător. Dorind să Înlăture a- 
ceste neajunsuri, un colectiv de 
la Fabrica de pielărie șl încălță
minte Cluj, după multe cercetări 
și experiențe a stabilit un proce
deu superior de obținere a pas
te: de fibre necesară fabricării 
tălpii artificiale. Produsul finit 
este de calitate superioară, timpul 
de prelucrare redus, faze tehnolo
gice și utilaje, de asemenea re
duse.

Un nou brevet românesc pe a- 
ceeași temă a realizat șl un co
lectiv de la Fabrica de încălțămin
te și mase plastice „Victoria” — 
Timișoara. Este vorba de obține
rea unei vopsele de acoperire a 
pielii, o vopsea solubilă în apă pe 
bază de caseină. Vopseaua de a- 
coperire. pînă acum nu avea re
zistență la apă șl nu se impregna 
profund în piele. Datorită acestui 
inconvenient, vopsirea se făcea în 
straturi succesive.

Prin noul brevet s-a realizat o 
vopsea cu o ridicată putere de a- 
coperire, culorile au o mare rezis
tentă la apă și, ceea ce este de a- 
seinenea Important, pielea tratată 
cu această vopsea are un aspect 
calitativ superior.

Cu prilejul comemorării a 30 
de ani de la prăbușirea Doftanei, 
la Muzeul Doftana a avut loc o 
manifestare impresionantă intitu
lată „Vorbește istoria". în fața a 
peste 10 000 de tineri veniți din 
județele Prahova, Buzău, Dîmbo
vița și municipiul București, au 
fost evocate pagini din trecutul 
de luptă al partidului nostru, jert
fele pe care le-au dat comuniștii 
în numele umanității.

250 de elevi de la Școala ge
nerală din Liliești au prezentat în 
cadrul acestei acțiuni, evocarea 
„Vorbește istoria". Prin vers și 
cînt ei și-au exprimat dragostea 
și recunoștința pentru minunatele 
condiții în care învață și se dez
voltă. Pionierii au vizitat secțiile 
Muzeului Doftana, după care a 
avut loc un pelerinaj la cimitirul 
„3 Pruni".

Interes în rîndurile tineretului 
din județ. Pentru tinerii de la 
sate „Dialogul tinereții” se află, 
în acest sezon, în faza interco- 
munală, aliniind la start con- 
curenți din 54 de comune ale 
județului. în cadrul etapei iri- 
tercomunale se întîlnesc con- 
curenți din cite două oomune, 
acordîndu-se un punctaj în ba
za căruia vor fi stabilite cele 
patru comune care vor parti
cipa la etapa județeană.

Concurenții vor trebui să facă 
dovada 
istoriei 
precum 
nai de 
în anii
multji național privind gospodă
rirea rațională a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor da

irigații și îmbunătățiri funciar® 
in anii 1971—1975 și de perspec
tivă pină în anul 1985.

Interesul de care se bucură 
„Dialogul tinereții" în rîndul 
tinerilor este justifioat și prin 
faptul că organizatorii oferă 
..câștigătorilor numeroase premii 
constînd din excursii șl obiecte.

I. BELCIUGAN

Mai știi de unde sare... 
doctorul ?!

Foto : P. TÎNJALĂ

E. POPAZU

B. NICOLAE

„DIALOGUL 
TINEREȚII"

:W
J

„Dialogul tinereții" se află în 
prima ediție, concurs organizat 
de Comitetul județean Ialomița 
al U.T.C. care a stîrnit un viu

Max Wexler
militant al mișcării

muncitorești din România

unei bune cunoașteri a 
și economiei județului, 

și a Programului națio- 
dezvoltare a zootehniei
1970—1980 și a Progra-

• CRONICI « CRONICI • CRONICI «

Sentința
Un film închinat Iui Gheorghe 

Doja, remarcabilă personalitate 
militară și istorică, cel oare a 
transformat mișcarea cruciată 
inițiată de papa Lean al X-lea, 
în primul război țărănesc desfă
șurat pe întregul teritoriu al 
Transilvaniei, „Sentința" — co
producție româno-ungară-slovacă
— a fost așteptată cu un justificat 
interes, cunoscîndu-se populari
tatea de care se bucură evocarea 
cinematografică a marilor mo
mente ale istoriei.

Regizorul Ferenc Kosa a pre
ferat unor modalități frecvente
— cronica evenimentului ori bio
grafia personajului — soluția fil
mului dezbatere. E vorba deci în 
filmul său de judecarea lui Doja 
după înfrângerea și prinderea lui 
de către voievodul loan Zapolya, 
lingă Timișoara, de acel timp 
premergător „sentinței", lungă 
așteptare în care nu era vorba 
atît de o condamnare cit de o 
demonstrație politică prin oare 
nobilimea dorea să dea o for
mă 
rii 
la 1

i superior organizată răzbună- 
asupra acelora ce au atentat 
privilegiile ei.

Doja trebuia (amenințat sau 
iertat, nu conta cum) să „recu
noască" doar un singur lucru . 
că marea mișcare a iobagilor 
români, maghiari, secui, sași și 
sîrbi, pe care a condus-o, nu a 
fost decît o rătăcire, un fel de 
nebunie colectivă și nu o cale, 
un model de a acționa pentru 
dreptate și libertate. O „inter
pretare" perfidă de care avea 
nevoie nobilimea pentru a-și a- 
lunga teama ei că acest proce
deu — un război al celor asu
priți de pe un imens teritoriu — 
să nu constituie un exemplu...

Filmul are trei momente- 
cheie: interogatoriul, sau mai 
bine-zis discuția prin care Ver- 
boczi îi propune lui Doja să re
nege caracterul conștient, revo
luționar al armatei formate și 
conduse de el ; judecata lui Doja 
de către nobili și execuția lui 
prin arderea pe un tron de fier 
înroșit de flăcări...

între aceste trei 
lungă întoarcere în vreme, o re
memorare de către 
acțiuni care, 
scopul urmărit de nobili, trebuia 
să semnifice spectatorului datele 
social-politice care au făcut din 
Gheorghe Doja autenticul con
ducător al unei armate țărănești 
revoluționare și nu un simplu

momente, o

erou a unor 
avînd în vedere

Istoria mișcării muncitorești 
dm Romania înscrie in pagini
le sale, printre alte figuri de 
militanți care s-au dedicat lup
tei pentru eliberarea clasei 
muncitoare, și pe aceea a lui 
Max Wexler de la. nașterea că
ruia se împlinesc 100 de ani. 
Născut la 4 noiembrie 1870 în 
Iași, intr-o familie de oameni 
nevoiași, Max Wexler a urmat 
școala primară in orașul natal, 
avind ca dascăl pe marele po
vestitor Ion Creangă, și apoi 
cursurile școlii comerciale. In- 
vingind multe dificultăți, tână
rul dornic de învățătură și-a 
continuat studiile la Universita
tea liberă din Bruxelles obți- 
nind titlul de „candidat” în li
tere și filozofie.

Primele cunoștințe cu doctri
na socialistă le-a făcut încă de 
cind era elev. Invățind citeva 
limbi de circulație internaționa
lă. avea posibilitatea să fie la 
curent cu literatura socialistă 
din occident, să vină în contact 
cu ideile care proclamau liber
tatea și dreptatea socială, lichi
darea exploatării gi a asupririi, 
înfrățirea intre popoare cu idei
le socialismului, care l-au atras 
mai întîi sub aspectul lor umani
tar. Treptat Max Wexler a deve
nit un socialist convins. La vîrs- 
ta de 19 ani se număra 
printre membrii cercului munci
torilor din Iași. Inițierea. sa ra
pidă in doctrina socialismului 
științific se datorește cercetării 
cu atenție a izvoarelor de bază 
ale acestei învățături — scrie
rile lui Manx și Engels, pe care 
le-a studiat în original, astfel 
ineît s-a putut pătrunde de ia 
început de caracterul de clasă 
revoluționar și dezrobitor al so
cialismului, de necesitatea orga
nizării proletariatului și orien
tării luptei acestuia în vederea 
îndeplinirii misiunii 6ale isto
rice.

Din primii ani ai activității în 
mișcarea muncitorească, Wexler 
s-a relevat atît ca militant în 
cadrul cercului, apoi al clubului 
muncitorilor din Iași și în 
P.S.D.M.R.. cit și ca publicist 
socialist, preocupări care s-au 
păstrat de-a lungul întregii sale 
vieți. Studiile și articolele sale

apărute in „Munca", „Lumina", 
„România muncitoare-, „Viito
rul soeraî". „Convorbiri soria le
se remarcă prin profunzimea 
abordării problematicii social 
prin marea sa dragoste per.': 
socialism, per.tru a cărui izbi: 
dă era încredințat.

Max Wexler și-a adus aport: 
la desfășurarea procesului < 
organizare politică și profesio
nală a clasei muncitoare, la cla
rificarea raportului dintre sindi
cate și partidul politic ai prole- 
tariatului. în numeroase articole 
de presă. în conferințe ținute Ia 
Cercul de studii sociale din Iași 
sau cu prilejul altor manifestări 
el insista asupra necesității or
ganizării și demonstra că numai 
uniți, muncitorii pot lupta cu 
succes pentru îmbunătățirea 
soartei lor. Wexler a evidențiat 
atit însemnătatea organizării e- 
conomice. in sindicate cit și a- 
ceea a organizării politice. în 
partid de clasă al proletariatu
lui. El și-a spus cu tărie cuvin- 
tul împotriva încercărilor ideo
logilor claselor dominante de a 
nega posibilitatea dezvoltării 
mișcării muncitorești în Româ
nia. demonstrând necesitatea și 
posibilitatea dezvoltării mișcării 
noastre muncitorești, pe care o 
considera o rezultantă obiectivă 
a acestor realități.

Dar activitatea acestui publi
cist care și-a pus condeiul în 
slujba ideilor socialismului nu 
erau pe placul claselor domi
nante. în urma participării la 
demonstrația de 1 Mai 1917 
„propagandistul socialist pericu
los”, cum era considerat de au
torități. a fost In mod abuziv 
încazarmat și, fără a fi trimis pe 
front, a fost transportat succesiv 
la Curtea marțială din Iași, apoi 
la cea din Bacău și Întemnițat. 
In noaptea de 14 mai 1917. sub 
pretextul fugii de sub escortă, a 
fost împușcat.

Figura luminoasă a lui Max 
Wexler, militant socialist, pen
tru izbînda nobilelor idealuri 
ale proletariatului, se află la loc 
de cinste în galeria luptătorilor 
mișcării noastre muncitorești.

• • • NEGLIJENȚA COS
TA. Tratarea cu superficiali
tate a obligației ținerii evi
denței unei gestiuni se răz
bună pină la urmă asupra 
gestionarului însuși, obligat 
să despăgubească întreprin
derea. Exemplele care ur
mează. culese la Baza lapte
lui Roman, sint elocvente (și 
in același timp ridică un 
semn de întrebare in legătură 
cu modul in care conducerea 
acestei unități controlează 
activitatea ce se desfășoară 
in bază). Ion Gidiceanu (28 
ani), recepționer, avea sarcina 
să țină evidența cașului de 
oi primit de la contractanți. 
Dar cum i se intimpla să 
bea in timpul serviciului o 
parte din avizele de primire 
s-au pierdut, cantitățile înre
gistrate aveau diferite apro
ximații astfel că I. G. e obli
gat acum să plătească 4 3W 
lei, contravaloarea

de IULIAN NEACȘU

goete

pagubei

produsă de el. tn același timp 
a fost inaintat procuraturii 
dosarul privind pe Radu Ar
delean (24 ani) și Costică 
Bălăiță, gestionar la aceeași 
unitate, care neținind • evi
dență clară a ambalajelor au 
produs prejudicii de 11 M8 
lei.

• • • HOȚII DE BICI
CLETE. De la parcarea în
treprinderii de prefabricate 
Roman au dispărut o serie 
de biciclete. Cercetările au 
dus la identificarea hoților : 
Nicolae 
comuna 
Neamț, 
Radu

Roșu (22 ani), din 
i Valea Vrsului-

Ion Vlase (19 ani), 
_____ Constantin Dumitriu 
(19 ani), ambii din Roman, și 
Gheorghe Caraiman (18 ani), 
din comuna Trifești. județul 
Neamț Primul a furat două 
biciclete, ceilalți trei bicicle
te. pe care le-au demontat, 
folosind o parte din piese.

• • • PRIETENII. CĂRȚII 
A fost trimis Tn judecată Mir
cea Vesa (19 ani) din satul 
Berinfa. comuna Copalnic 
Mânăștiur - (Maramureș). 
După o spargere la bucătăria 
„Băilor Cărbunari" de unde a 
furat alimente, băuturi ș.a. 
a forțat o ușă la biblioteca 
sătească din comună insușin- 
du-și de aici 5 volume. îna
inte de a pieca și-a mai luat 
și 14 insigne de „Prieten al 
cărții

Piesa „Iertarea” a lui Ion Bă- 
ieșu a avut o viață scenică pe 
cit de scurtă, pe «fit de fructuoa
să pentru autorul încununat cu 
Premiul pentru dramaturgie al
Uniunii Scriitorilor din csuza ei. 
Sprg deosebire de alții care de
clari piesa superioară 
continui să cred că nu este aja, 
„Iertarea' fiind doar o dramati
zare a unei proze excelente :

■nor instituții cu caracter social- 
cuhurei' ' „ă*nin cuiturul, cămn 
de si. cJnun studențesc . ori, la 
figurat, casc părintea-tcă (extins 
pentru familie ), ori chiar js în
căpere subterană zidită șt aco
perită cu capac de fonti, folosit 
pentru accesul la o conductă 
subterană^, \u-mi rămâne decît 
si adaug că. in fiecare vineri la 
ora cine vea poate opta
m favoarea uneia dintre semnifb 
cutiile cucintuhn. rizotind bine
înțeles pe propria m răspundere, 
„Căminul*.

«-
Mai aveți o întrebare este o 

emisiune cu o mare audienți la 
public: Temele interesante, tnct- 
tați aleși dintre cei mai volubili 
specialiști in diferitele domenii, 
cit j» Ion Petru, gazdă bună (vi
neri chiar „infractor' din mări
nimie ji victimă din interes) asi
gură acest succes săptăminal în- 
tr-o zi despre care altfel zice-se 
ci nu e chiar foarte norocoasă. 
Remarcăm in mod special și fe
ricita programare de vineri. 23 
octombrie, programare care a fă- 

westem 
discuție

cut ca după un plăcut 
să urmeze o palpitantă 
criminalistică !

♦
După ce era gata-gataDupă ce era gata-gata să pttn- 

gem de mila handbalițtilor intrați 
in noroi pină peste nas, dupâ ce 
(credem I i-am descoperit o colegă 
vocii lui Cristian Țopescu în vo
cea lui Romulus Balaban yi 
ne-am convins o dată pentru tot
deauna că un suplinitor este 
ceva neterminat, un „nulescu", 
era să murim de otita ris privind 
niște fotbaliști încălțați cu bici
clete care se indîrjeau in a lovi 
mingea cu ventiluL

if
Cum bine ftifi, Salonul literar 

nu mai este ; astfel o emisiune

ambiționase în fiecare miercuri 
comenteze viața noastră lite-

ce 
să 
rară a dispărut fără urmă și nu 
tocmai nouă ne-ar părea rău de 
asta; bineînțeles că obiectasem 
pe ici pe colo împotriva „salo
nului" afirmind, printre altele, ci 
nu exprimă c* interesant în
săși obiectul său, literatura. Ce 
s-a intimplat însă ? Redacția li- 

a televiziunii, renunțind la 
____ «fa* de m.ercuri ți-a frag
mentat activitatea fi, «ittel. din- 
tr-o emusme de tip, hm să zicem, 

s-eu derprins rubri
cile tn chip de emisnmi de sine 
stătătoare. Și cu aste s-a făcut 
mai bine ? Cine știe! Supărător 
e insă raptul că persistă in cazul 
prezentării literaturii pe micul e- 
crm aceleași ticuri. Astfel, tn ca
drul actualităților literare de foi 
(programate la o ori foarte Urâe) 
totul s-a desfășurat după vechiul 
tipic (critici care nu critică nimic 
ți pe nimeni, nețtiind nici mă
car ,^ă ne pricească") pină la te
ribila rubrică „Semnal" în cursul 
căreia cîteva voci de dincolo 
(cine-or fi fost ?) n-au știut de- 
cit să laude carte cu carte, ca 
ți cum simpla apariție a acestora 
în librării le-ar îngădui să con
cureze la premiul Nobel. Ne în- 
trebăm și de data aceasta de ce 
nu-yi are televiziunea propriul 
său critic literar. S-or pierde ast
fel caracterul de „invitație" („cri
tic invitat' ? I) și astfel am scăpa

te

stagiunea muzicală derulează 
impetuos. în zilele în oare Filar
monica bucureșteană continuă 
prestigiosul turneu peste hotare, 
Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii susține viața muzicală 
bucureșteană prin programe de 
maxim interes. Două impunătoa
re lucrări vocal — simfonice pro
gramate în primele săptămîni ale 
stagiunii Recviemul

V. NICOLAE

memo
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITĂ : rulează la Patria (o- 
rele 9: 12.45; 16,30; 20,15). Feroviar 
(orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30) ; Gloria 
(orele 9.45 : 13 ; 16.15 ; 19.30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 : 13.30 ; 16 : 18.30 ; 21) : Favo
rit (orele 10 ; 12,30 ; 15 : 18 ; 20.15) ;

CADAVRUL VIU : rulează la Ca
pitol (orele 9,30 ; 12,30 ; 16 30 ; 20) ;

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la București (orele 8,30 •
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Festival (orele 8.45 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 ; 18.30 : 21) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 : 20.45) ; Mo
dern (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ;
18.15 ; 20.30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Victoria (orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30
17.30 ; 20.15).

IN arșița NOPȚII : rulează la 
Centră! (orele 8.45 : 11 ; 13,30 : 16 ;
18.30 ; 20 45) ; Grivlța (orele 10,30 ; 
16 : 18,15 : 20,30).

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Lumina (orele 9—16 tn continua
re . 18.15 : 20,30).

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : rulează la Doina (orele
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulează 
la Excelsior (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15 45 ; 18 ; 20.15) ; To
mis (orele 9 : 11,15 ; 13,30 : 15,45 ;
18.15 ; 20.30).

PETRECEREA : rulează la înfră
țirea (orele 15 30 : 17,45 ; 20).

GREȘEALA REGELUI ; rulează 
la Buzești (orele 15,30 ; 18 : 20,30);

MAYERLING (ambele serii) : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 In 
continuare).

100 DE CARABINE : rulează la 
Bucegi (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30); 
Arta (orele 10 : 15,30 : 18 ; 20.15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Unirea (orele 15 30 ; 18 ; 20).

IMPOSTORII : rulează la Lira 
(orele 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Lira (orele 16).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30 ; 18 : 20.30).

TNTÎLNThEA : rulează Ia Feren
tari (orele 15,30 : 
mos (orele 15.30 •

HTBERNATUS : 
lest! (orele 15,30 : 
rița (orele 10 ; 12.15 ; 15 ; 17,30 ; 20).

17.45 : 20) ; 
18 ; 20,15).
ruleazâ la 
18 ; 20,30) ;

Cos-

Giu- 
Mio-

JANDARMUL ÎNSOARĂ :
rulează la Cotroceni (orele 15.30 ; 
17,45 : 20) ; Popular (orele 15,30 ; 
13 ; 20.15).

SENTINȚA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15 30 : 18 ; 20,30) ; Flamu
ra (orele 16 ; 18,15 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Volga (orele 15,30 ; 19).

TIGRUL : rulează la Viitorul (0- 
rele 16 ; 18 ; 20).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Moșilor (orele 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,15).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Munca (orele 16 ; 18 : 20)

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Flacăra (ore
le 15.30 . 18 ; 20,15).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Vitan (orele 15.30 ; 18 ; 
20,15).

VÎRSTA INGRATA : rulează la 
Rahova (orele 15 30; 18; 20,30)

HEI TU 1 : rulează la Progresul 
(orele 20).

PĂSĂRILE : rulează la Progre
sul (orele 15,30 ; 18)

AURUL : rulează la Pacea (ore
le 15,45 ; 18 : 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Crîngașl (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

MARTI, 3 NOIEMBRIE 1970

Opera Română : R1GOLETTO — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I.L. Caragiale” (Sala 
Comedia) : REGELE LEAR — ora 
20 ; (Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 20 ; Teatrul Național 
„Vaslle Alecsandri” — Iași (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
— Schitu Măgureanu) : TANGO 
LA NISA — ora 20 ; (la Sala Pa
latului : CATIHEȚII DE LA HU- 
MUI.EȘTI — ora 15 ; (la Teatrul 
Giulești) : NOAPTEA IGUANEI — 
ora 20 : Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” (Sala Studio) : PURI- 
CELE IN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul „C.I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : BĂRBAT! FĂRĂ NEVES
TE — ora 19.30 : (Sala Studio) : 
NĂZDRĂVANUL OCCIDENTU
LUI — ora 20; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu” : FLOARE DE CACTUS — 
ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : SEARA LITERARĂ — ora 
18; Studioul I.Ă.T.C.. CAFAGIA-
LE... DAR NU TEATRU — ora 20;

Teatru Țăndărică (Cal. Victoriei): 
GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR
— ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Tea
trul .C. Tănase” (Sala Savov) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30 ; (Cal. Victoriei) : LOGOD
NICELE ATERIZEAZĂ LA PARIS
— ora 19 30: Circul Globus: 
STAR-CIRCUS ’70 — ora 19.30.

Teatrul „Ion Creangă": COCO- 
ȘELUL NEASCULTĂTOR—ora 16;

i
I
I

MARȚI, 3 NOIEMBRIE 1970

• 10,00—11,00 Teleșcoală • 16.00 
Deschiderea emisiunii. Box: Se
mifinalele Campionatului națio
nal. înregistrare de la Sala Flo- 
reasca • 18.00 Ateneu • 18,30 Mi
cii meșteri mari • 19.20 1001 de
seri — emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seară «, 
20,00 Reflector o 20.15 Seară de 
teatru „Tragedia optimistă” de 
Vsevolod Vișnevskt « 22.15 Film 
documentar : Arhitectura polone
ză • 22.30 Telejurnalul de noapte. 
O 22,45 Muzicorama — revista ac
tualităților de muzică ușoară.

I
I
I
I

o dată pentru totdeauna de carac
terul prea politicos al intervenții
lor. Să notăm insă și succesele : 
includerea în programul Actualii- 
tății literare, a unui filmuleț de 
arhivă cu Shaw (iată ce înseamnă 
filmoteca!), un omagiu sadove- 
nian și... cam asta. In rest, in
terviuri cu scriitori contempo
rani (ce criterii de valoare folo
sește T V. pentru a-i invita: or
dine alfabetică, domiciliul stabil 
in București, aproape de Doro
banți. frumusețea fizică... ?) cart 
au întotdeauna ceva pe „șantier", 
care iubesc (culmea, nu ?) lite
ratura, care suportă întrebări 
plicticoase, etc. Pe urmă și ex
primarea hii Victor Crăciun șt 
a altor incitate, exprimare care 
atunci cînd nu e greoaie pare 
cel puțin prețioasă: „toamna e 
anotimpul care a generat cele 
mai multe metafore..." e o coinci
dență intre Ion Barbu și Al. 
Rosetti... „i-am redat valoarea lui 
Macedonski...". Stăruie improvi
zația în emisiunile literare yi, ca 
să fim în ton, nu ne rămîne alt
ceva decît să ne gindim la frun
zele tăiate.

ir
Ultima jertfă, poemul închinat 

celui de-al 167 525-lea soldat ro
mân (Pîrlea V.eronel) căzut în 
războiul antihitlerist, ne-a emoțio
nat profund. Mulțumim pe a- 
ceastă cale autorilor săi Vlad 
Bîtcă și Atanasie Toma.

Recviemul 
de Verdi
Verdi și „Creațiunea" de Haydn 
— mărturisesc consistență reper
torială, transformarea fiecărui 
concert într-o reală sărbătoare 
muzicală.

Recviemul lui Verdi constituie 
de aproape un veac una din cele 
mai atrăgătoare pagini vocal-rim- 
fonice. Dorind să cinstească în 
paginile Recviemului memoria 
lui Alessandro Manzzoni, Verdi 
făurește momente de adîncă vi
brație în care regăsim tot farme
cul lucrărilor sale lirice, toată 
știința unui creator veșnic dornic 
să se autodepășească însușindu-și 
cuceririle limbajului muzical.

Dirijorul Armando La Rosa 
Parodi a construit Recviemul pe 
linia marilor tradiții italiene, tra
diții ce-și propun să sublinieze 
imensul rezervor de melodii pe 
care-I aduce în Recviem compo
zitorul „Aidei" și „Traviatei".

Oaspetele italian a făurit un 
Recviem lipsit de retorism și se 
pare cu o voită lipsă de energie 
care a anulat uneori intensitatea 
emoțională a unor pagini. In 
conceptul lui Parodi (și partici
parea la repetiție mi-a dat senti
mentul unui cunoscător desăvârșit 
al partiturii), era vizibilă înclina
ția spre acuratețea stilistică, ne
voia de poezie 
lipsă de forță 
unor momente 
riorizare.

Versiunea pe 
oaspetele s-a 
cuvînt prin echilibru și nu prin 
măreție.

Ținuta corului a fost impeca
bilă în fața unei partituri care 
a solicitat îndelungate pregătiri. 
Dăruirea fiecărui instrumentist la 
nivelul marilor concerte.

Echipa de soliști însă, cu toa
te remarcabilele valori indivi
duale, a apărut neomogenă și in-1 
capabilă de a se suda cu ansam
blul.

dar o anumită 
a anulat valorile 
de adîncă inte-

oare ne-a oferit-o 
remarcat într-un

IOSIF SAVA

răsculat, împins, cu sau fără vo
ința lui, în fruntea maselor țără
nești.

Oricît de.mult s-ar putea abate 
un film de la strictețea documen
tară a evenimentelor, orice pro
cedeu formal ar folosi, orice 
structură artistică ar avea, nu 
poate risca îndepărtarea de la 
esența adevărului istoric. Rea
mintim toate acestea tocmai pen
tru că în „Sentința", masele, po
porul constituie doar un fundal 
neutru, iar lui Doja îi lipsește di
mensiunea morală a aceluia care, 
pentru prima dată în cadrul so
cietății feudale, a revendicat în
lăturarea exploatării și nu numai 
îngrădirea ei, care pentru prima 
dată a cerut desființarea privile
giilor nobilimii și împărțirea bu
nurilor în mod egal. Și toate a- 
cestea nu au constituit numai un 
program ci, în bună parte, și o 
realizare. Acestea erau „argumen
tele" lui Doja, acestea justificau 
intransigența sa în fața judecăto
rilor.

Filmul ne oferă însă un perso
naj taciturn, pradă unor neliniști 
fără nume, cu nehotărîri pe care 
le curmă un personaj fictiv, 
Laurențiu, investit de scenariu 
cu atributele ce trebuia să le 
aibă (și pe care le-a avut în fapt, 
ca personaj istoric), Gheorghe 
Doja. „Transferul" acesta de 
personalitate umbrește sensul fil
mului, limitîndu-1 la un simplu 
exercițiu de introspecție psiholo
gică : omul în fața morții. De
clarată ori nu, problematica fil
mului era răspunderea conducă
torului în fața istoriei și mai 
puțin, sau deloc, aspectele unui 
zbucium de suprafață, expresiv 
cinematografic dar fără conținut. 
Excelenta imagine a operatorului

Sandor Sara — poate cel mai 
bun operator din cinematografia 
maghiară — ca și comentariul 
muzical semnat de Cornel Ță- 
ranu n-au putut îndepărta aten
ția de la inconsistența subiectu
lui.

Regizorul Ferenc Kosa și-a 
„compus" ou mare rafinament 
plastic filmul, alegînd o figura
ție de o expresivitate aparte dar, 
în același timp, s-a lăsat prea 
mult furat de ceea ce constituie 
toate acestea în sine, uitînd că 
mijloacele artistice nu pot de
veni scop decît printr-un deze
chilibru care încifrează zadarnic 
sensurile. în plus, sînt și cîteva 
secvențe oare amintesc direct de 
stilul unui alt regizor, Iancso Mi
klos : femeile goale care trag la 
plug, nebunia unui ospăț noc
turn etc. E mult lungită și sec
vența arderii lui Doja, cînd bi
ciuirea iobagilor în fața tronului 
de fier înroșit în foc se trans
formă într-un balet 
.Mai ales că apare 
ceastă secvență, o neatenție 
de acceptat într-un film : 
nii rămîn fără urma nici 
lovituri pe față ori pe 
costumați într-un alb sărbătoresc 
și învîrtindu-se, în țipete, ca în
tr-un ritual magic.

Spuneam că filmul a fost gin- 
dit în formula dezbaterii, pe 
parcurs multe secvențe sînt „ce
date" unei alte viziuni regizo
rale : desfășurării unor mari gru
puri de figuranți în încleștări a 
căror violență e insistent căutată, 
etalată în imaginea unui nesfîrșit 
spectacol al cruzimii...

Eforturile realizării acestei co
producții, „Sentința", nu sînt din 
păcate la înălțimea temei, 
tompînd generoasa semnificație 
politică și socială a mișcării ță
rănești din 1514 condusă de 
Gheorghe Doja.

fantastic, 
clar în a- 

greu 
țăra- 
unei 
trup,

es-

TUDOR STĂNESCU

Doi pictori în
căutarea uni

versu
PLASTICA

• Pictura lui Aurel Acasandrei 
este o pictură directă, care-și 
propune deliberat parcă să dis
trugă zonele de umbră, de mis
ter, de inexplicabil, pe care-I 
poartă în sine chiar cea mai lim
pede creație. Această linearitate, 
care face ca o lucrare să nu su
gereze, ci să ofere precis privi
torului puncte de reper in inter
pretare îi 
schematic, 
mai mult 
impusă și 
fletesc al 
leva în general stări lirice 
mune, ușor nostalgice, ușor 
mantice („Seara în parc", 
tret lingă floare", 
„Baladă", „Zborul avionului de 
hîrtie", ș.a.). La fiecare însă cau
tă să concentreze starea abstractă 
a trăirii pînă la dimensiunea for
mulei. Obsesia matematică a de
finirilor îl face, de pildă, în am
plul ciclu a] „dansurilor" să des
cărneze personajele, să le redu
că la scheme de mișcare, care 
nu mai vizează starea de dans, 
ci numai ideea de dans („Dans 
spre centru", „Dans în doi", 
„Balet cu stegulețe" etc). Eu
foria lirică care are ca substanță 
realitatea, realitate cultivată de 
altfel într-o figurație fermă, nă
zuiește la o obiectare, la o ab
stractizare care tinde să intre în 
conflict cu „concretețea" impul
surilor inițiale, a premiselor.

Dincolo de aceste constatări 
înregistrăm gracilitatea imaginilor, 
cadența lor sonoră care le apro
pie mai mult micilor piese in
strumentale și mai puțin simfo
niei, o sensibilitate plastică câre-i 
salvează ceva din obsesia sche
melor, din obsesia problemeloi 
pur tehnice de spațialitate, de 
compoziție, probleme ce-1 trans
portă uneori în zona exercițiu
lui, fără îndoială interesant, dar 
mai puțin substanțial ca viziune. 
Această pictură perfect echili
brată și-a găsit însă cadența în
tr-un stil de exprimare perfect 
închegat, care are inexplicabil 
chiar ceva din mecanica și de
cizia unei maniere. Aurel Aca
sandrei nu este un colorist, și aș 
putea spune că nu-1 preocupă 
picturalitatea în măsura în care 
ea să fie abordată și justificată

pnu
conferă un aer ușoi 
o uscăciune ce ține 
de forma, de metoda 
nu atît de fondul 
artistului. Motivele

atare. Singura rezervă mai 
pe care o formulăm

su- 
re- 
co- 
ro- 

„Por- 
„Primăvara",

f9. g 
serioasa
este în legătură cu materia ex
primării sale, cu forma tradițio
nală a șevaletului în care înscrie 
preocupări de cu totul altă na
tură. Imense fonduri monotone, 
strălucirea pastei vernisate care 
nu mai oferă prin ea însăși nici 
o sugestie de spațialitate (căuta
tă altfel și prin compoziție) mo
tivele picturii sale care nu mai 
aderă între ele, ca intr-un sis
tem de semne perfect articulat, 
Impietează asupra 
picturii sale în univers. 
Kalinderu, str. Dr. Siort

constituirii 
(Sala 

2).nr.

• Șerban Chelariu cultivă un 
soi de metapictură, sau cum se 
spune în limbaj de atelier : „pic
tură după pictură". Afirmăm a- 
ceasta pentru că în fața lucrări
lor apar în evidență, în primul 
rînd, preferințele sale culturale, 
atmosfera spirituală în zona că
reia îi place să se situeze. Aces
tea sînt expresionismul croma
tic al picturii începutului de 
secol, decorativismul Jugendsti- 
lului, ca și o narație plastică cf 
intenții, pe care o putem asocis 
suprarealismului. Eclectismul e 
vizibil și în diverse detalii, eclec
tism care contrastează ciudat cu 
o tratare foarte terestră uneori a 
temelor, tratare din care trans
pare destul de clar o instrucțif 
incompletă, care trădează un ar
tist aflat încă în stadiul formă
rii profesionale. Linia sa nu are 
sensibilitate ca și culoarea, de alt
fel (înregistrăm cînd acorduri, 
rind monocromii violente). are 
în schimb o forță, o duritate o 

. fervoare în care ne dace să ob
servăm o caracteristică a tînăru- 
lni. artist, una care ar putea con
stitui premisele structurale ale 
unei originalități încă nepu-ă 
într-o lumină concludentă (Ate- 

, neul tineretului, aleea Alexandri»
nr. 38).

C. R. CONSTANTINESCU



Intr-un sat din județul Arad, 
.pentru ce bufe- 

este
am

<r

la întrebarea: „ț 
tul cooperației de consum 
închis în timpul zilei ?“ - 
primit următorul răspuns : „pen
tru ca să meargă oamenii la 
munca cîmpului". Era în cam
panie.

Participarea la muncă a mem
brilor cooperatori — expresie a 
disciplinei — a fost și subiectul 
investigației ce am întreprins-o 
Ia Macea. Cîte ceva, despre coo
perativa agricolă a acestui sat 
arădean aflasem cu totul întîm- 
plător, pe drum. Cuvinte fru
moase. Oamenii de aici și le cîști- 
gaseră, evident, prin muncă : de
ținători ai locului I pe județ la 
producția de grîu, obținînd 
3200 kg la hectar de porumb, 
peste 20 000 kg, Ia hectajul de 
sfeclă de zahăr, două mii și ceva 
litri lapte pe cap de vacă fura
jată etc. Și ca un corolar al a- 
cestor rezultate, notăm, pentru 
început, media normelor conven
ționale efectuate. Numai în nouă 
luni, pentru fiecare din cei 1800 
de cooperatori, revine un număr 
de prezențe în cîmp (220 N.C. !) 
corespunzător unei perioade de 
peste un an. Evident, această 
participare e rezultatul unor 
preocupări organizatorice conști
ente, susținute. Concret cum s-a 
realizat ?

Dincolo de datoria respectării 
„ad literam" a unor ordine și 
dispoziții, a unor norme dinainte 
stabilite, disciplina semnifică și 
altceva: un spațiu al atitudinii 
active, al inițiativelor proprii, in
strumentul valorificării cît mai 
depline a capacităților colective 
si individuale. Ea dă posibilita
tea celor care îndeplinesc func
ții de conducere ca și fiecărui 
cooperator în parte să fie orga
nizatorii și coordonatorii propriei 
lor munci, să abordeze dinamic 
regulile disciplinei. „Limitarea la 
„rețete", valabile oriunde, fără 
luarea în considerare a particu
larităților locale, nu are cum 
stimula întărirea disciplinei, spu
nea tovarășul Traian Andea, 
președintele cooperativei agrico
le. Esența este respectarea legi
lor, a dispozițiilor, a statutului 
cooperativelor agricole dar, pen
tru a se ajunge la efectul ce s-a 
avut în vedere la elaborarea lor, 
acestea trebuie în primul rînd 
înțelese bine, studiată și latura 
educativă care emană din ele". Si 
cărui alt scop, dacă nu acestuia 
îi este subordonat și rolul adună
rii generale a cooperatorilor.

Fără pretenția de a fi dat pesta 
cazul ideal, cîteva exemple, în 
sprijinul afirmațiilor de mai sus,-, 
merită atenție.

„In luna iunie, relata președin
tele, lucrările ne aglomeraseră. 
Nu le mai puteam face față. 
Erau și greutățile anului nepriel
nic dar, era vizibilă și slăbirea 
participării oamenilor la muncă. 
Am apelat la analizele statistice 
și concluzia a fost că 36 la sută

din membrii cooperatori efectua
seră cu mult sub numărul nor
melor stabilite (diferențiat pe sex, 
vîrstă) de către adunarea gene
rală pentru acea dată. Hotărîse- 
răm și aprobaserăm toți, dar res-

Pentru că oamenii au înțeles că 
nivelul retribuției care în general 
este unul din factorii ce-i deter
mină să muncească și mai bine 
(„îmi dai, pretinde-mi") depinde 
de ei.

cîmp. Normele aplicate mecanic 
nu ii atrăgeau pe oameni pentru 
recoltatul ei. Erau in cooperativă 
alte sectoare mai convenabile. 
Valoaîea sfeclei în pericol era 
însă enormă. S-an recalculat o-

DISCIPLINA MUNCH
dincolo de datoria

respectării „ad literam"

pectam doar 64 la sută dintre 
noi. Cifric, exact, știam noi, con
siliul de conducere. Ce era de 
făcut ? Să ne consultăm și să 
chibzuim pentru a hotărî iar, 
toți. Și am hotărit : cei care nu 
se încadrează în hotărîrile adu
nării generale de la începutul 
anului, vor primi în contul mun
cii efectuate doar 50 la sută din 
valoarea retribuției. Ai făcut, de 
exemplu, 50 de norme în Toc de 
100, primești valoarea a 25 de 
norme".

Este o hotărîre nedreaptă ? 
Muncește omul două zile și e 
plătit pentru una ? La prima ve
dere, da. Fiecare are dreptul să 
primească pentru cît a lucrat 
Să privim însă lucrurile puțin 
mai atent. Toți sînt proprietari de 
grup. Și cel ce este disciplinat, 
care respectă hotărirea pe care 
el însuși o aprobat-o.și cel care 
a încălcat-o. Dar cum valoarea 
normei convenționale este re
zultatul final al muncii obștei și 
nu al muncii „cînd vreau", ho
tărârea este foarte firească. Pen
tru că, ce s-ar întîmpla dacă în- 
tr-un hectar cu o anumită cul
tură am investit, să spunem, 
pînă la recoltare 500 de norme 
convenționale, iar cînd trebuie 
să o aducem în hambare nu mai 
vin să muncească decît cîtiva 
oameni, insuficienți pentru a face 
față ? Cel puțin o parte din pro
ducție se pierde, valoarea normei 
convenționale scade. Și atunci 
cine să suporte cel mai mult pier
derea ? Cei din vina cărora re
colta nu s-a strîns la timp. Și 
dacă adunarea generală a reușit 
să facă înțeles acest lucru — și 
la Macea a reușit, din moment 
ce numărul de norme planificat 
a fost depășit cu peste 40 la sută 
— înseamnă că hotărirea ei și-a 
atins mai mult decît scopul ad
ministrativ, ci și pe cel educativ.

(Urmare din pag. I)

nomiști încadrați la aceeași între
prindere ; dintre care Georgeta 
Pîrvulescu a absolvit cursurile A- 
cademiei de studii economice din 
București. De unde se vede fap
tul că atît la Iași cît și în Bucu
rești arbitrariul în repartizare își 
spune, cu aceeași pregnanță, cu- 
vîntifi materializîndu-se în ace
leași efecte.

Vorbind însă despre practica 
în producție a viitorilor specia
liști în probleme economice e ne
cesar să relevăm că, adeseori, ea 
nu întrunește nici pe departe a- 
tributele minime obligatorii care 
să permită o instruire la obiect, 
adesea lunile petrecute în între
prinderile industriale — pentru 
desăvîrșirea pregătirii, transfor- 
mîndu-se — cu voia conduceri
lor tehnico-administrative dar și 
a cadrelor didactice în sarcina 
cărora revine organizarea ei, în- 
tr-un adevărat simulacru.

— Ce-i drept de plimbat 
ne-am plimba prin mai multe în
treprinderi. Nimeni însă nu ne 
prea bagă în seamă. Așa încît 
chiar dacă am promova colocviile 
de practică nu putem afirma că 
la absolvire știm prea multe des
pre rezolvarea concretă a unor 
probleme specifice țnuncii noas
tre. (Joița Baciu, Uzina mecanică 
din Buzău, absolventă, promoția 
1970, A.S.E. București).

— La Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad unde am făcut practica de 
anul IV am fost repartizați, prin 
rotație, la diferite servicii. Rolul 
nostru se rezuma la a privi cum 
lucrează alții, cel mult o fa-

voare — la copierea, pe curat, a 
cite unui formular. (Maria Bălă- 
uță, Întreprinderea județeană de 
construcții montaje Focșani, ab
solventă promoția 1970, I.S.E. 
Iași).

Sînt doar două răspunsuri din 
mai multe. Două răspunsuri care

Practica
A

producție
sau

plimbare
vorbesc edificator despre insufi
cienta atenție ce se acordă com
pletării cunoștințelor teoretice ale 
studentului cu profil economic 
cu cele practice, despre premi
sele ce fac, nu de puține ori, mai 
ales în primul an de la angajare, 
ca economistul să fie pus în di
ficultatea rezolvării unor operații 
simple, perioada sa de acomodare 
cu specificul concret al unității 
Industriale prelungindu-se nejus-

unor norme

juns de mulțumită de munca fe- A 
telor. Intr-o zi, cîteva dintre ele, 
în șederea unei întîlniri în grup 
după terminarea programului,
prelungind stabilirea amănuntelor 
pentru distracție, s-au dat la
vorbă în timp ce trebuiau să 
lucreze, mai bine de o oră. La 
ora obișnuită a plecării, inginera — 
le-a amintit: „fetelor, azi ați lu- V 
crat mai 
crăm în 
perare". 
supărat 
lesne de
s-au mai repetat.

Inutil să mai amintim că aici, 
la Macea, nici participarea tine- A 
rilor la muncă nu mai constituie ™ 
o „problemă". Ba. mai mult, 
ei sînt exemplele cele mai bune A 
ale mnneii. Și ca să recurgem la ” 
unitatea de măsură a muncii lor, 
comparabilă cu a < 
membri cooperatori, redăm o 
Singură cifră elocventă prin va
loarea ei : media normelor con-

puțin cu două ore, lu- 
continuare pentru recu- 
S-a dus întîlnirea, s-au 
băieții, dar de atunci, 
înțeles, neajunsurile nu

în fond ce 
valorificarea

îndeplinirea planului de producție
implică și răspunderea pentru

Exploatarea rațională
a utilajelor

Efect educativ — 
altceva înseamnă 
deplină a forței de muncă a fie
cărui om dacă nu și înțelegerea 
efectelor economice a respectării 
disciplinei — au avut și alte 
măsuri la Macea. La 3 700 ha 
cite are cooperativa, transporturile 
interne (între sectoarele vegetale, 
legumicol — 180 de hectare din 
care numai sere 5 ha. zootehnic 
— cu cîteva mii de animale mari) 
ca și cele din afara unității, au 
un mare rol. Numărul mare al 
atelajelor destinate acestui scop 
ridicau problema folosirii lor ju
dicioase. La un moment dat se 
înclina spre mărirea și mai mult 
a numărului lor. O măsură, însă, 
aparent măruntă, a pus în „fier
bere" pe toți căruțașii : cine rea
lizează cel mai mare volum de 
muncă la transporturi pe timp 
de o lună, este premiat cu 500 
lei, al doilea cu 450, iar al trei
lea cu 300 lei — și urmarea : 
secția de transport merge ca pe 
roate.

Sau, pînă în anul trecut lo
turile de vaci pentru un îngriji
tor ajungeau la 35—40 de cape
te. Cooperatorul primea 2 pro
cente dintr-o normă convențională 
pentru îngrijirea fiecărei vaci și 
2 procente pentru fiecare litru de 
lapte. Dezinteresul pentru pro
ducția de lapte însă creștea. în
grijeau sau nu bine animalul, 
atîta timp cît acesta era la număr 
în grajd, omul primea procentele. 
S-au tăiat atunci cele două pro
cente pentru îngrijire și s-a mă
rit la patru numărul procentelor 
pentru litrul de lapte. Urmarea : 
producția de lapte aproape s-a 
dublat în numai două luni de 
zile. In fond, scopul nu era pro
ducția de lapte ?

încă un exemplu, 
cut, era pericol ca 
sfecla de zahăr să

In anul tre- 
o parte din 

rămînă în

tificat în dauna aportului său e- 
fectiv la așezarea pe criterii știin
țifice a activității tehnico-econo- 
mice.

Starea de lucruri relatată — 
atît repartizarea absolvenților cit 
și caracterul superficial al prac
ticii în producție — se perpetu
ează an de an aducînd astfel pre
judicii însemnate bunului mers 
al lucrurilor, valorificării la în
treaga gamă a posibilităților, a 
investițiilor materiale făcute de 
stat, destinate pregătirii econo
miștilor. Ce-ar fi de spus către 
sfîrșitul acestor rinduri ? Situa
țiile la care ne-am referit nu sînt 
insolubile. Se impune însă ca în 
întreprinderile unde efectuează 
practica, studenților să le fie în
credințate spre rezolvare lucrări 
concrete, expectativa să fie înlo
cuită cu participarea activă la 
rezolvarea diverselor și complexe
lor probleme pe care, diurn, le 
ridică activitatea oricărei unități 
economice. In stimularea acestei 
preocupări cadrele didactice au 
un rol bine stabilit și anume a- 
cela de a sancționa ori de cite ori 
se ivesc cazuri de transformare 
a studentului în spectator pasiv. 
Pe de altă parte, colocviul să re
prezinte într-adevăr, un criteriu 
de verificare a cunoștințelor acu
mulate și nu un act de comple- 
zanță. Apoi, considerăm necesar, 
ca delegații ministerelor care 
participă la repartizările în pro
ducție ale absolvenților să țină 
seama în alegerea lor pe lingă 
media obținută în examenul de 
stat și de locurile în care aceștia 
au făcut practică.

perativ normele ri sfecla și-a 
adus cîștigul cuvenit Și un ultim 
exemplu, de data asta de altă 
natură. Șefa fermei legumicole, 
ing. Aneta Popa, nu era îndea-

S-au împlinit în această vară, 
cinci ani de cînd în catalogul 
produselor industriei românești 

uncu lor, s-au ;nscrj5 inițialele — ALRO. 
celorlalți W Se marca momentul plecării din 

Slatina spre toate colțurile țări: 
• și dincolo de hotarele ei a alu

miniului românesc. Nu a fosi 
. necesar să treacă prea 

venționale realizate de către fie- a timp pentru ca noua uzină 
1S» 1- UTP7P aFîfr PonfifoHv ci

necesar să treacă prea

cațe tînăr este cu 15 la sută mai 
mare decât media înregistrată 
pe cooperativă.

mult 
să li- 
calf- 
indi-
pro- 
noi

N. COȘOVEANU

— \Teze atît cantitativ cît și 
tativ, produse la nivelul 

A catarilor tehnico-economici 
iectați. Mai mult, pentru 
toți, devenise o obișnuință ca de 

V fiecare dată succesele raportate 
de județul Olt să situeze în pri- 

• ma linie pe cele ale Uzinei de 
aluminiu. Și toate acestea ni se 
păreau firești. Modemele și 

• imensele hale ale uzinei adă
posteau utilaje cu cel mai înalt 
grad de tehnicitate, utilaje care 

A acționate și îngrijite cu price- 
“ pere atingeau fără dificultăți ran

damentul maxim. Cît despre en- 
A tuziasmul și priceperea oameni- 
w lor de aici, nici vorbă de incerti

tudini. Cadre cu experiență ve- 
£ nite de la alte întreprinderi cu 

profil chimic și metalurgic, . ti
neri dornici de afirmare își dă- 
ruiau cunoștințele profesionale, 
întreaga pricepere bunului mers 
al producției.

Iată însă că după cinci ani 
de la Slatina încep să plece 
vești de-a dreptul alarmante: 
producția nu mai este realizată, 
multe utilaje nu mai funcționea- 
ză, oamenii nu-și mai găsesc 

9 ritmul normal de lucru. Ce s-a 
întîmplat ? Am încercat să gă- 
sim răspunsul în urma cunoaș- 

W terii situației existente în uzina 
slătineană.

•
 Să urmărim, așadar, lucrurile 
chiar în felul cum au evoluat.

Complexitatea utilajelor impu
nea întocmirea de către perso
nalul tehnic a instrucțiunilor de 
exploatare și întreținere, încă de 
Ia primirea documentației de la 
firmele constructoare. Cu toate 
că această documentație a sosit 
ea nu a ajuns pînă la muncitoi 
sau chiar în cazurile fericite cînd 
s-a întîmplat așa ceva, aceasta 
nu a fost întocmită (mai bine- 
zis văzută și prelucrată) pe în
țelesul lui. Așa se face că ma
șinile nu au beneficiat de în
treținerea necesară, fiind însă 
solicitate Ia maximum. Rezulta
tul ? La un moment dat o serie 
de utilaje au încetat să mai 
funcționeze. Este suficient să 
amintim în acest sens cazul po
durilor transportoare din halele 
de electroliză. Așa cum ne spu
nea ing. Dumitru Vana, șeful 
sectorului electroliză, pentru 
funcționarea normală a utilajelor 
din fiecare hală este absolut ne
cesar ca șase asemenea poduri 
(care de fapt sînt agregate com
plexe ce deservesc întregul pro
ces tehnologic de la umplerea 
cuvelor cu materie primă pînă 
la introducerea electrozilor și e- 
laborarea șarjelor) să se afle în 
stare de lucru. Or, nerespectarea 
termenelor de reparații a condus 
la ivirea situației ca aceste uti
laje să nu mai răspundă comen
zilor. Din opt poduri cît are fie
care hală, sau nu au funcționat 
trei, sau a fost oprit pentru re
parații unul neplanificat, cel pla
nificat continuînd să fie folosit 
pînă la arderea motorului sau a- 
pariția altei defecțiuni. Situații 
similare au condus la deregla
rea sau defectarea și a altor uti
laje. Lipsa unei planificări ra
ționale a reparațiilor și efectua-

(Urmare din pag. I)
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re ultimele hectare ale C.A.P. Slobozia-Mindra, județul Teleorman, combinele recoltează po
rumbul Foto : O. PLECAN

ci PRIMA ÎNTREBARE — 
CINE ÎNTOCMEȘTE DAREA DE 

SEAMĂ ?

— Unii cred, ne-a răspuns DU
MITRU DRAGU, că de asta tre
buie să se ocupe secretarul. EI 
știe totul. Izolat intr-un birou 
el analizează, consemnează ver
dicte, caută și comunică soluții. 
Poate că eu cunosc pe larg, cu 
toate amănuntele istoria fiecă
reia din acțiunile întreprinse. 
Și ce e cu asta ? Pot să mă bi
zui numai pe mine? Nu cred.

Darea de seamă trebuie să în- 
mănuncheze sinteza unei respon
sabilități colective, ea nu apar
ține secretarului în exclusivita
te, nu este confesiunea sa par
ticulară, ci ansamblul faptelor 
prin care sint puse în evidență 
raporturile complexe dintre ca
pacitatea comitetului de a con
duce, receptivitatea sa Ia iniția
tivele întregii organizații și con
secințele stilului său de muncă, 
materializat în tot ceea ce a 
realizat organizația. Și atunci ?

Pentru noi, 
mai mult de o mie 
e mai dificil 
prospectare de 
lind Ia forme 
jeze doar pe 
masa tinerilor 
vă. Este mai simplu și mai efi
cient să fructifici, împreună cu 
alții, momentele în care masa 
uteciștilor străbate o perioadă 
de angajare analitică a propriei 
activități, așa cum au fost, in 
cazul nostru, adunările genera
le din ateliere. încă din perioa
da de pregătire a acestora noi 
am avut colective formate din 
membrii comitetului, șefii de 
comisii, membrii acestora care 
au participat direct la analize
le desfășurate în grupe, astfel 
încît, la sfirșit, noi toți, nu nu
mai eu, am putut dispune de o 
imagine cuprinzătoare, completă 
asupra problemelor specifice, a- 
supra direcțiilor concrete, esen
țiale pe care este înscrisă întrea
ga activitate. Este evident că 
dacă n-aș fi procedat astfel, aș 
fi pierdut din vedere, nu amă
nunte oarecare, ci tocmai ceea 
ce se afla în aceste amănunte, 
sensurile cele mai importante, 
mai semnificative. Aș vrea să se 
înțeleagă bine de ce. Pentru că 
fiecare și-a sintetizat pentru el 
dar și pentru ceilalți, nu numai

fapte, ci și cauzele care le-au 
generat. Toate aceste sinteze au 
fost centralizate Ia nivelul co
mitetului. Au fost extrase pro
blemele esențiale și pe baza lor 
a fost alcătuit un proiect de 
dare de seamă, pus în discuția 
comitetului întrunit în plenul 
său. Abia după completările su
gerate a fost definitivat textu] 
pe care l-am prezentat adună
rii generale. In fond, fiecare din 
aceste trepte a reprezentat o a- 
naliză parțială, unul sau altul 
din capitolele finale corelate în 
conținutul dării de seamă.

De aici se desprinde cu preg
nanță o concluzie — necesitatea 
ca darea de seamă să fie ana
litică, să aibă o viziune amplă 
asupra fenomenelor care se ma
nifestă în viața organizației, să 
depășească acel caracter de ra
port zilnic și să disceârnă, să

profesionale, de educație comu
nistă etc. Important mi se pare, 
în orice caz, ca atît sucesele cît 
și neajunsurile să fie prezenta
te în scopul analizei, subordo- 
nindu-le unui fir călăuzitor care 
să te îndemne, și să-i îndemne 
și pe ceilalți, să tragă conclu- 
ztile. Iar asta nu este posibil de- 
cit cu condiția ca exemplele o- 
ferite, pozitive sau negative, să 
fie caracteristice pentru întrea
ga categorie de exemple din 
care fac parte. De pildă, cînd 
am analizat domeniul profesio
nal, nu exemplul in sine a fost 
suveran, ci din ansamblul exem
plelor posibile am ales ceea ce 
răspundea unei probleme majo
re, actuale și de fond pentru or
ganizația noastră și anume — 
care a fost contribuția tinerilor 
cercetători la rezolvarea teme
lor din planul de cercetare al

seamă, atunci cînd analiza con- 
stată existența unor deficiențe 
intr-un domeniu sau altul, să 
fie adoptate pe loc măsuri co
respunzătoare, soluții din mers, 
astfel incit adunarea generală, 
prin caracterul creator al dării 
de seamă, să aibă argumentul 
concret al rezervelor inepuiza
bile ale organizației pe care 
trebuie doar să le pună în va
loare. Un succes, spre exemplu, 
trebuie să fie înțeles ca o treap
tă pe care pășești către alt 
succes. In acest mod analizăm 
noi succesele, ca posibilități ve
rificate pentru noi inițiative. 
Ne-am hotărit, la un moment 
dat, ca prin demonstrații practi
ce să contribuim la ridicarea 
nivelului profesional al tineri
lor. Acțiunile organizate au avut 
consecințe pozitive, au fost efi
ciente. Privindu-le însă mai în-

organizație cu 
de membri, 
realizezi o 
singur, ape- 
să te anga- 
in timp ce

să 
unul 
care 
tine 

se men(ine pasi-

să întocmim Împreună
0 DARE DE SEAMA

aleagă, să selecteze
rezultatul să nu fie un șir de 
exemple, ci idei care se spriji
nă pe fapte. Dar, în acest caz,

astfel încît

CE SELECTAM ?

— Nu este nici pe departe o 
chestiune de tehnică formală, 
remarca ION DAVIDOVICI. 
Darea de seamă este un instru
ment activ de analiză care ilu
strează sensul real de mișcare 
al organizației. Analizăm obiec
tivele majore, care au stat și 
stau in fața organizației, anali
zăm mai ales cauzele fenome
nelor. Rînd pe rînd. Acesta este 
criteriul inițial de concepție. 
Este posibil, nu neg, ca întrea
ga dare de seamă să fie diviza
tă în două părți : succese și ne
ajunsuri. Noi am procedat alt
fel, am analizat obiectivele ma
jore pe care ni le-am propus în 
cadrul fiecărui domeniu într-o 
succesiune oarecare, probleme

cum și-au asumatinstitutului, ,__ ______
ei responsabilități în cadrul co
lectivelor care au urmărit faze
le experimentale in teren. Por
nind de la sarcinile care au stat 
în fața colectivelor de muncă 
noi am dezbătut, astfel, carac
terul acțiunilor proprii ale or
ganizației, eficiența lor.

CUM STĂRUIM ASUPRA FAP
TELOR?

Darea de seamă, releva ALE
XANDRU PETRACHE, nefiind 
o cronică oarecare, problemele 
asupra cărora ea insistă trebuie 
să țină seama de două lucruri. 
Mai întîi : să nu-ți propui să 
dezbați doar de dragul dezbate
rii, ci să știi dinainte care sînt 
posibilitățile de rezolvare de 
care dispui, astfel încît ceea ce 
îți propui să nu fie vorbe arun
cate în vînt. Și ca să se întîm- 
ple asta e nevoie ca chiar pe 
parcursul elaborării dării de

că
nu

deaproape ne-am dat 
tinerii strungari, de 
cunoșteau procedeele 
ce cele mai bune care să-i aju
te să se conformeze haremurilor. 
Așa că pasul nostru următor, 
pornind de la ceea ce deja obți
nusem, l-am făcut în direcția a- 
ceasta.

ANGHEL PENCIU adăuga :
— întrebarea pe care ne-o pu

nem întotdeauna este dacă ceea 
ce ajunge Ia un moment dat să 
fie neajuns poate deveni, trep
tat, succes al organizației. Răs- 
punsul este simplu. Da. Dar 
cum ajungi aici ? Iată cum am 
străbătut noi drumul acesta. Ne 
preocupă specializarea în comer
țul exterior. Aveam de ales în
tre a lăsa -specializarea în sea
ma priceperii fiecăruia sau a 
stabili un program rațional. 
Poate mai complicat, mai încăr
cat și care nici nu elimină stu
diul individual. Prima soluție 
n-a dat rezultate. Am prezen
tat-o pe cealaltă in darea de

seama 
pildă, 
tehnologi

rea i " în salturi a avut ca 
urmare -ască lipsa pieselor de 
schimb, situație existentă de fapt 
și astăzi.

Un alt aspect de semnalat a 
fost neglijarea aproape completă 
atît a extinderii automatizării 
cît și a folosirii aparaturii auto
mate de control a funcționări} 
instalațiilor și agregatelor. Cu 
toate că uzina dispune de un 
serviciu de automatizări, nu a 
existat o preocupare corespun
zătoare pentru pregătirea cadre
lor. Și dacă aparatele de verifi
care nu au funcționat, s-a trecut 
la comanda manuală, ceea ce a 
avut ca ultim efect dereglarea, 
utilajelor prin nerespectarea pa
rametrilor de funcționare, 
ajuns pînă acolo încît la 
măr apreciabil de cuve, 
trele înregistratoare să 
într-o stare de nedescris.

Nu vom mai continua_ ___
exemple, considerindu-le sufi
ciente pe cele de mai sus. Tre* 
buie însă să remarcăm că a- 
ceastă stare de lucruri a fost ge
nerată în mare parte de ceea 
ce în vorbirea curentă se nu
mește lipsă de control. In repe
tate rinduri ni s-a semnalat că 
se dau dispoziții de executare a 
unor operații dar că îndeplinirea 
lor nu se urmărește. Și încă ceva. 
Circulă în uzină o expresie „Ser
viciul tehnic e în pavilion", ce 
sintetizează de fapt lipsa unei 
permanente legături între reali
tățile producției și cadrele teh- 
nico-inginerești din serviciile de 
concepție.

Evident că în fața acestei si
tuații, noi și deloc ușoare sarcini 
se pun în fața organizației U.T.G. 
a uzinei. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît peste 50 la sută din 
numărul salariaților sînt tineri. 
„Ne-am propus — ne spunea se
cretarul organizației U.T.C., ingi
ner Virgil Sălceanu — să reluăm 
organizarea concursurilor pe 
meserii cit și cursurile de ridi
care a calificării". Aici trebuie 
făcută o precizare : pînă acum 
activitatea organizației U.T.C. s-a 
rezumat la lucruri neînsemnate. 
A lipsit preocuparea pentru în
tărirea disciplinei-în rîndul ■ti
nerilor. Așa se face că și acum 
se mai înregistrează ■— după 
cum ne spunea ing. Floarea Bu- 
lumac — șeful halei 3 electro
liză— cazuri de absențe sau în- 
tîrzieri nemotivate din producție, 

în momentul apariției acestoi 
rinduri, marea majoritate a uti
lajelor uzinei din Slatina func- , 
ționează, înregistrîndu-se chiar 
și producții suplimentare de a- 
luminiu. Perioada grea prin care 
a trecut însă uzina trebuie să 
dea de gîndit tuturor salariați
lor. Este absolut necesar ca uti
lajele să se bucure de atenția 
celor investiți cu sarcini nu nu
mai de a le exploata cît și de a 
le îngriji așa cum se cuvine. Nu
mai în acest fel investițiile mari 
făcute de statul nostru pentru 
utilarea întreprinderilor cu ma
șini și aparate la nivelul teh
nicii mondiale se vor justifica 
prin folosirea lor rațională.

IOAN VOICU

S-a 
un nu- 
voltme- 
ajungă

cu alte

seamă. Discuțiile au scos în evi- ■ 
dență utilitatea, eficiența ei. I 
N-am impus nimic. Controver- 
sele purtate deschis ne-au ară- ■ 
tat mai bine ce trebuie să ale- I 
gem. Greșeala fusese și a noa- ■ 
stră, a organizatorilor.

Dar dacă acceptăm că și noi, I 
organizatorii, putem greși, I

CE LOC OCUPĂ AUTOCRITICA I 
IN DAREA DE SEAMA?

— Nu e prea plăcut să-ți faci 
autocritică, recunoștea DUMI
TRU DRAGU, dar analizind 
cauzele care au generat anumi
te stări de lucruri în cadrul or
ganizației, darea de seamă tre
buie să exprime nu bătaia con
descendentă pe umerii celorlalți, 
ca atitudine a comitetului, ci 
angajarea fermă, critică și au
tocritică. Iar autocritica să se 
exprime, să se manifeste ca o 
atitudine morală, etică, politică, 
cu repercusiuni in conștiința tî- 
nărului, să-I îndemne pe acesta 
să se întrebe : „Ce facem, noi, 
toți, împreună ?“

— Darea de seamă, incheia 
ION DAVIDOVICI, trebuie să 
fie dezvoltarea și argumentarea 
punctelor cuprinse in proiectul 
programului de activități. Utili
zarea exemplelor pozitive și ne
gative, prin prisma cauzelor 
care le-au generat, autocritic, 
dacă este cazul, trebuie să se 
încheie încă in darea de seamă 
cu o motivație care să explice, 
să justifice propunerile cuprin
se în program. Iar aceste pro
puneri să nu fie pur și simplu 
niște angajamente sumare, gene
rale, ci să rezulte din dezbateri, 
din discuțiile pe care le poartă 
tinerii, să reprezinte chiar mai 
multe variante prin care poate 
fi atins scopul propus. Tinerii 
să le analizeze pe fiecare in 
parte, cu riscurile pe care le 
comportă, ceea ce se - -
ceea ce se pierde, să i 
ei la întrebarea „Ce soluție este 
mai bună ?“. Deci, nu care este 
mai lesnicioasă, care dă mai 1 
țină bătaie de cap, ci care foto 
sește mai mult țelului, de pe 
urma căreia apar cele mai mari 
satisfacții.

A fost un punct de vedere care 
i-a reunit j 
la masa rotundă într-o concluzie 
unică.

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

I
cîștigă, ■ 

răspundă B 
liitif* oști* ■

este —
PU- I 
□10- |

I
pe toți participanții I 
undă într-o concluzie B

a
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Dacă iți alegi
ENERGETICA

Domeniu al marilor perspective
— Ținînd seama de relația 

intimă existentă între dezvolta
rea industriei energetice și 
creșterea necesităților de cadre 
calificate care s-o deservească, 
am dori la început să ne faceți 
o prezentare sumară, desigur, a 
perspectivelor industriei ener
getice pentru ca tinerii care 
doresc să se îndrepte spre ea să 
aibă o imagine a marilor efor
turi întreprinse de statui nostru 
pentru modernizarea ei ca și a 
frumoaselor perspective pe care 
le oferă munca 
niu aflat intr-o 
fecționare.

— Nivelul la 
tn prezent este 
voltarea continuă și armonioasă 
a tuturor ramurilor economice 
e«te, acum, condiționată direct 
de producerea unor cantități 
clin ce tn ce mai mari de ener
gie electrică. Nici in domeniu 
a! tehnicii contemporane nu se 
poate lipsi, astăzi, de această 
formă de energie. considerată 
drept indispensaDilă oricărei 
activități. Cît privește efortu
rile depuse în anii noștri în ve
derea dezvoltării rapide a bazei 
energetice, pot fi date cîteva 
cifre semnificative. Față de 4000 
MW cît s-a prevăzut în Direc
tivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R., puterea totală instalată 
In'cincinalul actual este de 4200 
MW Un eveniment remarcabil 
al anilor 1971—1980 !1 reprezintă 
intrarea României în rîndurile 
țărilor dotate cu centrale nucle- 
aro-electrice. Sarcina constru
irii acestor centrale pune pro
bleme complexe întregului per
sonal care activează in dome
niul energetic. De asemenea, va 
continua în ritm susținut con
struirea de noi termocentrale 
cu combustibilii clasici și extin
derea celor existente. Puterea 
In centralele electrice în de
ceniul viitor este estimată 
la cea. 14 000 MW, .adică mai 
mult decit dublul întregii puteri 
instalate la sfirșitul anului 1968. 
în sarcinile de perspectivă vor 
apare, de asemenea, și noi obiec
tive hidroenergetice pe apele 
țării Cincinalul care urmează 
va maroa sfirșitul acțiunii de 
electrifioare a tuturor satelor 
țării

— In acest 
fensificată și 
lor...

— Evident, 
petuoasă a 
impune ca 
pregătirea 
construcții 
rea acestor instalații 
corespunzătoar al tehnicii. Rea- 
izarea centralelor electrice 

oderne pe baza energiei nu- 
eare, sau chiar cele cu com

bustibili clasici, impun cunoaș
terea amănunțită a caracteristi
cilor unor noi materiale, utila
je, a noi fenomene, 
cunoscute.

— S-ar părea că 
lucrătorilor calificați 
niul construcțiilor și montaju
lui capătă un caracter tot mai 
evoluat.

— Dacă cu 1—2 decenii în 
urmă construcția marilor cen
trale electrice constituia încă o 
activitate de pionierat, astăzi șe 
înregistrează un salt calitativ 
tn domeniul lucrărilor de con
strucții montaj. Realizarea lu
crărilor la nivelul calitativ ne
cesar impune tehnologii noi de 
execuție a căror exigență de

124

intr-un dome- 
continuă per-

care ne 
cunoscut.

aflăm 
Dez-

CAROL ROMAN

specialitate,
a 

la

posturi corespunzătoare pregă
tirii lor.

în aceste condiții de dezvol
tare a învățămintului profesio
nal și tehnic de 
numărul elevilor din școli 
crescut de la 4207 în 1965 
9073 In 1970, totalizînd circa
12 800 elevi, luind în considerare

Convorbire cu tovarășul ing. OCTAVIAN GROZA,

ministrul Energiei Electrice

cer

POȘTA PAQINII

in aceeași perioadă au fost date 
în folosință 140 săli de clasă, 
numeroase laboratoare și ate
liere, cantine și internate șco
lare.

— Cum se resimt cerințele 
stadiului actual de dezvoltare 
a tehnicii energetice asupra 
sistemului de învățămînt ?

— In modernizarea tnvăță- 
mîntului a fost necesară, în pri
mul rînd, crearea unei 
didactico-materiale care 
realizat prin crearea și

nia înaintașilor. Și acum, dacă 
am recunoscut, nu mai este ni
mic de făcut. Alea jacta est !

TANASE AURELIA — jud. 
Ilfov. — Cel mai potrivit de
mers l-ați putea face la Insti
tutul de științe pedagogice din 
București, str. Sfinții Apostoli 
14. telefon 15.32.00. în ceea ce 
privește monografiile : secția
din Cluj a aceluiași institut (vă 
puteți interesa la Universitatea 
din acest oraș) Ministerul Mun
cii și Ministerul Industriei Chi
mice au unele realizări. Adre- 
sați-vă acestor instituții, stima
tă colegă, și veți putea rezolva 
problema ce vă preocupă.

E. MINEA — Prahova. — Nu 
posed
Cred cp o să vă 
rită contractului 
școala. Probabil, 
voie de un aviz 
potrivit ar fi 
Administrației C.F.R. din jud. 
Prahova, care vă poate lămuri 
mai bine.

MOISE SANDA — Tg. Ocna. 
— Și totuși, ce știi despre psi
hologie ? Aștept răspunsul la a 
doua întrebare. Apoi, vom ve
dea.

DEZSI MARGARETA — jud. 
Sibiu. — După cum sin tem in
formați, cursurile de coafură 
sint organizate de Cooperativa

ION GHEORGHIȘOR — Fă
găraș. — îți mulțumesc pentru 
„reportaj". Mi s-a părut intere
sant. îl găsești în pagina de 
față. Aștept și eu pe curînd și 
scrisoarea făgăduită. Atunci o 
să discutăm mai pe larg.

DOINA VASILACHE — Vas
lui. — De data asta mă declar 
mulțumit și ca dovadă, supun 
hotăririi dumitale (în ultima a- 
naliză, singura care poate ale
ge) propunerea de a te pregăti 
pentru Facultatea de calcul eco
nomic și cibernetică economică 
(București, Piața Romană nr. 6 
— telefon 11.06.10. int. 119). a 
Academiei de studii economice. 
Această facultate are o secție --- --  — și ...

o 
Și 

econo- 
_______  economică 

(cu 5 ani de studii). în acest 
mod, interesul pentru matemati
că și cel pentru economia politi
că se vor împăca de minune.

în altă ordine de idei, mi s-a 
părut adeseori că timiditatea 
este de fapt o formă de orgo
liu, o justificare pentru Înde
părtarea de oameni. Iar motiva- . 
rea lipsurilor personale prin 
indiferența și egoismul celor 
din jur indică lipsa curajului 
de a merge pînă la capăt, adău-

de statistică (cu 4 ani 
mătate 
ție de 
toma tiza rea 
mic ;

de studii) și 
mecanizarea 

calculului 
cibernetica

ju- 
sec- 
au-

Prahova. — Nu 
informațiile respective, 

fie greu, dato- 
încheiat cu 

veți avea ne
medical. Mai 
să vă adresați

baze 
s-a 

. darea 
in folosință la fiecare școală a 
laboratoarelor. atelierelor, ca
binetelor de specialitate, a poli
goanelor de instruire practică, 
prin dotarea școlilor cu mate
riale didactice reprezentind 
părți din instalații, pentru aco- 

-modarea in condiții optime a 
elevilor cu viitoarele lor locuri 
de muncă. în același scop, s-au 
transformat unele instalații 
energetice cu parametrii reduși, 
chiar centrale electrice, tn in- 
stalații-școală. in care elevii 
să poată realiza manevre de 
exploatare, lucrări de întreține
re și montaj in condiții didac
tice ontime.

VIAȚA BATEși elevii liceelor Industriale 
energetice.

— Am dori cîteva relații in 
legătură cu dezvoltarea bazei 
materiale.
1 — Pentru a face față acestor 
sarcini, baza materială a școli
lor a trebuit să ia o dezvoltare 
corespunzătoare. Astfel, numai 
tn perioada 1967—1970 au fost 
alocate construcțiilor acestor 
școli fonduri de investiții în 
valoare de 106,98 milioane lei. 
Corespunzător acestor lucrări.

LA UȘĂ!

realizare cere un înalt nivel pro
fesional. O sarcină nu mal 
puțin ușoară revine și persona
lului de exploatare și întreți- 
nere. întreprinderea de instala
ții, în afara specialităților ener
getice, a numeroaselor domenii 
tehnice, ca tehnica nucleară, 
automatica, electrotehnica, cu 
ramuri relativ noi în energeti
că, ca telemecanica, televiziune 
în circuit închis, comunicațiile 
radio, chintia, cibernetica
personalului de exploatare cu
noștințe din ce în ce mai cu- 
prinzătoa-e tn toate aceste po
menit. Numeroase probleme, 
între care, în special optimiza
rea funcționării economice și 
tehnice a instalațiilor sînt con
duse azi prin calculatoare elec
tronice a căror deservire trebuie 
să se facă, rie asemenea, de per- 
aonal .specializat.

— Cum se realizează în pre
zent calificarea și specializarea 
cadrelor în pas cu dezvoltarea 
tehnicii ?

— Rețeaua școlară energeti
că cuprinde ponderea surselor 
de școlarizare la nivelul pro
fesional și mediu tehnic, prin 
pregătirea elevilor de școală 
profesională, a ucenicilor la lo
cul de muncă, a tehnicienilor 
și a maiștrilor. Dacă în urmă 
cu 10 ani funcționau numai 
două grupuri școlare energeti
ce, tn 1966 numărul lor s-a ri
dicat la 9 iar în anul 1968 la 12. 
în aceste grupuri școlare sînt 
cuprinsa 
școlile de 
postliceaie.
calificarea 
rării prin

NENUMAR
Se efectuează controlul mecanic

electrice
al statoarelor la Uzina de mașini 
București

MESERIE
de SEN ALEXANDRU

«
Igiena, sub forma calificării la 
locul de muncă. Adresați-vă 
conducerii acestei cooperative 
din județul Sibiu.

DODAN MARCELA — Bu
zău. — Dumitale iți este clar 
drumul ce vei urma, iar rubri
ca noastră nu-și propune să re
zolve problemele pe care le 
pui. Te sfătuiesc să te adresezi 
tovarășului profesor de istorie 
sau facultății de specialitate 
care te vor îndruma in mod 
competent.

POPA MARIANA — Galați. 
— Dacă nu există o contraindi- 
cație .medicală în legătură cu 
impedimentul despre care ne 
scrii, te poți prezenta la Liceul 
industrial pentru industria, ali
mentară din Galați (secția chi
mia produselor alimentare), 
Bd. Republicii nr. 169, telefon 
1.12.76. Consultă, totuși, un me
dic de specialitate, 
scrie-mi.

ION PIETRARU — 
gele — jud. Buzău. — 
ză-te Inspectoratului 
județean, care este competent 
in rezolvarea unor astfel de ce
reri.

STOICA MARIAN — Brăila. 
Da ! Mai este timp și încă" 
mult de tot. Mai intîi termină 
liceul economic. Te rog să mă 
crezi, am citit multe cărți des
pre cinematograf și pot afirma 
in deplină cunoștință de cauză 
că studiile economice n-au re
prezentat niciodată o piedică 
serioasă în calea unui tînăr care 
și-a dorit cu tot dinadinsul să 
devină „actor de filme de ac
țiune". Unde există mai multă 
acțiune decit în economie ?

Firește, dacă ai fi dorit să te 
faci actor de filme fără acțiune 
se schimbau lucrurile. Dar așa...

mână, matematica, cunoștințe so- 
ciai-politice. Obiectele de pre
gătire tehnică generală și de spe
cialitate prevăd : fizica, chimia, 
desenul tehnic, tehnologia me
seriei etc. La majoritatea acestui 
discipline se fac și lucrări prac 
tice de laborator sau aplicați: 
practice care cuprind un număt 
însemnat de ore. Instruirea prac
tică a elevilor se desfășoară în 
atelierele și laboratoarele din 

'. după care se continuă în 
le produc ' Absolvenții 

it fi pri-

dre pentru sectoarele electroe- 
nergetic, termoenergetic, con
strucții și exploatarea instala
țiilor hidroenergetice, proiec
tări in industria energiei elec
trice și termice.

— Am dori cîteva cuvinte 
despre școlile profesionale din 
sectorul energiei electrice. <

— în aceste școli sînt primiți 
prin concurs promovații clasei a 
8-a a școlii generale. In învăță
mîntul profesional elevii primesc 

•gătire teoretică și prs 
i ccresnunde ne denbr

profe- 
pregă- 
pentru 
pentru

Referindu-ne la școlile 
sionale, amintesc că ele 
tesc muncitori calificați 
meseriile : electrician,
centrale stații și rețele electrice, 
pentru protecții prin relee, auto
matizări și măsurători electrice, 
electromecanici pentru aparate 
de măsuri și automatizări, lăcă
tuși mecanici pentru cazane și 
turbine cu aburi, pentru turbine 
hidraulice. Școlile de maiștri 
pregătesc cadre calificate pentru 
centrale, stații și rețele electrice 
pentru automatizări aparate de 
măsură, sectorul termoenergetic 
și hidroenergetic. Școlile de spe
cializare p< —le pregătesc ca-

Numeroși tineri s-au adresat 
redacției cerîndu-le o seamă de 
informații în legătură cu modul 
cum se pot califica în meserii 
din sectorul energetic. Le 
punde tovarășul Dumitru Ba- 
laurescu, director adjunct al di
recției personal și învățămînt din 
Ministerul Energiei Electrice.

— înainte de toate v-aș oferi 
cîteva cifre din care rezultă creș
terea necesarului de muncitori în 

'perspectiva anilor 1970—1980.
1970 : 84.623 
1975 : 114350 
1980 : 132.080

Acest eșalon de muncitori califi
cați se realizează prin sistemul 
de școli ori prin cursurile de ca
lificare.

răs-

gând constatării și soluția. Fi
rește. nu mă refer la cineva 
anume, deoarece intr-o discu
ție, persoanele prezente sint 
exceptate. Zic și eu așa... 
Scrie-mi ce hotărire ai luat.

PAR LUCIA — Craiova. — 
Scrisoarea dumitale mi-a făcut 
o plăcere deosebită, deoarece 
tocmai astfel de scrisori îmi do
ream. Dacă nu aș fi hotărît 
o dată pentru totdeauna să păs
trez secretul corespondenței, aș 
iii publicat-o in intregime, ca 
pe un model de înțelepciune, 
luciditate, curaj și sensibilitate.

Tovarășă Lucia, nu cred câ 
planul dumitale inițial este po-

• trivit cu ceea ce mi se pare că 
am descoperit printre rânduri
le confesiunii. Bogăția sufleteas
că, dorința de a dărui altora, 

_ capacitatea nuanțată de expre- 
sie, interesul pentru literatură, 
mă îndeamnă să te sfătuiesc să 

_ mergi pe drumul activității di- 
devii profesoară.

>nțe economice 
mie gene- 

Romanâ 
ioc 120), 
(firește, 

ie economie po . Sint în
credințat că dumitale această 
profesiune iți va prilejui mari 
satisfacții. Scrie-mi ce hotărire 
ai luat și scuză-mă că nu ți-am 
putut răspunde acasă, deși per
sonal ți-am răspuns.

în altă ordine de idei, cu 
riscul de a mă compromite 
pentru totdeauna în ochii a 
99,99 la sută dintre corespon
denții mei. mă văd silit să re
cunosc aici înclinația mea ab
solută pentru premianți, pen
tru tot ce implică această no
țiune ca muncă, seriozitate, spi
rit 
de

Și mai

mai puțin

industriale energetice
industrial

industrial energetic Cluj — str. Pascalv 2

industrial energetic — Constanța — B-dul Le-

industrial energetic Craiova — str. A. I. Pavlov 93

industrial

industrial energetic Sibiu — Pța Griviței S

activitatea 
din dome-

an- 
a-și 
fost

școlile | 
maiștri și 

Pentru a 
și ridicarea 

școli și a

energetic București — Șos. Giurgiului

energetic Iași — »tr. Socola 188—190

(lllDj

i
I

I
9 I

I

Foto:L CUCU

Școlile de specializare • I
postliceaie energetice

• I
• I

Galați — str. Silozului 27 •I
Deva — str. Minerului 24

•IIași — str. Socola 188—

39,

In secția de montaj a Uzinei „Electr op ut ere Craiova

ie. Din 
e gene

menți
ritm trebuie le- 
pregătirea eadre-

Dezvoltarea 
industriei 
o condiție 

cadrelor 
montaj ți

im- 
energetice 
principală 

pentru 
exploata

ta nivelul

profesionale. 
școlile 

permite 
califi- 

maselor 
largi ai oamenilor muncii 
gajați in producție, fără 
întrerupe activitatea. au 
completate cu forme serale de 
învățămînt școlile profesionale 
și școlile de specializare post- 
liceală.

în vederea îmbunătățirii ge
nerale a componenței cadrelor, 
ealifioate prin școli și a reali
zării unui număr mare de ab
solvenți, au fost create tn anul 
1966, liceele industriale energe
tice in șase localități mai im
portante din țară. Absolvenții 
acestor licee vor avea aceleași 
drepturi de a urma cursurile 
învățămintului superio? ca și 
absolvenții liceelor teoretice, 
pe lingă care vor avea o cali
ficare care le va da dreptul de 
a se încadra in producție pe

limba ro-

• Liceul
B

Liceul

nin
Liceul

284

Liceul

Liceul

Liceul

...funcționează în cadrul grupurilor școlare energetice din 

București, Cîmpina, Brașov și Craiova. Pentru cursuri serale, 

specialitatea ELECTROENERGETICĂ mai este școlarizată și 

la unitățile școlare de la Galați, Cluj și Iași.

Obiectele din care se susține concursul de admitere la aceste 
școli sînt următoarele :

• Matematică (scris și oral) și Fizică (pentru specialitățile 

electroenergetică, termoenergetică și hidroenergetică).

• Matematică (scrie și oral) și Desen (lucrare grafică) pen

tru specialitatea proiectanți pentru industria energiei electrice

și termice.

Concursul se va da din materia cuprinsă în programele 

școlare ale claselor TX-XII de liceu

Pătîrla-
Adresea- 

școlar

Cu privirea spre... izvorul luminii

au dat 
pot urma cu 
râie ale școlilor tehnice de mai
ștri.

La cursurile serale ale școlilor 
profesionale sînt admiși prin 
concurs muncitori, absolvenți ai 
școlii generale sau ai altor școli 
echivalente, încadrați în produc
ție în meseria pentru care ur
mează a fi școlarizați.

— Am dori cîteva informații 
în legătură cu ucenicia la locul 
de muncă.

— Aceasta este o formă de 
calificare a tinerilor absolvenți ai 
școlii generale, încadrați în pro
ducție, prin care li se asigură 
pregătirea practică și teoretică 
necesară exercitării unei meserii 9

Pregtirea practică a ucenicilor 
se realizează organizat în proce
sul activității zilnice, iar pregă
tirea teoretică se asigură prin 
învățămîntul profesional seral 
sau cursuri de zi cu durata de 
două pînă la trei luni în fiecare 
an de pregătire practică. Uceni
cii care fac pregătirea teoretică 
prin învățămînt profesional se
ral sau cursuri de zi primesc a- 
celeași acte de studii, pentru 
meseria în care s-au pregătit ca 
și absolvenții cursurilor de zi de 
la școlile profesionale. Ucenicii 
care fac pregătirea teoretică 
prin cursuri de calificare primesc 
certificat de absolvire potrivit 
normelor în vigoare pentru aces
te cursuri.

Cit privește cursurile de califi
care la locul de muncă, acesta 
este un sistem de învățămînt 
elastic care dă posibilitatea mun
citorilor calificați pe această cale 
să-și echivaleze pregătirea cu stu
dii profesionale, deschizîndu-li-se 
calea, în continuare, spre alte 
forme ca școlile de maiștri etc.

de răspundere și respect față 
cunoaștere, față de străda-

O RUBRICĂ —
CONCURS

așteptăm

1

școala noastră !“
Liceul industrial de chimie-Făgăraș

I
I

Rețeaia it inățâsiit a
Ministerului Energiei Electrice

Dragii mei colegi de gene
rație, vă place chimia și fi
zica ? Ați dori să lucrați in 
industria chimică ? Urmați 
un liceu de specialitate, șt, 
dacă nu sinteți încă hotărî}1, 
care anume, eu vă recomand 
cu toată convingerea 
din Făgăraș.

înființată în 1966, 
școală își propune să 
reze“ în fiecare an

liceul

Grupul școlar energetic „Iosif Rangheț" — București str. 
Șincai nr. 2—10.
Grupul școlar energetic — Brașov — str. Zizinului 106, 
Brașov
Școala profesională energetică Cluj — str. Pascaly nr. 2

jud. Cluj
• Școala profesională energetică Constanța — bd. Lenin 

284 jud. Constanța
• Grupul școlar energetic Craiova — str. A. I. Pavlov 39, 

jud. Dolj
• Școala profesională energetică 

jud. Galați
• Școala profesională energetică 

jud. Hunedoara
• Școala profesională energetică 

190, jud. Iași
• Școala profesională energetică Buftea — șos. București— 

Tîrgoviște km 21, jud. Ilfov
• Școala profesională energetică Luduș, Iemut. în cadrul 

termocentralei Luduș-lemut
• Grupul școlar energetic Cîmpina, str. Griviței 1, jud. Pra

hova
• Școala profesională energetică Ploiești str. C. Davila 

jud. Prahova
• Școala profesională energetică Sibiu — Piața' Griviței 

jud. Sibiu

•I 
•I

această 
„elabo- 
cite o 

„șarjă" de tehnicieni chimiști. 
Candidații la examenul de 

. admitere ap dreptul să opteze 
pentru una din aceste 
specialități: tehnologia 
mică anorganică, utilaje 
industria chimică și aparate 
de măsură și control (A.M.C.).

Pentru fete, e mai potrivită 
prima specialitate, pentru 
băieți, cea de a doua, întru- 
cit se pune accent pe activi
tatea practică în atelierul 
mecanic. Ultima ramură, in
trodusă anul acesta e conve
nabilă și pentru fete și pentru 
băieți.

în școală, bineînțeles, se 
studiază materii de speciali
tate : tehnologia chimică, uti
laje în industria chimică, me
canică tehnică, desen tehnic, 
termotehnică, electrotehnică, 
etc. De asemenea, în anii I, 
II și IV săptămînal (în afara 
perioadei de la sfirșitul anu
lui școlar, cînd are loc prac
tica de vară) o zi este dedi
cată exclusiv practicii în la
borator sau în atelierul me
canic. O parte din anul școlar 
este și ea dedicată practicii 
într-o întreprindere indus
trială, în cazul de față, la

trei 
chi- 

in

I
Combinatul' chimic Făgăraș.

Absolvenții Liceului indus
trial de chimie au dreptul 
să-și urmeze studiul în învă- 
țămîntul superior squ să in
tre în producție, fiind în po
sesia diplomei de tehnician.

Și, pentru că veni vorba de 
absolvenți; în primăvara vii
toare prima promoție va pă
răsi școala.

Toamna anului în curs, 
viitorul cel mai apropiat, vor 
consemna în cartea de au' 
a liceului în care nu s-au 

■scris decit puține iile, un e- 
veniment semnificativ . darea 
în folosință a noii clădiri a 
școlii.

IVAN GHEORGHIȘOR 
anul 111 — Liceu! industrial 

de chimie Făgăraș

N. R. : Cu această scri
soare, inaugurăm rubrica- 
concurs „Vă așteptăm în 
școala noastră!“, dotată 
cu premii — pe care» vi 
le vom comunica într-un 
număr viitor. Specificăm 
că între concurenți se pot 
număra numai elevii șco
lilor despre care scriu ori 
foști elevi ai acestora. Și, 
pentru ca rubrica să 
cît mai completă, vă 
punem și un concurs 
fotografii din viața 
Iii voastre, concurs 
să se finalizeze cu o ex
poziție dună ce, bineîn
țeles, fotografiile vor 
publicate în pagina , 
fesia ta“. Așteptăm 
scrieri" la concurs 
reportaje și fotografii.

fie 
pra

de 
șco- 
care

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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Sosirea delegației
P. C. Peruvian

Luni dimineața a sosit în Capi
tală o delegație a P.C. Peruvian, 
c- dușă de tovarășul Jorge del 
Prado, secretar general al P.C. 
Peruvian, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație face 
tovarășul Felix Arias 
membru al Comisiei
C.C. al P.C.P.

parte tova-
Schreîber, 

Politice a

La aeroportul Otopeni, delega
ția a fost întîmpinată de tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

și-a îndeplinit
planul cincinal

ai P.S.U.G
Luni seara a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Gunter 
Berger, secretar al Comitetului 
regional Leipzig al P.S.U.G., 
care, la invitația CC. al P.C.R., 
face o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost în-

ttmpinatâ de Dumitru Joița, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
și Gheorghe Roșu, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R. D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

Oamenii muncii din industria 
județului Bacău raportează cu 
justificată satisfacție îndeplinirea 
prevederilor actualului plan cin
cinal.

în telegrama adresată cu acest 
prilej, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicoiae Ceaușescu, se 
arată că potrivit calculelor preli
minare, există condiții optime 
pentru ca industria județului să 
realizeze peste sarcinile inițiale 
ale planului cincinal o producție 
suplimentară de 1,7 miliarde iei. 
Se vor obține peste plan : 63 000 
tone cărbune net, 1300 tone 
cauciuc sintetic, 20 000 tone sodă 
caustică electrolitică, 7 000 tone 
hârtie, 2,6 milioane metri patrați 
țesături tip lină, 4 milioane_ pe
rechi de încălțăminte, mobilă în 
valoare de peste 32 milioane lei fi 
alte produse.

CONSTANTIN NOUR (antre
nor emerit) : Noua formulă de 
disputare a campionatului nos
tru nu este inedită. Forurile de 
specialitate din alte țări (Poke-

Maratonul pugilistic

a intrat in linie
Boxul a acaparat, pe drept cuvint, 

de sport, în săptămîna care a trecut 
în creștere și in această săptămină în care urmează »ă fie de
semnați noii campioni ai țării. Beneficiind de o nouă formulă 
de disputare, campionatul din anul acesta a stârnit discuții și 
chiar controverse. De aceea am acordat, in spațiul cronicii obiș
nuite, cuvintul unora dintre specialiștii prezenți la finale pentru 
a-și expune opiniile despre noua formulă de disputare a cam
pionatului, despre valoarea întrecerii și a pugiliștilor, despre 
litatea arbitrajelor.

atenția publicului iubitor 
și, se pare, interesul va fi

ca-

mai 
for- 

bunc.
for-

(Urmare din pag. I)

au pledat cu vervă pentru idei
le majore ale producției : eco
nomisirea metalului, disciplina, 
'ilitatea produselor. în schimb, 
o mare parte din restul forma
țiilor au prezentat fie niște 
..aliaje* de miniaturi și monta
je muzical-literare 
„Bucegi“-Pucioasa, , 
lectrică“-Fieni), 
dește „scenete" 
stingăcie, pline de generalități, 
în general străine de sfera pre
ocupărilor caracteristice dome
niilor reprezentate (formația 
T.A.P.L.-ului).

Adevăratele „scene" ale bri
găzilor artistice de agitație sint 
locurile de muncă, întâlnirile cu 
masa de salariați din întreprin
derile în care acestea activea
ză. cunoașterea vieții și muncii 
oamenilor, a tineretului. Aici 
se verifică, se confirmă sau nu 
se confirmă eficiența agitației 
artistice. Cum și cînd sint pre
zente brigăzile de agitație în 
viața întreprinderilor ? De la 
concursul in cauză și pinâ 
acum, foarte puține din foste
le ..combatante" și-au reamin
tit obligațiile lor curente. „Răz
bunătoarele" au fost prezente, 
ne asigură tov. Vasile Aurei, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al Uzinei de utilaj petrolier, in 
toate secțiile. Dar, după ce „s-a 
tras cortina" in ultima secție, 
brigada s-a retras în... pregă
tirile pentru un viitor concurs 1

Din fericire, brigada de la 
„Steaua electrică“-Fieni, una 
din evoluțiile modeste din pri
măvară, a renunțat la condiția 
de „martoră" in concursuri, 
axîndu-șl preocupările, ulterior, 
în direcția vitalizării conținutu
lui și formelor sale de lucru. 
Reosnt, un „Dialog intre con
știință și producție", pe tema 
folosirii integrale a timpului de 
muncă, s-a desfășurat în pre
zența unei săli arhipline. Ex
perimentul a intuit posibilita
tea unui dialog real cu sala și 
posibilitatea aceasta a dictat și 
„economia" programului : bri
gada artistică de agitație a pre
zentat, pe scenă, un număr de 
miniaturi cărora o „voce-pre- 
text" le reproșează, din sală, to
nul plin de generalități, de o- 
collre a adevărului. Astfel, bri
gada artistică , .apelează" la 
..martori" : un film realizat în 
Întreprindere In timpul progra
mului de lucru. Pelicula a 
„restituit", unor... spectatori,

> (Textila 
„Steaua e- 

fie niște mo- 
versificate cu

unor...

dreaptă

e TN PREAJMA FINALELOR, 
PATRU DINTRE ANTRENORI 
ÎMPĂRTĂȘESC CITITORILOR 
ZIARULUI' NOSTRU OPINIILE 
LOR DESPRE CEEA CE LE-A 
RELEVAT PÎNA ACUM TUR
NEUL FINAL AL CAMPIONA
TULUI NATIONAL

propriile lor imagini: ingineri 
stagiari citind relaxat, in bi
rourile lor, „Sportul", in loc să 
fie In mijlocul colectivului de 
muncă, muncitori care au lăsat 
lucrul cu 15—20 minute înainte 
de consumarea celor 480 de mi
nute, „plimbăreții" prin secții, 
locuri de muncă „reculese" in 
așteptarea absenților nemoti
vați etc. Cert este că întreaga 
sală a devenit o opinie in sen
sul cel mai social al cuvîntului, 
că atitudinea sălii s-a concreti
zat intr-o dezbatere pe tema 
propusă. Manifestarea experi
mentală de la Fieni a scos in 
evidență realele resurse ale a- 
gitației artistice, posibilitățile 
pe care le are de a fi cu ade
vărat o vooe autorizată, promptă 
și eficientă a exigențelor colec
tivului de muncă.

VOCEA
OPINIEI

PUBLICE
în sfirșit, cite ceva și despre 

„restul plutonului". Sîntem in
formați că, în ultima vreme, 
alte brigăzi artistice de agita
ție din județ au stabilit con
tacte directe cu publicul lor : 
la întreprinderea textilă „Bu- 
cegi“-Pucioasa, Exploatarea mi
nieră Șotînga. în aceeași peri
oadă de timp insă, majoritatea 
brigăzilor artistice de agitație 
din întreprinderi sint ocupate 
tot cu „pregătiri*. Metalurgiștii 
din Mija pregătesc un nou pro
gram, axat pe problemele eco
nomisirii materiilor prime și 
materialelor. în stadii diverse 
de pregătire (cînd va începe un 
alt concurs ? !) se află și brigă
zile I.I.L. „Victoria" și „Cioca
nul", Uzinei Mecanice Moreni, 
Uzinei de piese de schimb Gă- 
ești, O.C.L. Produse industriale 
și T.A.P.L. Dovezi convingă
toare despre „cursivitatea" pre
gătirilor ne poate oferi, spre 
exemplu, brigada T.A.P.L.-uluL

Comitetul sindical al Întreprin
derii respective nu mai are, 
de citeva luni de zile, un res
ponsabil cultural, iar organiza
ția U.T.C. nu are de dat nid 
o „replică* în problema brigă
zii artistice de agitație. în a- 
ceste condiții, pregătirile s-au 
referit deocamdată ia... procu
rarea materialului pentru cos
tume, la alegerea modelelor, 
așteptindu-se, cu timpul, și un... 
text. La O.C.L. Produse indus
triale activitatea trenează pen
tru că mai marii Întreprinderii 
nu par a fi de acord cu satiri
zarea unor deficiențe clare ale 
activității din întreprindere.

Peste toate acestea, 
„primejdia* de a nu 
textele de brigadă. De 
Vasile Opriș, șeful 
culturale din Consiliul 
al sindicatelor, afirmă 
tele provoacă cele mai 
cazuri, deoarece activiștii din în
treprinderi așteaptă totul de la cei 
trei mevodiști ai consiliatei. fără 
să se utilizeze forțele existențe 
in întreprinderi*. De aid înce
pe „talvarul* textelor: trece
rea areluiași text de la • bri
gadă la alta. indiferent de spe
cificul tatreprmdeni. niște ..a- 
daptări* străvezii, fără fond, 
porți deschise platitudinii, im
provizației.

★
Citeva experiențe reușite, 

sau, mai exact, citeva excepții 
nu sint suficiente pentru un 
domeniu care, de altfel, a avut 
destui timp pentru clarificări, 
perfecționări și superperfecțio- 
nări. Simpla existență a exem
plelor pozitive solicită, din par
tea masei de activiști culturali, 
un plus de responsabilitate și 
receptivitate. Orientarea pro
gramelor brigăzilor artistice de 
agitație spre problemele actuale 
ale producției, asigurarea unui 
nivel artistic adecvat, nu sint 
posibile decit în măsura in care 
procesul de elaborare a pro
gramului fiecărei brigăzi are in 
vedere realitățile locale și se 
bazează pe forțele creatoare 

Numai exprimind cu

planează 
se găsi._ 
ee? Tor. 

comisie 
județean 
că „tex- 
mari ne-

nia, U.R.S.S. etc.) uzează 
de mult de o asemenea 
mulă. obținând rezultate

Prin intermediul noii 
muie, putem vedea la teeru a-
preape tot ce are mai bun 
boxul nostra U ora actuală. 
Imping!nd lucrurile și mai de
parte. aș spune eă federația ar 
trebui să La in studiu posibili
tatea de a mări numărul parii- 
eipanților la tararul 
jungindu-se pînă Ia 
de peste J» boxeri la 
tegorie de greatate.
că ia provincie există iacă mulți 
boxeri buni, care ar fi trebuit 
lâ fie aici, tn sala Flcreasea, 
pentru a-și apăra șansele.

CRISTIAN PANAnFSCT (an
trenor la datai „Muscelul*): 
Cred că formuia SokteAă în ani! 
trecuți era mai bună. ..Sita* 
pria care se cerneau valorile

ti «al. »- 
un număr 

fiecare ca- 
Sint sigur

dta 
cu 

ron-De, prezratz ia 
iner boxeri incnfieient 
și- aș spune, fără ra

ri perspectiv i. Fi an 
t Mănușile ea bexeri 
internațională. De ai ei 

ie K.O.-uri fi a band •- 
ide. de aici afectarea

xe 
ț 
<5?

bazează 
proprii. r___ __
convingere realități majore, nu
mai prtatr-o atitudine angajată, 
prezența brigăzii artistice de a- 
gitație poate căpăta, in confrun
tarea cu publicul ei. un certifi
cat de maturitate. în acest 
sens, comitetele U.T.C. trebuie 
să urmărească problemele brigă
zilor de agitație nu numai pe 
scena concursurilor, ci, in pri
mul rind. pe .«scenele* cotidie
ne a-e muncii de educație.

SE CONTU

M ARCV «PAKOF taatrennr 
la efetal LSteaua^ : Am parti- 
-pat >a multe campionate na- 
tioeale. Mărturisesc că r.i codată, 
'nsă 3-am asistat Ia un cam
pionat de amploarea celui dta 
acest an. reea re m& face să 
mă pronunț pentru permanen- 
• zarea noii formule. $' iată 
citeva argumente : in primul 
riad ba verii latului national și. 
Iu central, boxerii fruntași, sint 
obligați să susțină mai multe 
meciuri decît ia trecut pentru 
a obține titlul de eampion. Tim
pul de desfășurare al turneului

final a fost redus cu mult (două 
gale pe zi. ca la marile turnee 
internaționale), creîndu-se astfel 
un alt obstacol, nu ușoi de tre
cut. tn plus, boxerii din pro
vincie. in număr mare, au po
sibilitatea de a int'lni boxeri de 
talie internațională, de a se fa
miliariza cu turneele grele, ceea 
ee este in avantajul lor. Aici 
insă voi face o paranteză : în 
galele pe rare le-am urmărit au 
evoluat și bexeri care nu aveau 
insușit aici măcar ABECEDA
RUL boxului. Nu este permis ! 
Și cred că vina revine. în pri
mul rind. antrenorilor k>r. A- 
cești*. din dorința de a parti
cipa la turneul fina! de la 
București, s-au prezentat cu 
boxeri cruzi, unii, fără niei-o 
perspectivă de dezvoltare, ceea 
oe a avut drept urmare scăderea 
evidentă a spectaculozității în
tâlnirilor. Părerea mea este că 
la București, la turneul final, 
trebuie să participe numai cei 
mai buni boxeri. .Altfel, 
formulă de desfășurare 
va atinge scopurile...

FLOREA ST.ANOMIR
nor C.S.M. Cluj) : Acest cam- 
picnat, ca și cele din anii tre- 
.uți (chiar dacă formula de dis
putare este deosebită), este a- 
fectat, ar.ulat s-ar pJtea spune, 
din cauza decalajului dintre 
condițiile tn cașe se pregătesc 
boxerii din Ștefan cel Mare și 
Calea Plevnei față de cei din 
provincie. Nu este o problemă 
nouă. Mai mult, pot afirma că 
rezolvarea ai pare îndepărtată. 
Atît de îndepărtată, incit pen
tru mulți antrenor: din provin
cie a devenit o obsesie. Urmă
rile se văd și la acest turneu 
final. Boxerii din provincie, 
care se nregătesc cum știm, nu 
pot concura la adevărata lor 
valoare. Majoritatea titlurilor 
de campion — indiferent de 
formula de disputare a tur
neului final — vor rămine in 
București, campionatul redu- 
etadu-se. de fapt, la rivalitatea 
dintre cluburile Steaua și Dina
mo tn privința— numărului de 
campioni Desigur, există și ex
cepții- Anul acesta excepțiile 
au fost furnizate de boxerii clu
bului Fa-ul. Dar acestea sint 
cazuri izolate.

Cit privește noua formulă am 
rezerve tn privința eficacității 
ei. Nu sîntem o țară care avem 
mulți boxeri de valoare apro
piată. Avem cîteva „vîrfuri*. 
Deci, noua formulă de desfășu
rare ■ turneului final nu ni se 
potrivește, deocamdată.

noua
nu-și

(antre-

• In meciul de sîmbătă, 
U.T.A., superioritatea dinB 
moviștilor a fost absolută șfl 
deci, victoria lor nu poate W 
de nimeni contestată. Difere» 
ța de scor (trei goluri), reflecH 
tă just raportul de forțe diH 
teren. Numai că două din cell 
patru goluri ale bucureștenilcfl
— cele înscrise de DumitrachH
— sint efectul unor erori dl 
arbitraj. Primul gol a fost rnaiB 
cat dintr-o flagrantă pozițiH 
de ofsaid, nesemnalizată de ttfl 
șierul R. Cocoi, care cl 
un ochi închis să fi fost și tel 
trebuia să vadă poziția afarl 
din joc a dinamovistului. bl 
cîteva minute după terminal 
rea partidei, arbitrul Nicolai 
Rainea ne spunea ; ,.înainte dl 
a indica repunerea mingii dl 
la centru am ezitat, căci ari 
avut impresia că Dumitrachl 
marcase din ofsaid. M-am uitai 
la Cocoi și l-am văzut îndrepl 
tîndu-se spre centrul terenului! 
semn că golul poate fi valii 
dat...“ Făcînd această declarai 
ție, arbitrul Rainea se acuză] 
pe undeva, singur, pentru] 
că nu este permis unui con] 
ducător de joc să argumen] 
teze o decizie prin ,.am ezi-l 
tat. am avut impresia". Da] 
dacă această eroare poate f| 
împărțită între centru și tușierl 
a doua — dictarea loviturii del 
la 11 m — aparține în exclu-l 
sivitate lui Rainea. EI nu a se-l 
sizat că înainte de a face hențJ 
Pojoni a fost îmbrîncit dini 
spate de Dumitrache. AșadarJ 
trebuia sancționată prima in-l 
fracțiune comisă ' și nu al 
doua...
• Un alt arbitraj slab l-am 

întîlnit duminică pe „Repu- 
blicii“. Este foarte adevărat, 
misiunea lui Nițescu nu a fost 
deloc ușoara, Progresul și Pe
trolul angajîndu-se într-un joc 
confuz, plin de neregularități, 
cu faulturi din minut în mi
nut Arbitrul întîlnirii n-a dat 
dovadă — așa cum era firesc
— de fermitate în aplicarea 
sancțiunii, mulțumindu-se să 
împartă ,,făptașilor" avertis
mente și mustrări părintești ’. 
Nu putem înțelege ce I-a îm
piedicat pe Cornel Nițescu să-1 
elimine din joc pe Măndoiu,

repriza secundă, fo- 
de un procedeu în- 
regulă, la judo —

REAZĂ LIDERII

Red actorul nostru, 
FLORIN GHEORGHIU, relatează 

de la masa de joc:

După runda a lî-a a Finale: 
Campionatului Național de Șah. 
re poate spune că grupul fran
ța* s-a restrtns. a’ungînd să fie 
format practic din trei conc-j- 
rențl i Clocii tea, Gheorghiu și

Urmașii lui Racovifă
Coarda vibrează în hăul imens și tene

bros, carabinierele dau semne de oboseală, 
piciorul alege greu treptele scăriței, ecoul 
amplifică acțiunea, perlînd-o cu vocale de 
mister. Lampa prinsă-n cingăloare taie une-

ii tene- ori felii de lumină peste chipurile arcuite în 
efort, pentru ca să poposească opoi pe pre
lungirea unei stalactite, pendulă inertă a 
unui timp încremenit de milenii—

formule de disputare a cam- 
opinii despre calitatea parti
de pînă acum a turneului fi- 

care i-au negat

Cîteva păreri pro ți contra noii 
pionatuiui național de box. Citeva 
delor. Judecind după desfășurarea 
nai Înclinam să dăm dreptate interlocutorilor
utilitatea. Tntr-adevăr. diferențele de valoare dintre boxeri (sol
date cu un număr impresionant de abandonuri și K.O.-uri) au 
minimalizat acest turneu, i-au scăzut simțitor spectaculozitatea 
din anii trecuți.

TEODOR POGOCEANU

r
I Rezultatele primei semifinale

i
I

N-a fost dificil, desigur, pentru 
cititor să 
cîteva cuvinte 
vență 
adîncuri, 
dintr-o escaladare subterană. Da. 
cuvintele nu reconstituie decît o 
imagine instantanee — obișnuită 
și cotidiană, de altfel — dintr-o 
acțiune speologică, de escaladare 
a unei peșteri. Credem, de ase
menea. că nu e dificil pentru 
cititor să-și reprezinte, fie și la 
scară redusă, curajul mai tatii 
ce trebuie să-i caracterizeze pe 
oamenii unei atare îndeletniciri, 
dublat de un efort pe măsură. 
Și, desigur, pasiunea.

Atunci cînd cunoști 
menea oameni, cînd le 
liat sfera complexă a 
rilor, admirația escaladează co
tele înalte ale emoției. Consem
năm aici numele cîtorva dintre 
ei : Cristian Lascu, Cristian Go
ran, Verner Herdlica, Gheorghe 
Croitoru, Cornel Ponta, Mihai 
Jibotan, Cornel Pîrvu, Dan Her- 
lea — nume identificînd vîrste 
tinere, cînd cercurile copacului 
se rotunjesc cu puțin peste 20. 
Lectorul a făcut cunoștință ast
fel cu cîțiva dintre membrii cer
cului de speologie „Focul viu“ al 
Biroului de Turism pentru Ti
neret. La un an și mai bine de 
existență, activitatea și expe
riența acumulate conferă posibi
litatea consemnării unor rezul
tate frumoase, o dată cu certitu
dinea unei perspective valoroase.

Inițiativa exista mai demult, 
dar ea a prins conturul faptei a- 
nul trecut, în mai. A pornit din 
partea studenților de la Facul
tatea de geologie-geografie. dar 
a ademenit și alți colegi de la 
Universitate (fizică. biologie) 
politehnicieni chiar. La adunarea 
de constituire, procesul-verbal 
consemna 30 de membri ; 30 au 
rămas și in prezent statornici a-

dintr-o 
un

recunoască în cele 
o succintă sec- 
descindere în 

crochiu decupat

însă ase- 
atli deta- 
preocupă-

cestei pasiuni. S-au mai alăturat 
pe parcurs, dovedind un atașa
ment profund la nobila acțiune 
a cercului, cercetătorii Ion Po
vară și Alexandru Bulgăr, redac
torul „Agerpres" Tiberiu Rasă- 
deanu și operatorul de televiziu
ne Alexandru Șuteu, care i-au 
însoțit in toate expedițiile spe
ologice. întreaga activitate a 
cercului se desfășoară sub în
drumarea științifică a binecu
noscutului 
BLEAHU.

Două sînt 
de acțiune : 
practică. în 
tura teoretică, aceasta se reali
zează prin acțiuni menite să în
lesnească membrilor o solidă 
pregătire de specialitate, după 
toate rigorile științei. Săptămî- 
nal au loc conferințe, se prezin
tă referate și recenzii, persona
lități marcante din acest dome
niu susțin un neîntrerupt dialog 
cu tinerii. Activitatea practică 
constă in plecări în teren, de 
scurtă durată, a unor grupuri 
restrin.se. eșalonate pe tot par
cursul anului, dar, mai ales. în 
ample campanii anuale, pregă
tite amănunțit din vreme, la care 
participă toți membrii cercului. 
Evidențiem. în cele ce urmează, 
rezultatele celor două campanii 
desfășurate pînă acum. Zona de 
cercetare în 1969 a constituit-o 
valea superioară a Jiului de vest, 
zonă carstică valoroasă, relativ 
necercetată, ceea ce a constituit 
un cîmp ideal de activitate. Mai 
tntîi trebuiau depistate peșterile 
și avenele, și numai după aceea 
explorarea propriu-zisă : pă
trunderea în adîncuri, cartarea, 
fotografierea și recoltarea de 
probe (roci, stalactite, forma
țiuni și resturi de fosile). în 
peste 20 de zile (6—27 august) 
au fost descoperite și cercetate 
15 peșteri și avene. Trei puncte

geolog MARCIA N

principalele direcții 
cea teoretică și cea 
ceea ce privește la

rețin In mod deosebit atenția; 
peștera Zeicului. ei un puț de 
70 de metri, ta care au fo6t de
pistate oese de arsus speleus, 
vechi de 20 000 ani : Peștera eu 
corali, care se pare că ta scurt 
timp va fi declarată monument 
al naturii ; avenul de la Stâna 
Tomii. muntele Piule. explorat 
parțial, dar care în campania a- 
cestui an avea să ie aducă cea 
mai aleasă surpriză.

Anul 1970 a însemnat, ta prin
cipal. numai explorarea avene
lor — 8 la număr — axate tot 
pe Valea Jiului, Ia Stănuletele 
Mic. Bradul Strîmb, CimpuțeL 
Continuarea cercetării avenului 
din muntele Pinle le-a adus 
membrilor echipajului o dis
tincție deosebită : stabilirea unul 
nou record național Ia coborârea 
pe vertâcală : din cei 136 metri. 
114 au fost perfect verticali. 
Despre peripeții și Întâmplări 
neprevăzute, despre curaj, efort 
și îndoială, despre multe alte e- 
venimente inedite care i-au în
soțit pe tinerii exploratori — 
cuvintele s-ar epuiza greu, și de 
aceea nici nu ne propunem a 
face divagație pe marginea lor. 
Totul a fost trecut cu succes da
torită pasiunii lor pentru speolo
gie. unei pregătiri de specialitate 
pe măsură — fapt pentru care 
felicitările și urările de noi suc
cese se merită oferite fără zgtr- 
cenie.

★
Autorul acestui articol ar fi 

dorit să pună capăt aici însem
nărilor intr-un ultim cuvint de 
laudă acestei valoroase inițiati
ve. Citeva fapte insă, mai puțin 
strălucitoare in comparație cu 
cele descrise pînă aici, ne deter
mină să le consemnăm, cu re
gret. Tinerii despre a căror pa
sionantă activitate cititorul a 
luat cunoștință se află. în ceea 
ce privește sprijinul material

— implicit și momi — Ia hotarul 
dintre rueăm r.ț: și nepăsare 
Evxier.fc-en: astfel că fiecare 
campanie a fo«t inso-ută de lip- 
«ri greu âe trecut : re-ze-e 
masă, transportul materialelor 
F adeseori chiar al k>r. Nu au 
avut nid miȚoecele firești ale 
unei astfel de activități : scă
rițe. lămpi de carbid, corzi, cara- 
birjere. termometre, busole, al- 
tknetre — pe care au trebuit să 
le tar prunmte peru eforturi per- 
soctale dta diferite locuri. De a- 
ssnenea. nu primesc nici o in
demnizație ta timpul campaniei, 
nici măcar cei 18 lei ai celei mai 
obișnuite diurne. Mai muit, nu 
au ur. sediu unde să se tatT.- 
nească. un fișet nentru docu
mente. Probele dta teren (zeci și 
uneori sute de kz) zac prin ca
sele lor. din lipsa unui spațiu 
adecvat. Știm insă că activitatea 
acestor tineri se desfășoară sub 
patronajul unu: organism cu bun 
renume : Biroul de Turism pen
tru Tineret. Mai știm că acest 
organ ign a făcut totdeauna nn 
Prilej de proprie laudă dta fru
moasele realizări ale cercului. 
Este cu atît mai greu de înțeles 
cum de B.T.T. le-a rezervat 
membrilor acestui cerc o soartă 
atit de vitregă. (în paranteză 
subliniem că nici un activist ai 
B.T.T. n-a însoțit vreodată ex
pedițiile cercului și că aceștia 
țin legătura de specialitate cu
— ! — comisia de propagandă).

O ultimă observație se referă 
Ia depistarea unor posibilități de 
activitate eficientă a .cercului. 
Precedentul este creat : fostul 
Institut de cercetări și studii 
hidrotehnice din București i-a 
solicitat (contra diurnă, transport 
și cazare) pe 5 membri ai cer
cului la întocmirea unor măsu
rători hidrologice în bazinul 
Dimbovicioarei. Munca lor a 
fost bine apreciată. Cunotscîn- 
du-se. deci, faptul că nu sint 
niște amatori, că au o temeinică 
pregătire de specialitate — cre
dem că 11 se pot oferi. în con
tinuare. astfel de activități, 
productive, totul fiind în folosul 
unităților solicitante.

I. ANDREI

aerie!

Neamțz-Gr.:țe»cu In crima par
tidă Pavlcv <ca albul), a avut 
tot timpul cr. ușor avantaj. însă 
Cioc’ltea s-a anărat destul de 
exact și partida s-a terminat 
remiză Arest rezultat a permis 
urmăritorilor ee: mai apropiați 
ai liderului — Clotfltea — să se 
apropie la • diferență minimă 
(o jumătate de punct). în par
tidele Mr, atît Gheorghiu cit și 
Ghindă au ristigat 
ușor, ea urmare a 
foarte agresiv. care 
câștigul cu orice preț, 
patrulea etxnponent 
fruntașilor. Ghițescu. 
toate efortui 
în fața lui 
terța ’er-are a acestuia l-a îm- 
oiedicat Mai mult chiar, la în- 
trerunere. Neamțu are un final 
de turnuri suoerior, cu bune 
șanse de c!știg în alte două 
oartide imnortante pentru con
figurația clasamentului, Segal a 
cîștigat la Georgescu, după 
ce a avut o poziție foarte slabă 
în deschidere, iar Ghizdavu a 
întrerupt cu Vaisman fntr-o po
ziție echilibrată, în care remiza 
este mai mult decît probabilă. 
După o serie de insuccese, ma
estrul Ungureanu a jucat aseară 
mai bine și a reușit să cîștige 
La Buză.
versează 
formei t 
poate fi 
partidei 
primul a 
mos atao 
partide au fost remize fără isto
rica i Tratatovici-Reiher și Ker- 
tesz-Mozeș. Astfel, după 12 
runde situația .clasamentului 
este următoarea : 1 Ciocîltea — 
9 puncte i 2—3 Gheorghiu, 
Ghindă 8,5 ; 4. Ghițescu 7 (1)

destul de 
unui joc 
urmărea 

Cel de-al 
al grupei 

a depus 
rile pentru a cîștiga 
Neamțu, insă rezis-

care se pare că tra- 
o perioadă de criză a 
sportive. O 

considerat 
Bena-Ilijin, 
cîștigat printr-un fru- 

i de mat. Alte două

surpriză 
rezultatul 
în care

I
I
I
I

Aseară, in sala sporturilor de la Floreasca s-a disputat 
prima reuniune a semifinalelor campionatelor naționale de 
box. lată rezultatele înregistrate : P. Ganea b.p. M. Lume- 
zeanu : Mihai Aurel b.p. V. Drăgan ; P. Nedelcea b.p. O. 
Amăzăroaie ; O Gorea b.p. A. Simion, A. Iliescu b.p. C. Mus
că : V. Zilberman b.p. C. Ghiță ; Gh. Ene b. KO Gh. Marcel ;
M. Constantinescu b.p. P. Pîrvu și P. Cîmpeanu b. ab. Al. But. I 
Astă seară de la ora 19 au Ioc ultimele meciuri ale semifina- ■ 
lei or.

I
I

(Agerpres)

eare — In 
losindu-se 
ttlnit. de 
l-i trîntit pe Dridea șt apoi l-a 
lovit cu piciorul ! Ce trebuia 
să mai facă. oare. Măndoiu 
pentru a fi eliminat de pe te
ren? în plus, un fault evident 
romis de portarul Mihai Io- 
nescu asupra lui Georgescu a 
fost trecut cu vederea viciind
— am putea spune — rezulta
tul meciului..

• Flavius Domide la sfîrșitul 
meciului Dinamo — U.T.A.: 
.Azi (n.n. simbătă) am vrut

să-i demonstrez lui Angelo 
Niculescu bă merit să fac par
te din lotul national. Sper că 
am reușit..."

• Fostul arbitru Mircea Cru- 
tescu, observator federal la 
meciul F. C. Caracal — Chimia 
Rîmnicu Vîleea. a rămas im
presionat de locul atacantului 
Marcu din echipa gazdă . „Ex
trema stingă a echipei din Ca
racal are viteză, dribling, șu- 
teazâ puternic și precis. L-am 
propus antrenorului Ola pen
tru a ti chemat în lotul repre
zentativ de tineret".

e Așa cum anunțam în a- 
vancronica noastră de sîmbă- 
tă. Kmericb Dembrovschi a 
jucat duminică — o repriză — 
în formația de tineret rezerve 
a clubului Sport Club Bacău. 
Observatorul federal. Coloman. 
Bogdan — Braun ne snunca, 
ieri, că internaționalul bă
căuan s-a mișcat, bine în te
ren. dar coechipierii săi nu 
i-au înțeles, de cele mai multe 
ori. intențiile

• Divizionarele B au jucat 
duminică In „Cupa României". 
Surprizele nu au lipsit, bine
înțeles, echipe cu „firmă" — 
ca Sportul Studențesc. A.S.A. 
Tg. Mureș. Metalul Tîrgoviște
— fiind eliminate din compe
tiție. Cel mai neașteptat epi
sod al duminicii s-a produs, 
însă. Ia Teliuc unde Vagonul 
Arad nu s-a prezentat la me
ciul cu Minerul din localitate. 
Interesîr.du-ne. Ieri diminea
ță la Arad de motivul ,.for- 
faît-ulul*. am aflat că auto
buzul care transporta fotbaliș
tii de la Vagonul a rămas în 
pană de cauciuc 1 Comisia de 
competiții va omologa, joi. re
zultatul de 3—9 în favoarea 
Minerului, iar secția de fotbal 
a asociației Vagonul îl va 
schimba pe șoferul autobuzu
lui, care — om neprevăzător
— nu s-a „înarmat" la pleca
re cu o roată de rezervă.

D. V.

ATLETISM Crosul de

toamnă al elevilor
Duminică, în prima zi a lu

nii noiembrie, o zi mai curînd 
de primăvară decît de toamnă, 
a avut loc pe terenurile Cotro- 
cenilor faza pe sector, ultima 
și, probabil, prima a crosului 
de toamnă al elevilor. Spuneam 
..probabil prima" deoarece des
fășurarea fazei pe școală, a-. 
vînd posibilități de echivalare 
(proba de control ș. a.) rămîne 
la unele școli sub semnul în
trebării

Reuniunea a cuprins patru 
probe : două de fete, două de 
băieți, reunind la start circa 350 
de elevi și eleve din 11 școli și 
licee aparținînd sectorului VII. 
Au absentat : Liceul de arte 
plastice (de altfel, absenț per
manent la acțiunile sportive de 
masă ale școlarilor), Liceul nr. 
33 și școlile generale 152 și 205, 
ultima neputînd fi... mobilizată 1 

întrecerile au prilejuit dispu
te. pasionante uneori, cu aspec-

PRONOEXPRES

MARȚI ULTIMA

te dramatice. în sprijinul afir
mației merită citat elevul Flo- 
rea Brinecanu (de la Grupul 
școlar de materiale de construc
ții) care, ușor dezechilibrat de 
efort, a tăiat calea urmăritoru
lui pe ultimii 5 metri, iar a- 
cesta, sprijinindu-se pe el, a 
produs o mică busculadă ce i-a 
făcut pe ambii să cadă. La sfîr- 
șitul cursei l-am găsit pe Flo- 
rea plîngînd undeva pe gazon, 
dar nu datorită rănilor căpăta
te în contactul cu pista, ci pen
tru că pierduse locul trei. Este 
o atitudine cit se poate de sem
nificativă.

Cea mai masivă participare 
au cunosc'ut-o probele celor 
mici (15—16 ani), cei mari '(17— 
19 ani) fiind ca număr numai 
la jumătatea primilor. Am ce
rut părerea tovarășului Vasile 
Vintilă, șeful sectorului sport al 
Comitetului 
rești al 
treceri : 
adecvate 
lor mari
mulțumitoare, 
ani mai există entuziasmul, do
rința de a-și încerca puterile, 
la cei mari intervine 
tea sau poate jena de 
renta nepregătiți la

Organizarea a fost
toare și strădania celor cîțiva 
entuziaști (Eugen Dănilă, Lu-

Municipal Bucu-
U.T.C., prezent . la în- 

,lipsa unei pregătiri 
face ca la probele ce- 
participarea să fie ne-

Dacă la 15—16

comodita- 
a se pre- 
întreceri". 
niiilțumi-

cia Bucuroiu, Elena Ghioc» și 
Ion Voicu) a creat un' cadru, 
dacă nu deosebit, ce! puțin a- 
decvat desfășurării concursului. 
S-a simțit, totuși lipsa unei sta
ții de amplificare sau măcar a 
unui ,.haut-parleur“ pentru ca 
indicațiile să parvină operativ 
concurehților și ne întrebăm ce 
s-ar fi întîmplat dacă soarele 
nu și-ar fi făcut simțită pre
zența și ar fi fost, să zicem, 
o vrerp? ca în zilele preceden
te . concurenții s-ar fi dezbră
cat tot prin tufișuri, întrucât 
Casa de cultură a privit ..de 
sus", cam indiferentă această 
întrecere tinerească.

Iată acum lista cîstigătorilor: 
FETE (15—16 ANI) 600 m : I. 
Elena Mi rea (Lie. 25) ; II. Ioana 
Nicolescu (Șc. gen.
Victoria
163) ; (17—19 ANI)
Maria Schindler (Lie. 21) ...
&oina Turbatu (Gr. șc. M. C.) ; 
III. Adriana Iacob (Lie. 21). 
BĂIEȚI (15—16 ANI) 1500 m : I. 
Eugen Vlad (Lie „Tudor Vla- 
dimirescu") ; II Florea Pîrvan 
<Gr. șc. „Semănătoarea"), III. 
Marin Voicu (Gr. șc. „Semănă
toarea") : (17—19 ANI) 2000 m : 
I, Alexandru Soporan (Gr șc. 
M C.) ; II. ■ Gogu Pîrvu (Lie, 
„T. V.“) ; III. Ioan Șerbu (Lin. 
25).

163) ;
Amarandei (Șc.

800 m

III. 
gen. 
: I.

II.

S. UNGLREANU

restrin.se


Dezbaterile sesiunii O.N.U.

rivind situația din Orientul Apropiat

CUVTNTAREA AMBASADORULUI GHEORGHE DIACOMESCU
■TAȚIUNILE UNITE 2. 
■misul special Agerpres, 
■ari Ionescu, transmite : Adu- 
Bea Generală a O.N.U. și-a 
■heiat luni dezbaterile privind 
■rația din Orientul Apropiat, 
■n ședința de dimineață și-au 
■>us pozițiile țărilor lor re- 
^Bzentanții statelor Mali, Marii 
■itanii, Republicii Arabe* Ye- 
■n, României, Libiei, Cipru
■ Spaniei. Au mai rămas in- 
■iși pe lista oratorilor încă 
■uă șefi de delegații, printre 
■e cele ale Italiei, Columbiei, 
■lgiei și Sudanului.
■.uînd cuvintul in cadrul dez- 
■terilor, ambasadorul Gheor- 
Bc Diaconescu, reprezentantul 
Brmanent al României la Na- 
Bmiie Unite, a arătat că situa- 
■t care persistă în regiunea 
Bien tutui Apropiat constituie 
Bl primejdios focar de incor- 
■re în relațiile internaționale 
Btuale, cu grave implicații a- 
Bpra vieții popoarelor din a- 
Bastă zonă, cit și pentru pa- 
Ba lumii in general, știut fiind 
B existența unui conflict in 
Bice parte a globului creează 
Bricolul extinderii sale într-o 
Bnflagrație de mare amploare, 
Bl incalculabile urmări pentru 
Btreaga omenire. întirzierea 
Bnei reglementări pașnice și 
■osibilitatea unei recrudescențe 
I ostilitățile- constituie, de 
■ceea, un mi z de profundă 
■reocupare nu numai pentru 
■opoarele din regiunea respec- 
Bvă, ci și pentru întreaga co
munitate internațională.
■ Viața internațională — a spus 
■orbitorul — atestă cu- priso- 
lință că războiul nu reprezintă 
lalea pentru reglementarea pro
blemelor divergente, a diferen
telor dintre state. Perpetuarea 
Jonflictului din Orientul Apro- 
liat constituie o sursă de pre
judicii și suferințe pentru po
poarele respective, servind nu- 
Jnai intereselor cercurilor impe
rialiste, reacționare, din zonă 
ki din afara acesteia.
I România nutrește convinge
rea fermă că problemele care 
confruntă statele din Orientul 
Kpropiat, deși sînt de o deose
bită complexitate și dăinuie de 
knultă vreme, ni; sint de nere- 
bolvat — a subliniat reprezen
tantul țării noastre. Normele 
Idreptului internațional, instru
mentarul bogat al mijloacelor 
pașnice prevăzute în Cartă, o- 
feră o gamă largă de căi și 
mijloace pentru reglementarea 
situației din Orientul Apropiat, 
pentru trecerea de la starea de 
beligeranță actuală, care afec
tează grav viața popoarelor din 
regiune, la instaurarea unei 
păci juste și trainice.

După cum s-a pronunțat în

A-
totdeauna, guvernul român con
sideră că rezolvarea conflictu
lui din Orientul Apropiat tre
buie să se facă nu pe calea con
fruntărilor militare, ci in exclu
sivitate pe baza unei soluții po
litice, pașnice, acceptabilă pen
tru toate părțile interesate și 
care să respecte interesele legi
time ale tuturor popoarelor care 
trăiesc în această parte a lumi:. 
Desfășurarea evenimentelor a 
confirmat pe deplin temeinicia 
acestui punct de vedere.

Acționînd perseverent pentru 
dezvoltarea relațiilor tradițio
nale de prietenie cu țările ara
be, promovind continuu colabo
rarea pe multiple planuri cu a- 
ceste state, România și-a mani
festat solidaritatea și sprijinul 
față de lupta dreaptă a popoa
relor arabe împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, 
pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale, pen
tru dezvoltarea economică _ și 
socială de sine stătătoare, fără 
nici un amestec din afară. în 
același timp, țara noastră s-a 
pronunțat pentru recunoașterea 
dreptului la existență liberă și 
independentă a tuturor statelor 
din regiune, prin statornicirea 
unor raporturi de conviețuire 
pașnică între toate popoarele din 
această parte a lumii.

Poziția constantă a României 
față de căile de reglementare a 
conflictului — a arătat în conti
nuare vorbitorul — a fost ex
primată de președintele Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, care declara, 
la 19 octombrie a.c., în cadrul 
dezbaterilor sesiunii jubiliare a 
Adunării Generale :„In ce pri
vește Orientul Mijlociu, consi
derăm că rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967 
constituie o bază , rezonabilă 
pentru rezolvarea politică a con
flictului din această regiune. 
Aceasta presupune retragerea 
trupelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, soluționarea 
celorlalte probleme in conformi
tate cu interesele tuturor state
lor din această zonă, asigurarea 
independenței și integrității lor 
teritoriale. In același timp, a- 
preciem că, pentru a se instaura 
o pace durabilă în Orientul 
Mijlociu, trebuie să se găseas
că neapărat o soluție privind 
situația populației palestiniene, 
soluție care să țină seama de 
dorințele și năzuințele naționale 
ale acestei populații".

România își reafirmă punctul 
de vedere potrivit căruia este 
necesară retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupa
te, precum și asigurarea inde
pendenței și integrității terito
riale a fiecărui stat din această

Imagini poloneze

Institutul maritim 
din Gdansk

Institutul maritim din Gdansk, 
centru științific de cercetări 
creat în urmă cu 20 de ani, s-a 
preocupat de la început de pro
blemele exploatării flotei și a 
porturilor ca și de cele ale con
strucției de nave. Programul 
său de cercetări a fost adaptat 
constant nevoilor navigației po
loneze, industriei constructoare 
de nave din Polonia.

Actualmente, acest institut cu
prinde mai mult de 300 de ca
dre științifice și se compune din 
zece sectoare strîns legate de 
diferitele ramuri ale economiei 
maritime. Inițial, Institutul avea 
sectoare de economia transpor
turilor maritime, drept maritim, 
navigație, încărcătura navelor, 
coroziunea maritimă, porturi, 
hidrotehnică maritimă și expe
rimentare în construcții mari
time. In ultimii ani au fost 
create două noi sectoare : cal
culul electronic în șantierele na
vale și navigația fluvială și de 
coastă.

Una din direcțiile principale 
de activitate a Institutului o 
constituie cercetările asupra 
modelajului navelor. Tn 1954 a 
început în institut producerea 
primelor aparate poloneze de 
studiere a gravitației și nume
roase modele destinate indu
striei construcțiilor, navele au 
fost studiate cu ajutorul a- 
cestor aparate. Au fost puse la 
punct metode foarte eficiente 
de verificare a stabilității na
velor. Institutul coordonează, 
de asemenea, cercetările privind 
metodele de protejare a nave
lor contra coroziunii maritime. 
Printre realizările importante 
ale Institutului se numără cer
cetările asupra dinamicii mării 
și mișcărilor fundurilor marine, 
efectuate cu ajutorul izotopilor, 
a substanțelor sintetice care 
provoacă radiații. Studii apro
fundate sînt, de asemenea, 
efectuate în domeniul eficacită
ții investițiilor în transporturile 
maritime, pentru stabilirea pa
rametrilor tehnici și de exploa
tare optimă a navelor. Sectorul 
de specialitate al Institutului a 
pus la punct detaliile tehnice și 
economice ale organizării prin
cipalei baze de pescuit marin 
polonez, de la Swinoujscie și a 
contribuit esențial la dezvolta
rea construcției de nave de pes-

cuit, domeniu în care Polonia 
ocupă astăzi unu! din primele 
locuri în lume.

Una din preocupările actuale 
cele mai importante ale Insti
tutului este analizarea posibili
tăților de dezvoltare și a direc
țiilor spre care trebuie orienta
te transporturile maritime ca și 
dezvoltarea economiei mariti
me și, în particular, organiza
rea, gestiunea și planificarea 
transporturilor maritime.

Activitatea Institutului se am
plifică mereu. O dată cu a- 
ceasta se îmbogățesc și mij
loacele de cercetare. Institutul 
a fost dotat recent cu o navă 
specială de cercetări științifice 
„Imar", la bordul căreia lucră
tori științifici procedează, cu 
cele mai moderne aparaturi, la 
măsuri hidrografice și alte ex
periențe în largul mărilor și o- 
ceanelor.

• UN AVION „Boeing-727* 
al companiei americane „Uni
ted Airlines" a fost deturnat 
duminică în Cuba, avînd la 
bord 67 de pasageri și un echi
paj de șase persoane. Un pur
tător de cuvint al companiei 
amintite a anunțat că avionul 
s-a reîntors luni la Miami. A- 
vioflul făcea cursa San Diego- 
Los Angeles, cind unul din pa
sageri înarmat a pătruns in ca
bina piioților cerindu-le aces
tora să se îndrepte spre Mexic 
și apoi spre Cuba. Autoritățile 
au declarat că pe aeroportul din 
San Diego nu au fost incă insta
late aparate pentru depistarea 
armelor purtate de pasageri, fapt 
ce a permis autorului deturnării 
să-și pună cu ușurință planul în 
aplicare. Individul care a provo
cat deturnarea a fost reținut de 
autoritățile cubaneze pentru cer
cetări.

Convorbirile 
sovieto-americane

• In sala de recepții a guver
nului finlandez a început ieri 
dimineață cea de-a treia etapă 
a convorbirilor sovieto-ameri- 
cane privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice. Delega
ția Uniunii Sovietice este con
dusă de Vladimir Semionov, 
locțiitor al ministrului afacejri-

zonă, a spus în continuare vor- 
bitorul După părerea noastră, 
trebuie să se înțeleagă, de ase
menea, că ocuparea teritoriilor 
aparținînd altor țări nu poate 
întări securitatea unui _ sta» ; 
dimpotrivă, fiind contrară nor
melor legalității internaționale, 
ocuparea de teritorii străine 
constituie, in același timp, un 
permanent pericol pentru pacea 
și independența statului în ca
uză, o sursă permanentă de în
cordare și conflicte.

In același timp, în conformi
tate cu principiile Cartei, la 
care am subscris cu toții, cu 
prevederile explicite ale rezo
luției Consiliului de Securitate, 
trebuie recunoscut dreptul ina
lienabil al fiecărui stat din re
giune de a-și vedea asigurate 
existența, independența politică 
și integritatea teritorială, la o 
dezvoltare pașnică nestînjenită.

In vederea realizării stabili
tății și a reglementării durabi
le a conflictului din această re
giune, trebuie să se țină seama 
de necesitatea rezolvării pro
blemei populației palestiniene, 
în conformitate cu interesele ei 
naționale. Aceasta presupune, în 
ultimă analiză, asigurarea drep
tului acestei populații la auto
determinare, deci și formarea 
unui stat național independent 

Sîntem de părere că, pentru 
a se putea parveni la asemenea 
rezultate — a relevat reprezen
tantul român — trebuie_ fructi
ficate pe deplin și fără întir- 
ziere condițiile oferite de În
cetarea focului convenită la 7 
august a. c. și reluate ‘ de ur
gență contactele prin interme
diul reprezentantului special al 
secretarului general, dr. Gun-_ 
nar Jarring, ale cărui eforturi 
și activitate pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate se bucură de o largă a- 
preciere.

Dacă normele dreptului inter
național condamnă forța Și a- 
menințarea cu forța și stabilesc 
fără echivoc obligativitatea 
procedurilor pașnice, ceea ce se 
cere, îndeosebi în actualele îm
prejurări internaționale, este 
voința politică a statelor 
de a se conforma acestui prin
cipiu de o mare însemnătate 
pentru promovarea intereselor 
legitime ale fiecărei națiuni, a 
păcii și securității generale. A- 

' ceasta presupune, in mod nece
sar. folosirea largă a metodelor 
politice și diplomatice, a con
tactelor. convorbirilor și tratati
velor, duse intr-un spirit de în
credere. înțelegere, examinarea 
cu răbdare a problemelor, găsi
rea de soluții care să respecte 
drepturile fiecăruia și ale tutu
ror.

România apreciază că princi
pala răspundere pentru regle
mentarea problemelor din Ori
entul Apropiat revine statelor 
care trăiesc in această regiune, 
direct interesate ir. edificarea 
unui climat de încredere și pace 
care să le permită să-și consa
cre integral eforturile progresu
lui lor economic și social. In 
același timp, credem că celelal
te state membre ale comunită
ții internaționale. Organizația 
Națiunilor Unite, pot și trebuie, 
prin acțiunile lor. să contribuie 
la înlesnirea soluționării pașni
ce a situației din Orientul Apro
piat. la crearea condițiilor pen
tru trecerea practică și fără in- 
tirziere la aplicarea rezoluției 
242 a Consiliului de Securitate. 
O contribuție constructivă in 
acest sens este chemată să a- 
ducă și actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

In ce o privește — a spus în 
încheiere ambasadorul român 
— România va acționa in con
tinuare, unindu-și eforturile cu 
cele ale altor state, pentru re
zolvarea pașnică a situației din 
Orientul Apropiat, care să răs
pundă intereselor legitime ale 
tuturor popoarelor din această 
zonă, imperativului întăririi pă
cii și securității tuturor națiu
nilor lumii.

Adunarea Generală urmează 
să se reunească în următoarele 
zile pentru a se pronunța asu
pra proiectelor de rezoluție de
puse pină in prezent pe masa 
ei de lucru.

lor externe al U.R.SS.„ , iar
cea a Statelor Unite de Gerard 
Smith, directorul ■ Agenției 
S.U.A. pentru dezarmare și con
trolul armamentelor.

• LA CHEMAREA comisii
lor muncitorești din Spania, 
organisme sindicale interzise, 
marți urmează să aibă loc in 
această țară o grevă generală. 
Cu acest prilej, oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul Spa
niei vor cere eliberarea deți- 
nuților politici. în aceeași zi, 
urmează să fie organizate de
monstrații la Madrid, precum 
și în principalele centre indus
triale spaniole.

Alarmate de această perspec
tivă, autoritățile au luat mă
suri preventive, susceptibile să 
împiedice desfășurarea grevei 
și a demonstrațiilor.

• POTRIVIT unei relatări a 
ziarului „Sunday Telegraph", 
la 5 noiembrie urmează să so
sească la Londra Roy Welen- 
sky, fbst premier al defunctei 
„Federații a Rhodesiei și Nyas- 
salandului*. Deși în mod o’fici-

l

CATASTROFA DE PE AEROPORTUL
DIN CARACI

2 (Ager preș). — 
relatează Agenția 

dimineața zilei de

CARACI 
După cum 
P.AJP„ în
I noiembrie, curind după so
sirea la Caraci a lui Marian 
Spychalski, 
siliului de 
lone. în 
prezentat 
lonez grupul de persoane
II întimpina, un camion al li
niei aeriene pakistaneze a pă
truns în mod neașteptat în și
rul de oameni, prorocind o 
tragedie.

In catastrofa de pe aeropor
tul din Caraci a murit in mod 
tragic Zygfryd Wolniak, mi
nistru adjunct al afacerilor ex
terne al R. P. Polone. Au mu-

președintele Con
stat al R. P. 
timp ce îi 
președintelui
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Prima ședință a
noului guvern chilian

Greva salariaților munici
pali din Marea Britaaie a 
intrat luni in cea de-a șa
sea săptămină. In momeniui 
de față, peste 65 ••• de lu
crători participă la această 
acțiune revendicativă atit ta 
Londra cit și in multe orașe 
din provincie.

Majoritatea consiliilor mu
nicipale refuză să accepte 
revendicările greviștilor. In 
unele orașe insă, consiliile 
locale au încheiat acorduri 
separate cu greviștii, ceea ce 
a dus la reluarea lucrului.

Guvernul englez a desem
nat o comisie pentru a efec
tua o anchetă asupra acestei 
conflict de muncă. Raportai 
comisiei urmează să fie pu
blicat miercuri, in funcție de 
recomandările acesteia ur- 
mind să se știe dacă greva 
va continua sau va lua sfir- 
Șit

ALEGERI

al s-a anunțat că vizita va a- 
vea un caracter „strict parti
cular", „Sunday Telegraph" 
relevă că, în cursul șederii la 
Londra, Welensky se va afla 
într-un contact strins cu gu
vernul britanic. Ziarul consi
deră, totodată, că, acționînd în 
calitate de emisar al lui Jan 
Smith, premierul guvernului 
rasist al Rhodesiei, Welensky 
va căuta să convingă oficiali
tățile britanice să recunoască 

pe
tățile britanice să 
„independența" Rhodesiei 
baza actualei constituții.

Alegerile 
din Congo (K)

• POTRIVIT rezultatelor de
finitive ale alegerilor preziden
țiale care s-au desfășurat la 31 
octombrie și 1 noiembrie in Re
publica Democratică Congo (K), 
— difuzate de Ministerul de In
terne — șeful statului, Joseph 
Desire Mobutu, a fost reales in 
funcția de președinte pentru o 
nouă perioadă de șapte ani. O- 
ficial, rezultatele vor fi comu
nicate in cursul acestei săptă-

• LA întoarcerea sa la Paris, 
după o de peste trei săp-
tâmini in Republica Populară 
Chineză, Maurice Couve de 
Murville a avut o convorbire 
cu numeroși ziariști, in cursul 
căreia a declarat: „Este prima 
mea vizită in China. Voiam să 
descopăr această imensă națiune 
care a făcut să se vorbească atit 
de mult despre ea și care va face 
să se vorbească încă mult in 
viitor". Fostul prim-ministru 
francez și-a exprimat satisfac
ția față de relațiile franco-chi- 
neze, care — a apreciat el — 
„sint bune și se dezvoltă favo
rabil".

• O NOUĂ legislație privind 
explozivii, destinată reducerii 
acțiunilor teroriste, a Intrat în 
vigoare in pravincia canadiană
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PRIN TELEFON PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI"

Cerințele realităților
în mișcarea de tineret de 
pe continent, a reunit pe 
exponenții celor mai diver
se tendințe și orientări po
litice ale generației tinere, 
a relevat posibilitatea și 
necesitatea unui dialog ac
tiv.

Dezbaterile Comisiei pri
vind colonialismul s-au 
concentrat în mod special 
pe ideea sprijinului concret 
ce trebuie dat tineretului și 
popoarelor din țările ce 
luptă pentru independență. 
„Rezoluțiile sînt utile dar 
numai ele nu pot aduce li
bertatea. Africa indepen
dentă nu se poate socoti pe

De la
trimisul nostru, 
Eugeniu Obrea

deplin liberă, atita timp cit 
pe continent rămin incă ră
mășițe ale colonialismului. 
Africa trebuie să acțione
ze". Cuvintele aparțin re
prezentantului 
unui stat african ; 
(Brazaville).

In comisia care a anali
zat problemele cooperării a 
luat cuvintul reprezentan
tul român Gheorghe Prisă- 
caru, care, după ce a înfă
țișat legăturile pe care U- 
niunea Tineretului Comu
nist din România ie-a stabi
lit cu peste 300 organizații 
de tineret din toată lumea, 
a relevat că F.M.T.D. tre
buie să adopte o atitudine 
constructivă, suplă in pri
vința cooperării cu cele mai 
largi forțe ale generației ti
nere, pentru a găsi și pune 
in valoare elementele co
mune pe baza cărora să se 
poată acționa împreună in 
lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, 
pentru libertate, pace și 
progres social.

Dezbaterea se desfășoară 
nu numai in fața microfo
nului la tribună, ci și în 
pauză, in bolul sălii Con
greselor ca și la Hotelul 
„Budapest" unde delegații 
sint cazați. E vizibilă o lar
gă preocupare față de 
perspectivele activității 
F3LTJJ„ față de o exactă

tineretului 
Congo

definire a rolului și carac
terului Federației. Se ac
centuează o tendință pozi
tivă de a plasa F.M.T.D. în 
contextul noilor realități 
din mișcarea internaționa
lă de tineret, realitate in
compatibilă cu schemele 
rigide, prestabilite. F.M.T.D. 
nu poate fi conceput drept 
un centru conducător, ci ca 
un cadru larg al cooperării 
între organizații egale în 
drepturi și autonome, unite 
prin aspirațiile lor comune.

Despre problemele actua
le ce se pun în fața 
F.M.T.D. am stat de vorbă 
cu Luis Galvez, reprezen
tant al tineretului comu
nist din Spania.

„Sarcina principală a 
F.M.T.D. trebuie să fie ace
ea de a întări unitatea an- 
tiimperialistă, nu numai o 
unitate declarativă, ci rea
lă" ne-a spus delegatul 
spaniol. „Există diferite 
forme pentru a înfăptui a- 
ceastă unitate. Totul de
pinde de platforma pe care 
se realizează. Este vorba de 
o analiză corectă a forțe
lor tineretului lumii care 
sînt angajate în lupta an- 
tiimperialistă. Printre a- 
ceste forțe se află ceea ce 
denumim uneori „forțele 
noi“, cele care nu au exis
tat cu ani în urmă. Se a- 
firmă în prezent un evan
tai mult maj larg de forțe 
antiimperialiste ale tinere
tului, caracterizat printr-o 
deosebită diversitate. E ne
cesar să se țină cont, să se 
accepte această realitate. 
Situația din mișcarea in- 
internațională de tineret nu 
poate fi examinată doar 
prin prisma unui singur 
sector. Nu trebuie să impu
nem un anume punct de 
vedere, doar o anumită 
concepție. A găsi un pro
gram concret în jurul că
ruia să se țeasă noi relații 
între organizațiile de tine
ret de diferite tendințe pre
supune o dezbatere perma
nentă. In F.M.T.D. trebuie 
să se amplifice eforturile 
pentru a se folosi aceste 
dezbateri, iar Federația tre
buie să-și propună acțiuni 
eficace pentru a întări lup
ta antiimperialistă a tinere
tului lumii".

Budapesta, 2 noiembrie 1970
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Rhodesia: Opoziția albă
Afirmațiile repetate ale 

guvernanților rasiști rho- 
desieni că politica lor 
s-ar bucura de „sprijinul 
total al populației albe" 
rămîn înscrise doar în e- 
misiunile postului de ra
dio Salisbury și în pagi
nile sever cenzurate ale 
ziarelor din capitala rho- 
desiană. Numeroase fap
te vin să infirme aseme
nea afirmații demagogi
ce. Ultimul exemplu în a- 
cest sens ne este oferit 
de actualele acțiuni anti- 
rasiste studențești

Primele manifestări din ac
tualul val de puternice demon
strații protestatare au avut loc 
la începutul săptămînii trecute 
in fața reședinței rectorului U-

Quebec. îndreptată împotriva 
organizației separatiste Frontul 
pentru eliberarea Quebec-ului, 
căruia i-au fost atribuite zeci 
de atentate cu bombe sau di
namită în ultimii șapte ani, 
noua lege prevede pedepse gre
le pentru persoanele descoperite 
în posesia explozivilor și un 
control strict asupra comercia
lizării, utilizării și transportului 
acestora. In ultimii cițiva ani, 
din depozitele statului au fost 
furate peste 10 000 de bastoane 
de dinamită, dintre care doar 
o parte au fost recuperate.

Reduceri de preturi 
în R.A.U.

• GUVERNUL egiptean. în
trunit simbătă seaca sub pre
ședinția șefului statului, Anwar 
El Sadat, a adoptat un decret 
privind reducerea prețurilor la 
unele produse de larg consum. 
A fost adoptată, de asemenea, 
o măsură privind sporirea sala
riilor a 150 000 de muncitori și 
funcționari din diferite sectoare 
ale economiei. Totodată, un mi
lion de lire egiptene au fost 
alocate pentru amenajarea a 400 
de noi unități sanitare rurale, 
care vor deservi peste trei mi
lioane de cetățeni.

niversității din Salisbury, dr. 
Walter Âdams. Peste 500 de 
studenți și-au exprimat ostilita
tea față de refuzul rectorului 
de a semna un memoriu prin 
care se cere eliberarea unui 
grup de studenți arestați pen
tru că au format pichete de 
protest în preajma imobilului 
particular al premierului lan 
Smith. Manifestările din fața 
rectoratului au continuat, s-au 
amplificat și au fost urmate de 
refuzul unui mare număr de 
studenți de a frecventa cursu
rile. Miercurea trecută, în incin
ta universității s-a desfășurat 
un miting cu participarea a a- 
proape 2 000 de studenți și a 
unui grup de membri ai corpu
lui didactic. Cu acest prilej, 26 
profesori universitari au semnat 
o declarație în care afirmă o- 
pozifia lor față de politica au
torităților rasiste și condamnă 
sancțiunile împotriva grupului 
de studenți arestați „cu scopul 
de a se înăbuși prin metoda 
violenței glasul celor care aver
tizează asupra pericolelor unei 

! politici anacronice,’ aventuris- 
' te". Ei au protestat, de aseme

nea, împotriva discriminării ra
siale în sistemul de învățămînt 
din Rhodesia.

Poliția lui lan Smith nu a ră
mas, bineînțeles, inactivă. Uni
versitatea a fost înconjurată de 
cordoane polițienești care 
nu au putut pătrunde însă înă
untru din cauza opoziției stu
denților. A fost emis, ulterior, 
un ordin prin care se interzic 
întrunirile în incinta universită
ții. In semn de protest împo
triva acestui ordin studenții de 
Ia facultatea de litere (singurii 
care se menținuseră la început 
în afara actualei mișcări) au a- 
nunțat că sprijină demonstrații
le protestatare și au condam
nat, într-o declarație, măsurile 
polițienești. Practic, majoritatea 
studenților rhodesieni, boicotea
ză, actualmente cursurile și e 
probabil — așa cum relevă in
formații din Salisbury — ca a- 
cest boicot demonstrativ să du
reze cel puțin două săptămîni. 
Este semnificativ faptul că a- 
proape jumătate din corpul di
dactic universitar s-a raliat pro
testului studențesc.

Expresie a opoziției interne 
de care se lovește regimul tip 
apartheid al lui lan Smith, fră- 
mîntăriie studențești de la Sa
lisbury atrag, în același timp, 
atenția asupra politicii rasiste 
în domeniul educației. Referin- 
du-se la eforturile regimului ra
sist de a împiedica pe toate 
căile accesul tinerilor de cu
loare în școli, ziarul vest-ger- 
man DIE WELT relata recent 
într-o informație din Salisbury : 
„încercările de a se crea școli 
secundare, mixte (pentru albi și 
negri n.n.) au fost zădărnicite 
deoarece contravin legislației în 
vigoare. Promisiunile făcute cu 
privire la extinderea învățămîn- 
tului în rîndurile africanilor nu 
au fost îndeplinite... In medie, 
alocațiile pentru un elev alb 
sînt de 25 de ori mai mari de- 
cît pentru un elev de culoare". 
Rasismul și-a imprimat cu pu
tere amprentele și în învăță- 
mîntul universitar. Revelatoare 
sînt, în acest sens, constatările 
aceluiași ziar vest-german, mai 
sus citat, care arată că în Rho
desia există în prezent numai 
trei juriști și unsprezece medici 
africani (aceasta la o populație 
de peste patru milioane de a- 
fricani I).

împotrivirea pe care o stîr- 
nește politica de apartheid a 
guvernului Smith în rîndurile 
poporului Zimbabwe este fi
rească. Această politică lipsită 
de perspectivă găsește, însă, o 
opoziție mereu mai largă și în 
rîndul populației albe. „Dinco
lo de frazele optimiste din dis
cursurile rituale — constată zia
rul britanic TIMES — Smith nu 
poate să afirme, credibil, că 
are țara în spatele lui. împreu
nă cu milioanele de africani 
care nu au fost niciodată con
sultați și care nu vor accepta 
niciodată actualul statut, se 
conturează net, palpabil, o o- 
poziție albă, conștientă că a- 
partheidul la Salisbury este un 
gen de sinucidere pentru mino
ritatea de origine europeană". 
Ceea ce se petrece la Univer
sitatea din Salisbury constituie 
o confirmare în plus a acestei 
realități.

E. R. I
I
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