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L* 1 ianuarie, brigada din care 
face parte Augustin Malaucă s-a 
angajat să dea in exploatare un 
nou abataj. Tînărul din fotogra
fie ne încredințează că angaja

mentul va fi respectat.

Șeful de echipă Ion Mondoca, cu6 activitate de 12 ani în mină.

Pe cînd coboram spre galeriile 
minei Lupeni, ne-am amintit 
de următoarea mărturisire: „Un 
bilanț al acestui an la Exploata
rea minieră Lupeni nu poate să 
nu cuprindă și eforturile tineri
lor de aici, să nu evidențieze 
contribuția lor deosebită la rea
lizarea și depășirea planului de 
producție. Compartimentul lu
minat mai mult, prin întreaga 
lor evoluție în 1970, este fără în
doială folosirea timpului de lucru 
în mină, sau, mai larg, respecta
rea cu strictețe a disciplinei de 
producție. De aici au pornit fi
loane puternice pentru creșterea 
producției, fapt dovedit și prin 
aceea că productivitatea muncii 
a fost depășită cu 78 kg. căr
bune pe post, că pînă în pre
zent s-au dat peste plan mai mult 
de 58 000 tone cărbune. pla
nul va fi îndeplinit cam cu 10 
zile mai devreme".

Aceste cuvinte aparțin lui 
PETRE PĂLIVAN. secretarul 
comitetului U.T.C. de la mina 
Lupeni. Pe cînd coboram spre 
adîncuri, același interlocutor ne 
mărturisea: „Știți, noi avem aici, 
în cadrul exploatării miniere, o 
gazetă satirică. Și fiindcă o a- 
vem, trebuie să o folosim, adică 
să criticăm pe acei care întîrzie, 
pe cei ce nu folosesc la maxi
mum timpul de lucru. Dar nu 
avem asemenea cazuri. Fac ade
seori apel la secretarii U.T.C. de 
pe sectoare pentru a-i descoperi 
pe cei ce eventual nu se înca
drează în disciplina de producție, 
mă informez la maiștri, la ingi-

neri, dar investigațiile noastre nu 
dau rezultat. Și așa apar perioa- 
de în care gazeta noastră satirică 
este inactivă".

Am ajuns la orizontul 450. E- 
chipați ca mineri, din cap pînă 
în picioare, parcurgem coridoare 
subpămîntene lungi. Pe lingă noi 
trec trenuri de vagonete încărcate 
cu cărbune sau cu materiale de 
armare, pe galeriile laterale ră
sună ecouri. Pășim atenți lumi- 
nîndu-ne fiecare pas, coborim ia
răși, apoi urcăm o scară. Așa a- 
jungem în aripa vestică a stratu- 
lui III, acolo unde brigada con
dusă de tînărul ION MONDO
CA, deschide un nou abataj. E o 
brigadă de tineri.

— Deschiderea unui nou aba-
taj, ne declară ing. Grigore Iuga, W 
adjunctul șefului sectorului . 4,. 
este pentru noi o lucrare ur
gentă. Ea trebuie terminată ne
apărat pînă la 1 ianuarie, altfel 
nu avem asigurat frontul de 
lucru necesar îndeplinirii planu
lui pe lunile următoare. De aceea 
am încredințat această lucrare 
brigăzii de tineri condusă de Ion 
Mondoca. E o brigadă omogenă,
o brigadă care știe să folosească A 
la maximum fiecare clipă. ”

îi urmărim cîteva minute pe 
tinerii conduși de Mondoca. Con- dh 
dițiile de muncă sînt cele spe- 
cifice deschiderii unui nou aba
taj, adică deloc ușoare. Aici e A 
strimt, e semiîntuneric, fiecare 
pas trebuie calculat, fiecare miș
care trebuie chibzuită. Mi se

ION CHIRIC
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EDICINA MUNCII

0 specialitate pentru care
nu se pregătește nimeni

Dr. ROMEO TEODORESCU
ca scop depistarea factorilor no
civi de la locul de muncă, ame
liorarea microclimatului în care

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru orientarea profesională a tinerilor, pentru apăra
rea sănătății muncitorilor, tehnicienilor, a salariaților de 
toate categoriile și din orice domeniu de activitate, pentru 
a colabora cu psihologii la încadrarea optimă a fiecărui 
om asigurîndu-i „locul potrivit", specialiștii în medicina 
muncii constituie astăzi o prezență indispensabilă în rețeaua 
școlară ca și in întreprinderi. Cu toată evidența de princi
piu, a faptului, recunoscută de multă vreme atît în între
prinderi cit și într-o serie de ministere economice, specialiști 
în medicina muncii practic nu se mai formează. în legătură 
cu această problemă am solicitat opiniile dr. Romeo Teodo- 
rescu. medic primar, care lucrează la serviciul de orienta
re profesională din Ministerul

Munca nu este o noțiune ab
stractă ci e legată de împreju
rările concrete în care se des
fășoară, de complexul de fac
tori ce creează cadrul în care ne 
desfășurăm activitatea cotidiană. 
Condițiile de muncă sînt o sumă 
a factorilor de producție, igie
nici, psihologici și estetici care 
acționează asupra omului în 
timpul lucrului. De Telațiile noas
tre cu acești factori, de capaci
tatea noastră de a ne adapta 
lor, de a-i adapta necesităților 
noastre depinde în mare măsură 
sănătatea, buna dispoziție, ran
damentul fiecăruia dintre noi.

Iată de ce aprecierea compa
tibilității unui om cu munca pe 
care o desfășoară ca și examina
rea în general a condițiilor de 
muncă dintr-o întreprindere sau 
instituție trebuie să fie studiată 
temeinic în laboratoare de orga
nizare științifică a muncii la 
care să-și aducă contribuția, în 
afară de medicul specialist, psi
hologi, sociologi, ingineri. Dato-

Muncii.

rită faptului că pregătirea unor 
specialiști în medicina muncii a 
fost întreruptă de către Minis
terul Sănătății de mai bine de 10 
ani sîntem în prezent în urmă
toarea situație: la cele 39 de 
județe ale țării plus Capitala a- 
vem circa 70 de medici cu profil 
de igieniști în domeniul muncii. 
Abia ar ajunge 1—2 medici pe 
județ. Dar în afara acestui nivel 
există o acută nevoie de specia
liști în medicina muncii în ma
rile uzine, în fabrici, în munici
pii. Este nevoie de cîteva sute 
de medici pe care nu avem de 
unde să îi luăm

Dar este realmente nevoie de 
specialiști în medicina muncii ? 
întrebarea poate părea bizară 
după toate cele spuse pînă a-, 
cum. Totuși în fața rezervelor 
manifestate de unele cadre din 
rețeaua sanitară se impune să 
răspundem unei asemenea în
doieli.

Igiena (medicina) muncii con
stituie un studiu complex avînd *

Tensionarea butoanelor de la. arborele auxiliar al agregatului nr. 3 de la Porțile de Fier. 
Foto : O. FLECAN
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Subiectul în discuție, progra
mul acțiunilor politico-ideologi- 
ce la nivelul organizației U.T.C., 
nu părea să-i creeze nici unuia 
din cei cu care am stat de vor
bă vreo nedumerire de princi
piu. Mihai Simeanu. de pildă, 
secretarul comitetului organiza
ției U.T.C. din Combinatul chi
mic Rm. Vîlcea, a răsfoit un do
sar și ne-a răspuns :

— Sigur că da. am început 
pregătirea politică a tinerilor 
încă de luna trecută. S-au des
chis și niște forme : cercuri de 
etică profesională, dc probleme 
economice, de economie concre
tă, de dezbateri pentru cunoaș
terea și aprofundarea politicii 
interne și externe a partidului, 
cicluri de conferințe.

De fapt, acel „am început 
pregătirea" se referea, după 
cum am înțeles lesne, la for
mele organizate a căror struc
tură nu se deosebește de ceea 
ce știam încă de anul trecut. 
Adică avînd ca punct de ple
care recomandările C.C. al 
U.T.C. cu privire la o anumită 
orientare tematică dar și adop
tarea aproape nediferențiată, 
de la organizație la organizație, 
a unora și acelorași teme. Pen
tru că, și în cazul de față, in
tențiile de diversificare sînt 
numai aparente, ele nu ating 
fondul acțiunilor întreprinse in 
cadrul fiecăruia din domeniile 
tematice enunțate. O încercare 
de a defini, împreună cu secre
tarul comitetului, criteriile care 
au stat la baza organizării anu
me a acestor forme pentru ti
nerii din combinat, dincolo de 
faptul că ele erau recomandate 
de către C.C. al U.T.C. 
organizațiilor din industrie, 
efortul de a descoperi diferen
țele specifice între conținutul 
tipurilor de cercuri organizate 
cu tinerii dintr-un anume sec
tor al combinatului nu ne-a 
condus la nici o concluzie mai 
clară. Cercul de etica profesio
nală a fost destinat, după afir
mațiile secretarului, celor de 
la serviciul C.T.C. pentru că „ei 
au legături cu toate celelalte 
secții și trebuie să dea dovadă

de disciplină pe unde se duc în 
control", detaliile care dau per
sonalitate cercului de probleme 
economice făcîndu-1 să fie alt
ceva, să nu semene cu cel de 
economie concretă constau în 
aceea că ultimul reproduce, de 
fapt, ședințele de producție în 
timp ce primul are un caracter 
mai mult teoretic etc.

Aprecierea severă a unor 
erori de concepție în organiza
rea formelor de pregătire poli- 
tico-ideologică a tinerilor poate 
să pară prematură dat fiind fap
tul că ea se situează chiar pe 
pragul declanșării celei de a 
doua etape a programului pre
conizat anul trecut. Centrul de 
greutate al aprecierii, ca și al 
erorii de altfel, nu privește însă 
în nici un caz niște manifestări 
organizatorice ocazionale, de 
ultimă oră. La urma urmei, nu 
despre deschiderea formelor de 
pregătire politico-ideologică am 
fi dorit noi să discutăm. înainte 
de Orice, în organizația din 
Combinatul chimic Rm. Vîlcea, 
ci despre ansamblul acțiunilor 
politice gîndite unitar la nive
lul comitetului U.T.C. Și nu 
neînțelegerea intențiilor noastre 
de către secretar ne-a împiedi
cat să derulăm firul, ci tocmai 
inexistența acelui ansamblu 
chibzuit ca o unitate de acți
une și de scop, cu laturi com
plementare care sprijină, îm
preună, o platformă politică, de 
idei. în orice direcție am în
cercat să ne îndreptăm, discu
ția noastră/se reintdrcea la cele 
cinci-șase teme prevăzute, con
form recomandărilor, pentru 
fiecare formă adoptată tot 
conform recomandărilor C.C. al 
U.T.C.

„OR, ESTE CERT Și EXPE
RIENȚA ANULUI TRECUT 
NE-A DOVEDIT CU PRISO
SINȚA, CA PENTRU PREGĂ
TIREA POLIT1CO-IDEOLO- 
GICA A TINERILOR NU 
PUTEM ADOPTA O METODO
LOGIE CARE SA SE REZUME

MIRCEA TACCIU
(Continuare in pag. a lll-a)

REGI Z 0 R
• In a doua parte a stagiunii 

trecute, Teatrul Național „V 
Alecsandri" din Jași a propus 
validării de către opinia publi

ci că una dintre inițiativele cele 
mai interesante care au apărut 
în mișcarea teatrală din ultima 
vreme : un „Studio al tinăru- 

” lui regizor", în cadrul căruia 
viitorii absolvenți ai clasei de

• regie a Institutului aveau prile
jul să conlucreze cu un colectiv
actoricesc solid și 
să-și confrunte 

9 astfel realizate cu
deosebit de avizat 
tunci că ideea nu____ _____
pînă la capăt, din pricina cri- 
teriilor insuficient de riguroase 
care guvernaseră punerea ei în 

• practică : caracterul ambiguu al
repertoriului de studio, exigen
ța scăzută cu care erau admise 

• unele texte originale, absența
unui regizor principal al teatru
lui care să coordoneze totul 

_ conform unei viziuni artistice 
™ de ansamblu, coerente și logice.

omogen și 
spectacolele 

un public 
Notam a- 
fusese dusă

Oricum, importanța unei ase
menea inițiative impunea un 
efort de limpezire care să-i asi
gure continuitatea.

Un recent turneu în 
rești 
alcătuit 
mai mult sau mai puțin solide, 
realizate ia un nivel profesional 
acceptabil, dar neamintind 
proape prin nimic infuzia 
căutări înnoitoare 
cuvenea s-o aducă studioul 
existența teatrului, ne-a obligat 
să ne întrebăm asupra destinu
lui experienței începute anul 
trecut și, mai ales, asupra șan
selor pe care le are aceasta să 
declanșeze un proces cu adevă
rat fertii în venerabila institu
ție. Activitatea febrilă care se 
desfășoară in aceste zile în să
lile de repetiție din Iași nu răs
punde insă decît parțial acestei 
întrebări.

Stagiunea teatrului a început 
mai curînd modest, cu un spec
tacol nu mai mult decit agrea-

Bucu- 
al Naționalului ieșean, 

din reprezentații 
ațin solid<

pe care
a- 
de 
se 
în

bil, („Catiheții de la Humulești" 
de I. I. Mironescu). Vor urma 
cîteva spectacole de anvergură, 
în montarea celor două tinere 
regizoare ale teatrului sau a 
unor invitați : „Chiajna" de Ibn 
Luca (Regia Anca Ovanez și 
Dan Alecsandrescu). „Bolnavul 
închipuit- de Moliere (regia Că
tălina Buzoianu), „Convertirea 
căpitanului Brassbound" de 
Shaw și „Pribeagă- de V. Voi- . 
culescu (regia Marietta Sadova), 
„Henric IV“ de Shakespeare 
(regia Anca Ovanez). un Brecht 
și o piesă contemporană polo
neză în regia unor oaspeți de 
la Berliner Ensemble și — res
pectiv — de la Teatrul din 
Lublin. Momentul anivensar al 
celor 50 de ani de existență a 
partidului va fi marcat • prin 
premiera unor noi piese de ac-

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„ VREAU SA FIE EU ÎNSUMI!“
O DISCUȚIE DES

PRE: ORIGINALITATE 

Șl NONCONFORMISM

• SETE DE AVENTURĂ 

Șl EXTRAVAGANȚĂ • 

MODEL Șl MODELARE

• A IMPUNE Șl A 

PROPUNE VALORI • 

COINTERESARE MO

RALĂ Șl EDUCAȚIE

O hrubă aflată undeva la 
marginea orașului a fost trans
formată in locuință. Viitorii lo
catari i-au proptit pereții șu
brezi cu birae. au așternut pe 
jos niște blănuri de oaie. au 
trintit in stingă un maldăr de 
cârti, in dreapta au depozitat 
proviziile (citeva cutii cu pateu 
de fieat. două borcane cu ghi
veci de legume, cartofi, ceapă, 
două sticle de lichior de caise), 
iar in alt coif au plasat un 
pick-up și vreo dduăzeei de 
plăci. Perefii au fost tapetați cu 
chipul zimbitor al Claudiei Car
dinale. pieptul păros al lui Dean 
Martin, o reclamă englezească 
de Coca Cola și poza in culori 
a unei mașini de tuns iarba. 
Apoi, „robinsonii" moderni au 
închis ușa pe dinăuntru și au

trăit netulburați de nimeni nouă 
zile. Cînd. după scurgerea a- 
cestui interval, au fost tulburați 
de cineva (pentru că fiecare 
dintre amatorii de singurătate 
lăsase cite o familie în lumea 
pe care botăriserâ s-o părăseas
că) unul dintre ei recunoștea cu 
destulă jenă : _Am încercat să 
fim ORIGINALI, adică NON
CONFORMIST!, adică să arătăm 
că avem „PERSONALITATE-. 
Cazul, ca și alăturarea celor 
trei termeni, comportă citeva 
meditații.

O ECUAȚIE JUVENILĂ

..Se pune semnul egal intre 
PERSONALITATE și ORIGI
NALITATE iar aceasta din 
urmă este considerată ca un 
semn sigur al NONCOXFOR- 
MISMULUI". susținea, in urmă 
cu citeva săptămini, la Confe

rința Asociației Studenților din 
centrul universitar Cluj. Mari- 
c.ca Berindeanu. studentă la Fa
cultatea de drept.

32 din cei 40 de elevi ai unei 
cia.se a XII-a au indicat persona- 
litatea drept condiție funda
mentală pentru a reuși in viață.

ORIGINALITATE PERSO
NALITATE = NONCONFOR
MISM... Cit adevăr real cuprin
de această ecuație de prove
niență juvenilă ? Originalitatea 
este un defect? Personalitatea 
este un semn sigur al noncon- 
formismului ? Ce înseamnă a fi 
original ? Poate fi pus semnul 
egalității intre originalitate și 
refuzul valorilor stabile, general

UN UNIVERS „ALTFEL"

Ajuns la miliție, băiatul tace 
încăpățînat. N-au reușit să-i 
descleșteze limba nici indemnu- 
rile blinde ale anchetatorului,

SOFIA SCORȚARU
(Continuare în pag. a V-a)
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Ș totdeauna dreptate. Și, mai ales, sâ nu se supere. 
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SUPĂRARE
de GEORGE MACOVESCU

Mai diminețile trecute, în vreme ce mă pregăteam să în
cep o nouă zi, am auzit cum la microfonul ,'Emisiune pen
tru copii", o fefiță spunea despre alta că se supără cam 
des, pentru că nu suferă să fie contrazisă, nu acceptă să nu 
aibă dreptate, în orice caz, în orice împrejurare. Mi-am 
zis atunci că asemenea firi există, dar că viața, școala, fa
milia, societatea au încă vreme să modeleze caracterul fe
tiței supărăcioase, aflată abia la opt ani, și să o învețe că 
nu poți să ai întotdeauna dreptate, că nu este normal să 
greșească mereu cei de lîngă tine, iar tu să fii mereu cel 
mai înțelept.

M-am mai gîndit atunci că așa încep micii și marii tirani, 
cei care crezînd că ei sînt lumea și lumea este făcută pen
tru a fi subordonată lor, nu pot accepta existența altei vo
ințe, a altei gîndiri, a altei morale. Cum sînt ei, ce gîndesc 
și ce cred ei, aceea formează legea și alta nu mai poate 
fi. Ei au dreptate întotdeauna. Și cînd sînt contraziși, se su
pără. Ca și fetița de opt ani. iar cînd se supără, devin agre
sivi. Istoria ne oferă numeroase exemple, mai mici sau mai 
mari, mai ilustre sau mai puțin ilustre, dar toate periculoase 
în felul lor, în mediul lor, la epoca lor.

Societatea modernă, societatea socialistă a adus o dată 
cu apariția ei condițiile obiective ca asemenea firi să nu 
se dezvolte. Socialismul, prin însăși esența lui, oferă fiecă
ruia drepturi și datorii egale. Dreptul și datoria de a gîndi 
si de a participa la punerea în practică a gîndirii colective. 
Dreptul și datoria de a-și spune părerea, de a o susține, de 
a o argumenta puternic, dar și de a asculta părerea al
tora, de a o cerceta cu toată atenția si cu tot interesul și 
de a o accepta atunci cînd te convingi că este superioară 
celei a tale, că este folositoare colectivității. în socialism, 
ambiția de a avea dreptate nu poate să ia locul voinței de 
a promova o idee pe care o consideri bună, necesară, uti
lă pentru semenii tăi, pentru societate. Voința controlată 
prin reacțiile colectivității nu poate fi confundată cu ambi
ția de a infringe voința altora și deci de a-i domina.

— Dar asemenea întîmplări se văd și în societatea socia
listă, mă va contrazice prietenul meu cel tînăr, care dese
ori, în cursul convorbirilor noastre, mă aduce pe pămînt dir, 
zborurile mele spre o lume ideală.

— Nu pot să neg asemenea întimplări, dar singur mi-ai 
dat cheia răspunsului atunci cînd ai vorbit despre „întîm
plări". Se întîmplă așa ceva atunci cînd se înlătură condi
țiile obiective amintite mai înainte, cînd se atacă sau se 
alterează esența socialismului. Deci, aceste fapte pe care 
le surprinzi uneori sînt întîmplări și nu fenomene esențiale, 
caracteristice socialismului. Crezi, oare, ca aoel ce nu te 
lasă să-ți spui părerea într-o ședință sau cel ce nu-ți îngă
duie să pui în aplicare o idee a ta, verificată de viață și 
îți impune un dictat al lui, crezi că reprezintă socialismul, 
esența acestui model de gîndire, acțiune și organizare ab
solut necesar actualei etape de dezvoltare a omenirii ?

— Atunci, cum s-a ajuns la apariția unor asemenea ti
puri în societatea socialistă ?

— Condițiile obiective sînt' numai condiții. Deci, nu sînt 
suficiente. Mai trebuie și altceva. Acolo unde apar aseme
nea. întîmplări, este cert că nu a intervenit la vreme co
lectivitatea, că nu a fost apărată esența socialismului, că 
societatea nu și-a făcut pe deplin datoria.

— Atunci ?
— Să ne ocupăm ca fetița de opt ani să crească ast

fel încît să înțeleagă încă de pe acum că nu poți să ai în-

I
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CERCETAREA 
INTERDISCIPLINARA 
A ÎNVAȚĂMÎNTULUI

Dialogul privind cercetarea 
interdisciplinary a invățămîn- 
tului, angajat de numeroși oa
meni de știință, specialiști în 
diverse domenii, în cadrul Co
locviului național de pedago
gie, a luat sfîrșit. In cea de-a 
treia zi a colocviului au fost 
prezentate, în ședință plenară, 
concluziile fiecărei grupe de lu
cru, recomandările acestora a- 
dresate cercetării sau organis
melor de decizie. S-au enunțat 
sinteze ale unor puncte de ve
dere privind structura, func
țiile, obiectivele și evaluarea 
eficienței sistemului de învăță- 
mint, conținutul și tehnologia 
nvățămîntului, procese educa
ționale, elevul, pedagogia 
specială, valorificarea cercetării 
pedagogice. Valoarea colocviu- 
mi constă și In aceea că, ală
turi de acest prim schimb de 
păreri pe care l-a facilitat, a 
ăsat deschis dialogul pe această 

temă, favorizînd modernizarea 
prezentă și viitoare a invăță- 
nintuiui pe temeiul concluziilor 
științifice pluridisciplinare.

Prin tema sa de stringentă 
actualitate. Colocviul național 
de pedagogie — 1970 s-a bucu
rat de prezența și participarea 
a numeroși oameni de știință 
de peste hotare.

Despre beneficiile pentru în- 
vățămint ale colaborării științi
fice interdisciplinare a vorbit 
în încheierea colocviului prof, 
univ. Mircea Mălița, ministrul 
mvățămîntului.

Participanții la colocviul na
țional de pedagogie au trimis 
Comitetului Central al partidu
lui, tovarășului NlCOLAE 
CEAUȘESCU personal, o tele
gramă prin care se angajează 
să nu precupețească nici un 
efort pentru ridicarea invăță- 
nîntului românesc Ia nivelul 
cerințelor contemporane.

M. V.

„Cîntă Lotrul, cîntă Oltul" care 
a reunit cele mai bune formații 
de amatori din județ. Cu acest 
prilej, a fost prezentat și volu
mul omagial cu același titlu, e- 
ditat de casa județeană a creației 
populare, cuprinzînd o selecție 
de lucrări corale semnate de cu
noscuți compozitori din țară.

Apropia-.a sărbătoare a semi
centenarului P.C.R. a prilejuit 
duminică numeroase manifestări 
și în alte județe. La casele de 
cultură din Sinaia, Pucioasa, Tir
goviște, Cîmpina și Mizil, ca și 

peste 100 de localități rurale 
avut loc expuneri în legătură 
momente de seamă ale mișcă- 
muncitorești din țara noastră, 
șapte centre din județul 11-

în
au
cu 
rii 
în 
foV: Snagov, Letea Nouă, Hră
nești, Crevedia Mare, Corbeanea, 
Valea Argovei și Daia s-au des
fășurat concursuri între formații 
muzical-coregrafice de amatori 
cu tema „Omagiu partidului". 
Formații artistice din 18 cămine 
culturale au prezentat cu aceas
tă ocazie spectacole. în comuna 
Dumbrava Roșie, județul Neamț, 
s-a deschis o expoziție de grafică 
militantă, consacrată apropiatei 
sărbătoriri a semicentenarului 
partidului. Ea cuprinde 25 de lu
crări ale unor cunoscuți grafi
cieni din întreaga țară. în jude
țul Harghita, tot duminică, s-a 
desfășurat festivalul formațiilor 
corale „Te slăvim partid iubit". 
Au participat corurile folclorice 
din Miercurea Ciuc, Odorheiul 
Secuiesc, Gheorghieni, Lunca de 
Jos, Remetea, Sîndomenic ș.ă.

aceea a stațiunii Vîrghiș, unde 
se vor îmbutelia anual 8—9 mi
lioane litri.

• La Fabrica de ulei din 
Constanța au intrat în funcțiu
ne noi secții. Noua unitate a in
dustriei alimentare a atins capa
citatea de producție planificată: 
50 000 tone ulei anual. La Băi- 
lești (Dolj) a intrat în producție 
o fabrică de oțet, la Calafat o 
unitate a industriei locale pen
tru mobilă, la Craiova o nouă 
fabrică de băuturi răcoritoare și 
gheață. La Nicorești a intrat 
parțial în funcțiune un complex 
pentru creșterea a 2 000 de vaci.

Miercuri, 16 decembrie, studenții 
anului IV, clasa prof. Sanda Mâ
nu, prezintă în premieră pe țară 
spectacolul cu „Diavolul alb“,de 
John Westber.

Urmărind destinul tragic al e- 
roilor acestei valoroase lucrări 
din perioada Renașterii engleze, 
ne vom reîntîlni cu cîteva dintre 
speranțele autentice ale actualei 
promoții — Margareta Krauss, 
Mircea Diaconu, Gelu Nițu, Mu
gur Arvunescu, George Mihăiță, 
Irina Bîrlădeanu, Mircea Bibac, 
Mircea Crețu — alături de care 
regizoarea Sanda Mânu ne-a 
pregătit surpriza unei scurte, dar 
impresionante apariții scenice, în 
persoana actriței Ruxandra Sire- 
teanu.

, OMAGIU 
PARTIDULUI"

în Cadrul manifestărilor iniția- 
e de Comitetul județean de par- 
id Vîlcea în întîmpinarea celei 
le a 50-a aniversări "ă P.C.R., 
luminică a avut Ioc la Rîmnicti 
Zilcea un concert coral intitulat

...TOT ERA PRODUS DE 
ARTIZANAT... Elena Ghiță 
din Tirgoviște a rămas in
tr-o zi fără covorul de lină 
pe care-1 pusese pe gardul 
din fața locuinței. Cineva i-1 
furase. Spre surprinderea ci, 
după citva timp l-a văzut 
expus in vitrina unității de 
artizanat a cooperativei „Arta 
populară'1 din localitate. Pri
mele cercetări au stabilit că 
el a fost introdus in unitate 
de către gestionara Florea 
Nîca (26 de ani) care i-a a- 
plicat și o etichetă falsă cu 
un preț „fixat" de ea. în lo
cul clienților a sosit însă mi
liția. Cercetările continuă 
pentru a se lămuri toate tai
nele drumului parcurs de 
covor de la dispariție și pînă 
la prezentarea sa ca produs 
de artizanat.

...MAI SCUMP CA AMEN
DA. A. Stoian conducea ca
mionul, din comuna sa natală, 
Darabani, spre Dorohoi. Gră
bit să ajungă la autobază 
gonea cu o viteză excesivă 
pentru condițiile drumului. 
Intr-adevăr, nu era nici un 
agent de circulație și a scă
pat fără amendă. Numai că 
din cauza vitezei nu a putut 
frina intrind in plin în tur
ma de oi a C.A.P. I.ișna. 22 
de animale au fost omorîte 
pe loc iar alte 16 au trebuit 
sacrificate ulterior. Costul lor 
il va suporta A. Stoian.

...O STICLĂ FĂRĂ DOP. 
Totul s-a petrecut pe neaș
teptate : Vintilă Eugen Con- 
stantinescu din Brăila a in
trat în cameră, a aprins o 
țigară și in clipa aceea a 
izbucnit o flacără care a cu
prins încăperea. De aici in
cendiul s-a extins asupra în
tregului imobil și numai in
tervenția energică a pompie
rilor militari a mai putut 
salva ceva. Cauza sinistrului 
este banală : V. E. C. lăsase 
in cameră, fără dop, o sticlă 
de neofalină. în absența iui 
neofalina se evaporase...

...îl VOR DUCE DORUL. 
Au fost arestați Vasile Fa
sole (20 de ani) din comuna 
Bogdănești, jud. Suceava, 
Mihai Ștefan (19 ani) din 
comuna Rîca-Suceava, I. 
Frîncu (19 ani) din comuna 
Tătaru-Prahova și I. Borde- 
ianu (18 ani) din Fălticeni, 
toți muncitori la „Trafag" 
Periș. care au spart într-o 
noapte două vagoane de mar
fă furind din ele cinci pal
toane pe buret și 1290 de 
bucăți de turtă dulce ! O 
bună bucată de timp de a- 
cum înainte vor duce dorul 
turtei dulci...

• 6 400 hectolitri de bere pe 
an — aceasta este capacitatea 
noii linii tehnologice care a în
ceput să producă cu o lună îna
inte de termen la Piatra Neamț. 
Prin intrarea în funcțiune a 
unor noi capacități, potențialul 
productiv al fabricii de bere din 
această localitate a crescut de a- 
proape trei ori.

• în zona urbanistică „Lunca 
Bîrzavei" din Reșița a început 
construcția primului ansamblu 
de blocuri cu 120 de apartamen
te executate din panouri pre» 
fabricate gata finisate în exte
rior. Poligonul de prefabricate 
din oraș își mărește capacitatea 
cu echivalentul a 2 000 de apar
tamente anual. în actualul cin
cinal, în această zonă au fost 
date în folosință peste 7 500 de 
apartamente, alături de o serie 
de unități social-culturale.

• Cabinete de stomatologie 
funcționează în comunele de 
munte Lunca Cernii și Vlăjeni 
din județul Hunedoara, ca și ir. 
alte 11 sate din această zonă. 
Recent, Ia Deva și-a început ac
tivitatea un centru stomatologic 
cu 10 cabinete, laboratoare de 
tehnică dentară, servicii de ra
diologie și chirurgie, 'fot în acest 
oraș se află în construcție o 
creșă cu o sută de locuri.

• 32 000 000 de sticle cu ape 
minerale au fost livrate anul a- 
cesta de județul Covasna. în 
prezent se desfășoară lucrări care 
vor spori capacitatea izvoarelor 
de la Biborțeni și o vor dubla pe

LA BUFTEA 
SE VA LUCRA !

• La începutul lunii ianuarie, 
regizorul Radu Gabrea va începe 
filmările la un serial TV în 7 
episoade Urmărirea, după un 
scenariu de Eugen Barbu, inspi
rat de faptele eroice ale comu
niștilor care au luptat împotriva 
fascismului.

• Doi absolvenți IATC (Dan 
Pița și Mircea Veroiu) se pre
gătesc pentru debut. Ei vor 
transpune într-un film scheci in
titulat „Sfirșitul iernii" două 
nuvele „Moartea lui Iacob Oni- 
sia“ (Geo Bogza) și „Revoltă în 
port" (Al. Sahia) și un fragmen 
din romanul „Vîntul și ploaia' 
(Zaharia Stancu).

• Facerea lumii, romanul scri
itorului Eugen Barbu, va fi e- 
cranizat. Rezigor : Gh. Vitanidis. 
Din distribuție fac parte : Colea 
Răutu, George Constantin, Irina 
Petrescu, Liviu Ciulei, Marga 
Barbu, Ilarion Ciobanu, Toma 
Caragiu, Clodv Berthola, Virgil 
Ogășeanu și Dan Ionescu. Ope
ratorul Ovidiu Gologan își va 
alege unghiurile de filmare în 
București și Constanța.

• Piesa dramaturgului ieșean 
Mircea Radu Iacoban „Tango 
la Nisa" stă la baza unui sce
nariu cinematografic pe care îl 
va realiza Andrei Blaier. Iată ce 
ne spune regizorul despre acest 
viitor film. „împreună cu Iaco
ban am pornit de la piesă și am 
imaginat un scenariu cu o va
loare independentă. Eroii au ră
mas în mare parte aceeași, 
troducînd destine și personaje 
noi. Personajul principal nu mai 
este Corneliu, ci vicepreședinte
le Consiliului comunal. Filmările 
vor avea loc într-un sat din ju
dețul Suceava, iar pentru Vii»

- toarea-distribuție m-am gîndit la 
Ernest Maftei, Mihai Mereuță, 
Ion Caramitra, Jean Constantin.

ION PASAT

tra Neamț, în cadrul concursu
lui „Florile Ceahlăului". Premiul 
al doilea a fost împărțit între 
George Martin (Suceava) și Nea- 
gu Margareta (Sibiu), iar al trei
lea a revenit Elenei Udrea (Tul- 
cea) și Voicăi Mihalache (Vîlcea). 
Au fost acordate premii din par
tea Comitetului de cultură și a 
altor instituții culturale, mențiuni 
și diplome. Un valoros premiu i 
s-a atribuit elevei Carmen Ște- 
fănescu (Vîlcea) din partea comi
tetului județean Vîlcea al U.T.C.

„Acest concurs-festival de mu
zică ușoară ne-a spus Laurențiu 
Profeta a descoperit noi talente, 
oferind celor care pornesc în ca
riera artistică posibilitatea de a-i 
încadra și îndruma pe un drum 
favorabil dezvoltării posibilități
lor interpretative originale. A 
lansat și tineri foarte dotați cum 
sînt Carmen Ștefănescu (Vîlcea), 
Lutsch Friederic (Sibiu) și alții".

RAVESCU

ÎN DOI
TIMPI

ient

in

„DIAVOLUL ALB 
LA CASANDRA

Deși nu a trecut mult timp de 
la deschiderea stagiunii, prin 
spectacolele sale și comunicările 
cu caracter științific studioul 
„Casandra" tinde să ocupe un 
loc distinct, meritoriu în peisa
jul vieții teatrale bucureștene.

V. PARHON

„ORIZONTURI

CĂLUȘUL 
HUNEDOREAN

Duminică a început în județul 
Hunedoara „Festivalul călușari
lor", organizat de Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă și 
Casa județeană a creației popu
lare. Cu acest prilej formațiile 
de călușari ale căminelor cultu
rale din Brete» Română. Valea 
Dîljii. Reia și Tîrșa și-au dat 
întîinire pe scena casei de cul
tură din Hațeg. Căminul cultural 
din Sîntandrei a găzduit specta
colele călușarilor din localitate și 
din satele Boiu. Rapolt și Foit.

întrecerile festivalului, la care 
participă peste 40 formații de că
lușari din cadrul așezămintelor 
culturale, se desfășoară pe mai 
multe centre de comune pînă la 
sfirșitul lunii ianuarie, cînd va a- 
vea loc faza județeană de înche
iere, la care vor participa și echi
pe de călușari din județele înve
cinate. Această amplă manifes
tare cultural-artistică va fi mar
cată și de o sesiune de comuni
cări științifice cu tema „Tradiții 
și actualitate în jocul călușarul".

(Agerpres)

Continuîndu-și cu regularita
te seria aparițiilor, colecția „Ori
zonturi" a Editurii enciclopedice 
a publicat în ultimul timp lu
crările ..Malformații și monștri" 
de St. Sandor. ..Căldările diavo
lului" de V. Hilt (prezentare a 
principalelor cascade din lume) 
..Deltele lumii" de L. Rudescu, 
Â.C. Banu. „Atențiune, vorbește 
luna"! de M. Alexescu și M. Ma- 
cavescu (care prezintă ultimele 
realizări ale explorării selenare

Despre Alexandru Stark înce
pe să-ți fie din ce în ce mai u- 
șor să scrii. Reporter excelent 
(după părerea noastră este cel 
mai bun reporter TV. pe cate îl 
avem), cu un deosebit simț al 
actualității și cu o fericită in
venție a întrebărilor. Stark este 
printre puținii ..dorobanți" care 
știe să facă gazetărie în imagini. 
Nu mai departe decît în această 
săptămînă am privit două exce
lente emisiuni realizate de acest 
reporter : o anchetă Parada 
timpului pierdut (joi, 10 XII) și 
un reportaj de Ia hotelul Inter
continental (duminică, 13 XII). 
Ancheta, purtată într-un ritm a- 
lert. cu alternări bine gîndite de 
planuri „vinovate și nevinovate", 
s-a circumscris unei arii foarte 
largi, de la nasturi, șireturi, de- 
getare. cozi la cinema pînă la 
barierele orașului. Reportajul de 
duminică, deși foarte înghesuit 
în timp, a reușit să ne informeze 
aproape complet asupra dimen
siunilor

FILMUL LA SATE

VÎLCEA 70"

ia Complexul de sere intercooperatist de la Sîntandrei,La Complexul de sere intercooperatist de la Sîntandrei, județul 
Hunedoara, intrat în funcțiune în acest an, se recoltează prima 
producție de roșii. In fotografie: tînăra muncitoare Pop Rozalia —

Foto : V. ONOIU
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,.B. D.“ INTRĂ IN ACȚIUNE î 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16.30; 19; 21,15), Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 16; 18,30; 21).

,,Z“ : rulează la Favorit 
rele 9,30; 12.15; 15: 17,45; 20.30), 
celsior (orele 8,30; 11; 13.30; 
18,30; 21), Capitol (orele 8.30: 
13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză Ia Flamura (orele 9; 12; 15; 
18; 21).

VAGABONDUL . rulează la Vic
toria (orele 9; 12.15; 16,45; 20,15), 
Feroviar (orele 9: 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Modern (orele 9; 12.30; 16; 19,30). 
București (orele 8,30: 11,45; 16;
19.30) .

ÎN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DR. MABUSE : rulează la 
Festival (orele 8,45; 11,15: 13,30: 16; 
18.30; 21).

CIMARON : rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează Ia Doina (o- 
rele 11,30; 16; 19,30) Popular (ore
le 15,30; 19).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Grivița (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45: 18,15: 20 30), Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30) Arta (orele 
14; 16. 18,15; 20 30).

100 DE CARABINE • rulează la 
înfrățirea (orele 15,30: 17,45; 20),
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

FANTASME : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20 30).

STRĂINII : rulează Ia Dacia (o- 
rele 8,45—20,30 în continuare).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE

BĂRBAT : rulează la Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30), Miorița (ore
le 9; 11,15; 13 30; 16; 18,15; 20,30).

DE ȘAPTE ORT ȘAPTE : rulea
ză Ia Unirea (orele 18; 20,15), Crîn- 
gași (orele 15: 17,15: 19,30).

VINATOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Unirea (ora 15,30).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI ; rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.15). Cotroceni ' '
18: 20,30).

SECHESTRU DE 
rulează Ia Drumul 
15,30: 17,45; 20).

ULTIMUL MOHICAN : * _
Ia Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20), 
Cosmos (orele 15,30: 17.45; 20,15).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Giulești (orele 15.30: 18;
20.30) .

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18:
20.30) . Central (ora 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Gloria (orele 9: 11,15: 13.30; 16:
18,15: 20.30), Aurora (orele 9: 11,15; 
13,30: 15.45: 18: 20 15), Tomis (ore
le 9—15,45 în continuare: 18: 20,15).

KING KONG EVADEAZĂ: 
leazâ la Moșilor (orele 15.30;
20.15) . Flacăra (orele 15.30;
20.15) . Rahova (orele 15.30:
20.15) .

ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Vitan (orele 15,30: 18;
20 15).

SENTINȚA : rulează Ia Pacea 
(orele 16: 18; 20).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
Central (orele 9,15: 11,30; 13.45; 
16: 18,15).

PROGRAM DEDICAT CELEI

(orele 15,30; 

PERSOANA !
Sării (orele

rulează

ru- 
18: 
18: 
18:

Cuprinzînd centrele de comu
ne ale județului, principalele lo
calități din raza acestora, dumi
nică, 13 decembrie, s-a dat startul 
tradiționalului Festival al filmu
lui la sate.

în această perioadă, în cele a- 
proape 200 de localități ale Bo
toșanilor vor rula filmele : „Co
lumna", „Răpirea fecioarelor", 
„Răzbunarea haiducilor", „Bala
dă pentru Mltiuca", „Sentința", 
„Canarul și viscolul" — ale că
ror teme sînt inspirate din lupta 
eroică a poporului nostru pentru 
dreptate socială, libertate națio
nală, pentru o viață mai bună. 
Paralel vor rula producții străine 
care s-au bucurat de o largă a- 
preciere în țara noastră. De subli
niat inițiativa comitetului jude
țean U.T.C. care, folosind acest 
prilej, organizează prezentarea u- 
nui ciclu de filme documentare 
inspirate din tradiția de luptă a 
partidului și poporului român, 
acțiune cuprinsă în programul 
adoptat în vederea întîmpinării 
semicentenarului creării P.C.R.

Pînă în prezent la aceste ma
nifestări au participat peste 
40 000 de țărani cooperatori, me
canizatori și intelectuali din lu
mea satelor.

GH. FECIORU

Tineri interpret de muzică u- 
șoară din toate colțurile țării, 
lâureați ai mai multor competiții 
de acest gen și-au dat întîlnire 
în municipiul Rîmnicu Vîlcea, la 
cel dintîi festival-concurs organi
zat de orașul gazdă în 12—13 de
cembrie. Juriul, prezidat de Lau
rențiu Profeta, secretarul Uniu
nii compozitorilor din România 
și avînd în componență pe com
pozitorii Temistocle Popa, Florin 
Comișel, Ion Marin, profesor la 
conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" și alții, a desemnat cîști- 
gătorul : tînărul Helmuth Shell, 
muncitor la întreprinderea fores
tieră Brezoi, același care, cu nu
mai cîteva luni în urmă, dobîndi- 
se un succes asemănător la Pia-

TIR
■».................

NEACȘU

plăcut să aflăm cum se pierde 
timpul în diferite instituții lu
nea, după etapele de fotbal. Sau 
(și de ce nu !) am privi cu in
teres căutarea timpului pierdut 
chiar și pe culoarele televiziu
nii. Oricum, noi credem că ast
fel se poate vorbi de un repor
taj eu adevărat văzut și nu scris, 
în această privință Al. Stark 
poate fi un exemplu de profe
sionalism și trebuie imitat.

★
Nu se știe de unde a început 

această teamă de timp. Nici nu 
începe bine o emisiune și vezi 
cum redactorul începe să-și pri
vească pe ascuns ceasul. Iar cu 
cît ne apropiem de minutul fa
tal, respectivul o ia la goană cu 
deznădejde (cîteva exemple : O- 
colul țării în 8 luni, Unde-i gre
șeala ? Studioul N). De ce toată 
această fugă disperată a minu
tarelor ? Să vrea cineva să nu 
ne mai intereseze într-o emisiu
ne decît dacă se înscrie sau nu 
în limita timpului admis ? Și a- 
tunci să începem să pariem : câș
tigă Mihai Florea, pierde Ion 
Mustață, Studioul N va mai avea 
timp să-și prezinte genericul ? 
Ne-o fi timpul „fatal", dar nici 
așa. Cum ar fi să-ți faci costum 
și din prea multă economie să 
te trezești pe tine numai cu bu
zunarele...

de IULIAN

perfecta completare a „sunetu
lui" eu imaginea. Atît întrebările 
cit și răspunsurile erau sublinia
te de imaginile însoțitoare și toc
mai acest lucru merită să fie 
subliniat în sensul înțelegerii e- 
xacte a specificului reportajului 
de televiziune. De altfel, se ob
servă în ultima vreme îmbună
tățirea din acest punct de vede
re a emisiunilor realizate „afară" 
și de către alții (telejurnal, an
chetele emisiunilor de tineret, 
oarecum actualitățile literare). 
Prezența din ce în ce mai „vi
zibilă" a camerei de luat vederi 
în mîna reporterului de televi
ziune este una dintre condițiile 
ce se impun telespectatorului, 
transformîndu-1 pe acesta din 
simplu spectator (element pasiv 
al emisiunii) în participant, cre- 
înd în jurul unor subiecte de 
larg interes public o adevărată 
opinie publică. Desigur, despre 
cum este pierdut timpul din vina 
unor i-responsabili de hîrtii și 
ștampile s-ar mai putea face 
încă zeci de anchete (și de ce 
nu ?). Subiectul este bogat și 
foarte telegenic. Ar fi mai mult 
decît binevenită o anchetă TV. 
și în ceea ce privește timpul 
pierdut de noi înșine (ori „tim
pii morți" de producție). Ar fi

..colosului" din piața 
Bălcescu. prezentindu-ne și prin
cipalii săi reali»tori: arhitectei 
Horia Maieu. Hariton. Sâdeanu, 
ing. Nițescu și directorul general 
Leonte. Ceea ce a impresionat în 
realizare* acestor emisiuni ile hii 
Ăl. Stark a fort în primul rînd
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Festivalul
Beethoven

din 1969 pînă la 21 septembrie 
1970. cînd a fost lansată Luna 
16), „Crezul meu ? matematica" .1 
de G.H. Hardy (o traducere dinji 
limba engleză cu o post-față în 
care acad. Gr. C. Moisil răspun
de. la rinduF său. Ia întrebarea : 
De ce fac matematică, și „Ce știm 
despre univers", al cărui autoi. 
Bernard Lovell. directorul cele
brului radi o-telescop de la Jod- 
rell Bank, trece In revistă princi
palele date de care dispune știin
ța actuală în cosmologie.
AZI ÎN LIBRARII

EDITURA EMINESCU i
Marcel Marcian „Teatrul ope- I 

rațiunilor", lei 4-50; D. Stelara: I 
„înalță umbra", lei 4*25.

EDITURA DACIA — CLUJ j 
K. Hitchms. L. Maior: „Cores- I 

pondența Iui Ion Rația cu Geor- I 
ge Barițiu 1861—1892, lei 8,00. I

EDITURA ȘTIINȚIFICA j
V. Sîrbn : „Revoluția hispano- I 

americană lei 19,50; Gh. Moca: I 
„Suveranitatea de stat și dreptul I 
internațional contemporan, le: I 
6,75 ; „Dicționar al literatu- I 
rii engleze", lei 28.00 ; ••• Cule- I 
gete de decizii ale Tribunalului I 
Suprem pe anul 1969, lei 16,00. I

EDITURA DIDACTICA j 
ȘI PEDAGOGICA

V. Andronescu, I. Iakas : „Ex- I 
cursii și tabere pionierești cu I 
corturi", lei 3,80. I

EDITURA ?
CARTEA ROMÂNEASCA .

Marin Mincu : „Calea Robilor" I 
lei 5,25. ?

EDITURA UNIVERS
I.M. Lotman: „Lecții de poe- I 

tică structurală, lei 10,50; S. Kek- I 
konen : „Amalia", lei 4,25.

EDITURA STADION
, .Exerciții și jocuri, lei 7,75. I 

EDITURA ALBATROS
R. Theodora.- „SOS Puhoaie- I 

le lei 2,50. |

Craiova

GODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Vasilescu**: FLOARE DE CACTUS 
— ora 19,30.

DE A 75-A ANIVERSARI A CI
NEMATOGRAFIEI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

MARȚI, 15 DECEMBRIE 197»

Teatrul .Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) ; IUBI
RE PENTRU IUBIRE - ora 20; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 20; Teatrul de Comedie: 
CHER ANTOINE -- ora 20: Tea
trul „Bacovia" (La Teatrul Mic) : 
POGOARĂ IARNA — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE 
— ora 19.30; (Sala Studio) : NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI — 
ora 20, Teatrul Giulești : NUNTA 
LUI FIGARO — ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : SEARA 
RARĂ — ora 18: Teatrul 
Creangă" ; ROATA MORII 
9,30: Teatrul „Țăndărică" 
Victoriei): GULIVER ÎN
PĂPUȘILOR — ora 17; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
savoy) : FINALA FESTIVALU
LUI ȘI CONCURSULUI TINERI
LOR INTERPREȚI DE MUZICA 
UȘOARA — BUCUREȘTI 1970 — 
ora 19,30; (Calea Victoriei) : LO-

MARTI, ÎS DECEMBRIE 1S7»

LITE- 
..Ion

— ora 
(Calea 
TARA

• 10,00—11,00 Telescoală. Chimie 
clasele VIII—XII (reluare) • 
10.20 Biologie. Bacteriile • 10,40 
Fizică — clasa a VIIl-a * 18,00 
Deschiderea emisiunii. Ateneu — 
Emisiune de actualitate muzicală
• 18,30 Emisiune pentru tineret
• 19,15 Publicitate • 19,20 — 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19.30 Telejurnalul de sea
ră • 19,50 Agenda politică de Ion 
Mărgineanu • 20.00 Seară de tea
tru : „Falsele confidențe" de Ma
rivaux • 21,30 Aspecte de Ia Fes
tivalul și concursul tinerilor so
liști de muzică ușoară inițiat de 
Comitetul pentru Cultură șl Artă 
al Municipiului București. • 21,45 
Performante tehnice românești. 
Podul. O cronică a lucrărilor ma
relui pod de la Giurgeni — va
dul oii — • 22,15 Eneseu și in» 
terpreții săi (Interviziune) • 
22,45 Telejurnalul de noapte.

Luna decembrie a adus 9n 
I toate centrele muzicale ale IU- 
I mH momentele de cel mai 
I mare interes din șirul măni- I testărilor dedicate în acest an 
I aniversării lui Ludwig Van 
I Beethoven, compozitorul care 
I a scris cea mai copleșitoare 
I pagină din istoria artei sonore.

Din mulțimea manifestărilor 
I organizate in aceste zile în 
I toate centrele artistice ale țării 
I aș vrea să mă opresc de astă- 
I dată asupra ultimului concert 
I al Filarmonicii „Oltenia" din 
I Craiova tn care au fost ttiter- 
I pretate două dintre lucrările 
I foarte rar programate: Mitsă 
I In Do major („una din cele 
I mai pure capodopere — cum 
I o definea Romain Rolland — 
I expresia deplinei maturități 
I dinaintea marii zguduiri din 
I 1809'), și prima Simfonie, in 
I care dincolo de influențele lui 
I Haydn și Mozart găsim germe- 
I nete pateticelor chemări care 
I au animat întreaga creație a 
I „Titanului".

Nu am mai avut prilejul să 
ascult Filarmonica craiovtană 
de aproape doi ani. Progresele 
sint evidente în domeniul o- 
mogenizării compartimentelor, 
tehnicii de ansamblu și chiar 
a culturii stilistice.

In ultimul timp formațiilor 
Filarmonicii craiovene li s-a 
adăugat și un cor provenit din 
rindurile Ansamblului de cin* 
tece și dansuri. De la prima 
pînă la ultima măsură a Missei 

I oeethoveniene (și Romain Rol- 
I land semnala drept o trăsă

tură distinctivă a Missei în 
Do, spre deosebire de toate 
Missele scrise în epocă faptul 
că opusul beethovenian este o 
lucrare esențialmente vocală 
în care vocile au un rol prin
cipal iar instrumentele un rol 
secundar), Corul Filarmonicii 
craiovene a sunat perfect su
dat, cald, în stil, invlngînd cu 
ușurință multiplele dificultăți 
tehnice.

La pupitrul Filarmonicii 
„Oltenia" s-a găsit de astă- 
dată un tînăr dirijor pe care 
l-am ascultat pentru prima 
oară: Alexandru Racu.

O gestică simplă, precisă l-a 
ajutat să „cumuleze" efortu
rile tuturor membrilor an
samblului. Pateticele expresii 
ale Kyriei, solemnitățile „Glo
riei", declamațiile înălțătoare 
ale „Credoului", neliniștile 
secvenței finale, au fost intuite 
în plenitudinea lor, dirijorul 
știind să releveze comorile de 
frumuseți ale unei lucrări 
care merită să intre în reper
toriul curent al celor mai bune 
formații ale țării.

Vn substanțial aport la 
desfășurarea concertului l-au 
adus patru dintre cei mai buni

soliști bucureșteni specializați 
în literatură vocal-simfonică: 
artiștii emeriți Emilia Petres
cu și Valentin Teodorian și 
doi tineri recent afirmați 
mezzosoprana Mihaela Mărăci- 
neahu și basul Gh. Crăsnaru 
— mărturisind adîncă înțele
gere a izvoarelor partiturii, 
perfectă adaptare la datele 
ansamblului craiovean.

In suita manifestărilor dedi
cate în aceste zile Bicentena
rului lui Beethoven, Filar
monica „Oltenia" a înscris 
prin recentul său Festival o 
pagină de interes interpretativ 
care îndeamnă să urmărim 
pe viitor evoluția acestui co
lectiv artistic.

IOSIF SAVA

Ferti
litatea

• Pictura Iuî Virgil Miu ur
mează ca un rîu domol de 

cimpie, albia tradiției. Și cînd 
spun aceasta nu mă gîndesc nea
părat la figurativismul ei decis, 
ci în primul rind la modul în 
care-1 înțelege și-1 cultivă, mer- 
gind pînă la acceptarea motivu
lui pictural prestigios, a unui a- 
numit tip de armonie cromatică, 
dt sensibilizare a culorii și tot
odată a unei anumite tonalități 
lirice. Artistul nu face nici mă
car efortul de a disimula adînca 
sa admirație pentru Pa] lady ca 
să amintesc numai unu] dintre 
modelele sub autoritatea cărora 
evoluează. Ar fi greșit să se în
țeleagă însă că efortul său nu 
depășește _ pastișa. Pictura sa 
are un timbru propriu, care 
desigur se dezvăluie numai unei 
„citiri" mai atente. Virgil Miu 
nu-și propune să renoveze tra
diția, nu-și permite un accent 
polemic tn raport cu ea (poate 
caracteristica fundamentală a 
actului său creator), dar în ace
lași timp nu se închide într-o 
cultivare idolatră a valorilor 
trecutului. Această deschidere, 
tn care intră o notă de lucidi
tate, de cenzură a sentimentului, 
o notă de antisentimentalism în 
rond, justifică interesul șî locul 
său tn peisajul plasticii con
temporane. (Galeriile „Orizont", 
B-dul Bălcescu nr. 23).

Octavian Olariu expune o 
sculptură cu vădite calități 

decorative. El depășește motivul 
folcloric ca atare, fie prin sim
plificări. fie prin invenție, dar 
o invenție care nu se îndepăr
tează de spiritul arhetipului, 
năzuind la surprinderea ritmu
lui său Ritmica, care dă dina
mism, o desfășurare spațială 
stenică sculpturii sale, constituie 
o adevărată obsesie. Și tocmai 
aici descoperi deopotrivă și cali
tățile dar și limitele unei sculp
turi decorative, care deși aspiră, 
nu poate să-și asocieze înțele
suri mai profunde. Supradi
mensionarea lucrărilor care im
presionează fără îndoială și prin 
care se vizează o autonomie, o 
expresivitate conceptuală a de
taliului nu pot acoperi totuși a- \ 
ceasta limită de „conținut". în 
sculptura sa este mai evidentă 
plăcerea de a fasona viguros 
lemnul, de a compune nestăvilit, 
fără îndoiala cu har, cu talent,

pe care toate aceste calități să o 
slujească. Există în sculptura sa 
ceva din spontaneitatea graficii, 
a picturii executate repede, ră
masă la stadiul de eboșă, o spon
taneitate reală, dar necenzurată 
sub aspectele amintite. Și poate 
sculptura mai mult decît oricare 
alt gen implică un uriaș proces 
de decantare, de reflecție sub 
crusta apa •en* l;mp< < c și sim
plă a forrmye,- șale. (Galeria 
„Simeza", B-dul Magheru, nr.

• Cu Grigote Patriciii, unul 
dintre participanții la sim
pozionul de sculptură de la 

Măgura-Buzău, înregistrăm un 
interesant și promițător debut. 
Sculptura sa. axată în general 
pe portrete si compoziții cu 
personaje, are forță și o sub
stanță ce nu rezidă în înalte 

. idei „filozofice" pe care precon
ceput să le aplice materialului. 
Această substanță se evidențiază 
din robustețea plenară, din sen
timentul de echilibru, pe sculp
tura cu mijloacele sale antina- 
ratțve le 'nociază lumii satuluț 
(majoritatea lucrărilor sînt por
trete de țărani sau compoziții 
cu personaje aparținînd acestui 
mediu). In sculptura sa calmă 
subscriind și ea parcă unei tra
diții > dar unei tradiții populare 
de cioplitori în .piatră este evi
dentă sublinierea unei purități, 
a unui fond sufletesc sănătos 
care nu intră exclusiv în defini
rea unui arhaic ți pastoral uni
vers rustic. Ușoara notă de ar
haism a sculpturii sale se înscrie 
ca la George Apostu, și ca la 
alți sculptori în dimensiunea 
unui sentiment și nu a unei 
căutări stilistice. Grigore Pa
triciii nu-și propune să demon
streze și implicit să convingă. 
Crede, sigur de ceea ce afirmă 
și efortul său se îndreaptă mai 
ales în direcția căutării unei 
exprimări cît mai adecvate, cit 
mai nuanțate a acestui fond. 
Sîntem datori să remarcăm în 
acest debut că un tînăr artist 
nu-și așează căutările, într-un 
fel firești, în primul rînd în 
direcția dezvoltării insolite a al
fabetului plastic și numai în ul
timă instanță în direcția defini
rilor sale interioare. (Galeria 
„Amfora", str. Mihai Vodă nr. 
2).

C. R. CONSTANTINESCU



ÎNVĂȚĂM ÎNDEAJUNS
PENTRU A NE FER!

DE A CCIDENTE ?
Cînd în dimineața zilei de 18 

august a.c. frezorul Ionel Oprea 
se îndrepta grăbit spre locul său 
de muncă de la Uzina „Semănă
toarea" nimeni nu bănuia că pes
te numai cîteva ore tînărul de 
18 ani va suferi un accident ur
mat de infirmitate pe viață. In
tr-o fracțiune de secundă freza îi 
reteza patru degete de la mîna 
ce pînă atunci comanda operațiile 
de prelucrare.

Lui Ion Gen tea — ajutor de 
maistru la întreprinderea texti
lă Pitești — maistrul de zonă îi 
făcea ca de obicei instructajul 
de protecția muncii. Era venit de 
doi ani din școala profesională, 
timp în care la țesătoria C își 
cîștigase încrederea și aprecierea 
colegilor de muncă pentru cu
noștințele profesionale ce le po
seda. Dar iată că la numai 10 
minute după semnarea fișei in
dividuale de instructaj, încearcă 
să remedieze defecțiunea apărută 
la un război de țesut fără a-1 o- 
pri. Accidentarea devine inevita
bilă.

Două cazuri pe care comisiile 
de cercetare le-au încadrat ca 
accidente de muncă generate de 
nerespectarea normelor de teh
nica securității. Concluzie ce pre
domină de fapt în mai toate do
sarele. Desigur că nu o dată ies 
la iveală neglijențe sau abateri 
și ale altor persoane investite cu 
sarcina de a urmări desfășurarea 
proceselor de muncă în cea mai 
deplină siguranță, excluzînd ori
ce posibilitate de accidentare. O- 
ricum, vinovați sînt și din păca
te destul de mulți. Să încercăm 
însă să pătrundem acolo unde 
comisiile nu-și extind niciodată 
investigațiile dar unde de fapt e- 
xistă izvoarele ce alimentează a- 
ceste accidente.

Să vedem așadar ce atenție se 
acordă disciplinei „Protecția 
muncii" în școlile profesionale și 
chiar în învățămîntul superior. Ni 
se pare de neconceput ca o dată 
cu introducerea de noi cursuri de 
specialitate, de modernizare per
manentă a școlii să nu-i învățăm 
pe viitorii muncitori, maiștri sau 
ingineri cum să se ferească de 
accidentare sau îmbolnăvire la lo
cul de muncă. In multe locuri ni 
s-au semnalat lucruri de-a drep
tul incredibile : absolvenți ai șco
lilor profesionale nu sînt pur și 
simplu în măsură să facă măcar 
o clasificare a accidentelor. Ade
vărat nu asta rămîne foarte im
portant, dar ni se pare conclu
dent. Este clar pentru oricine că 
venind la un anume loc de mun
că noul angajat ar trebui să ia 
cunoștință de pericolul ce-1 re
prezintă utilajul pe care-1 va 
conduce. Numai că lucrurile stau 
puțin altfel, necesitînd a se în
cepe cu noțiuni fundamentale ce 
generează o asemenea stare de 
lucruri. îl solicităm să ne răs
pundă pe inginerul Nicolae Bîl- 
dea, inspector la Inspectoratul de 
stat pentru protecția muncii din 
cadrul Direcției muncii din ju
dețul Argeș, care în același timp 
predă și cursul de protecția 
muncii la Grupul școlar chimic 
Pitești.

— In programa de învățămînt 
este prevăzut pe parcursul unui 
întreg an de studii o disciplină 
căreia săptămînal ti este afectată 
o oră, pentru instruire în dome
niul protecției muncii. Pentru a- 
ceasta există și manuale dar ca
re de mult sînt depășite, nere- 
flectînd nici pe departe legisla
ția în vigoare. Mai mult, nu e- 
xistă norme ale tuturor departa
mentelor și ministerelor. La o 
școală ce aparține de Ministerul 
Industriei Chimice, se pregătesc 
și cadre ale căror profesii se în
scriu în specificul altor ministe
re. Așa stînd lucrurile, un sudor 
— de exemplu — care învață la 
o școală de chimie ia cunoștință 
doar de norme ce se înscriu în 
sfera acestei industrii. Dacă am 
poseda și norme 
tere lucrurile 
bine.

Se pare că 
multe sarcini

ar
ale altor minis- 
sta ceva mai

acest sens mai 
revin profesorilor

in

ce predau disciplinele de specia
litate. Căci așa cum ne spunea 
inginerul Gabriel Mateescu, di
rectorul școlii profesionale „Semă
nătoarea", fiecare cadru didactic 
are obligația de a acorda atenția 
cuvenită acestei discipline în ca
drul orelor de tehnologia mese
riei. Numai că o asemenea obli
gație nu este peste tot onorată 
așa cum se cuvine. Vom argu
menta tot cu un exemplu. Ni 
se spunea de către un inspector 
în probleme de protecția muncii 
că avînd curiozitatea de a vedea 
ce spațiu i se acordă acesteia în 
cadrul proiectelor întocmite de 
absolvenții unui grup școlar — 
specialitatea electrotehnică — 
constatările au fost de-a dreptul 
îngrijorătoare : doar cîteva (sub
liniem : doar cîteva) proiecte con
țineau copiate dintr-o broșură 
primul ajutor acordat în caz de 
electrocutare! Cît privește apa
ratul, mașina electrică sau insta
lațiile proiectate, nici o referire 
la siguranța în funcționare, la 
recomandări privind manevrarea 
fără pericol de accidentare.

Sînt constatări ce ne scutesc 
de orice explicație la cifra care 
urmează : 40 la sută din numă
rul tinerilor accidentați în acest 
an la Uzina „Semănătoarea" sînt 
absolvenți, promoția 1970, ai șco
lii profesionale. Atunci cînd e- 
ram gata de a renunța la găsi
rea unor aspecte pozitive în a- 
cest sens, am avut surpriza de a 
cunoaște un caz ce în contextul 
de mai sus pare ieșit din comun, 
dar care este fără îndoială un 
exemplu de cum ar trebui să 
fie! La școala profesională a U- 
zinei „Vulcan", tovarășul director 
Luter Nica ne arată un catalog 
în care întîlnim numele unui e- 
Iev promovat la toate obiectele 
mai puțin protecția muncii. Pînă 
la urmă corigența a fost luată, 
dar avem convingerea că în uzi
nă acesta nu va rămîne corigent 
la acest capitol. Mai mult, am în
tîlnit tot aici cazul unui elev 
declarat repetent — a treia co
rigentă fiind protecția muncii. 
Pentru noi — ne spunea directo
rul școlii — aceste cunoștințe 
sînt pe același plan cu cele de 
specialitate. Oare este atît de 
greu ca pretutindeni în învăță- 
mîntul profesional să se ajungă 
la o asemenea concluzie ?

Ne permitem să sugerăm cîte
va măsuri destul de simplu de 
tradus în viață dar a căror efi
ciență sîntem convinși nu se va 
lăsa așteptată. Ne gîndim, de e- 
xemplu, la necesitatea corelării o- 
rarului școlar cu demonstrațiile 
practice de protecția muncii ce se 
fac lunar în uzine, astfel îneît e- 
levii să le poată urmări direct în 
producție, la prelucrarea perio
dică de către responsabilii cabi
netelor uzinale de protecția mun
cii a tuturor accidentelor, la pre
zentarea de filme documentare 
pe teme adecvate nu așa cum am 
întîlnit într-o uzină constructoare 
de mașini unde noilor angajați li 
se prezenta un film cu acciden
te petrecute într-o fabrică de 
produse lactate I

Printre cei amendați în între
prinderi pe motiv că nu au fă
cut instructajul de protecția 
muncii în mod corespunzător se 
numără mulți ingineri tineri. Ne 
punem însă întrebarea : au învă
țat undeva acest lucru ? Răspun
sul este un categoric nu, căci așa 
cum ne mărturiseau mulți ingi
neri, orele afectate în facultate 
acestui scop au fost insuficiente. 
Au fost, pentru că de fapt nici 
acestea nu mai sînt. Nu cunoaș
tem ce a determinat scoaterea a- 
cestei discipline din învățămîn
tul superior, întîlnind în schimb 
destule consecințe ale unei atît 
de neavenite măsuri. Protecția 
muncii începe de fapt nu cu e- 
chipamentul de protecție ci cu 
gradul de accidentare posibil 
chiar din funcționarea utilajului. 
Pe seama cui — dacă nu a lacu
nelor constatate mai sus se li
vrează de către unele uzine uti
lajele lipsite de apărători sau

alte elemente menite să evite ac
cidentele ? Utilajele nu le an 
pentru că nu au fost prevăzute 
în proiect Proiectul nu le con
ține pentru că cei ce le-au întoc
mit nu au fost obișnuiți încă din 
școli și facultăți să insiste asupra 
lor. Se cuvine să mai atragem a- 
tenția asupra unui aspect pe ca
re ni-1 semnala asistentul Ovidzu 
Popescu de la Institutul Politeh
nic București. „Cînd studenții fee 
practică, la unele întreprinderi 
instructajul este necoresțnmzător. 
După o „prelegere" de 5—10 
minute, aceștia trebuie să sem
neze fișa iar cei care au lipsit o 
vor semna a doua zi fără a cu
noaște pericolul ce-i așteaptă in 
unele secții.

Nu am vrea să se creadă că 
încercăm să diminuăm cu ceva 
răspunderea ce revine direct în 
producție atît salariaților cit și 
celor ce răspund de protecția 
muncii. Din contră, ziarul nos
tru a publicat articole in care se 
arăta că în orice condiții s-ar des
fășura, dusă cu spirit de răspun
dere, cu marimum de exigență, 
activitatea devine fructuoasă. 
Considerăm că este, totuși, cazul 
ca toate organele «iernate să ve
gheze la securitatea omului la 
local său de muncă să-și spună 
neîntârziat cuvântul Ca primă 
măsură — cea care se impune a 
fi luată neîntârziat de Ministerul 
Invățămintuhri — rămâne desigur 
repunerea protecției muncii în 
toate drepturile pe care le me
rită, după cum verificarea cu
noștințelor trebuie făcută în ca
drul unor examene ca maximum 
de exigență fiindcă majoritatea 
celor care la examenul practic al 
muncii cai au înscrise in car
netele de note cahâcatâve ma-
Ț-rrw<

Numai astfel eforturile tot mai 
accentuate pe care statul nostru 
le face pe planuri multiple pen
tru îmbunătățirea «rootnțîiror de 
muncă, pentru reducerea efortu
lui fizic și scăderea substanțială 
a numărului accidentelor, se vor 
materializa in rezultate demne de 
atenția ce se acordă protecției 
muncii.

Ins- IOAN VOICU

COLEGII NOȘTRI
DE GENERAȚIE
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BELJUNG. activist, 
al Biroului C.C. al 
AGNETA KULCSAR.

IOSIF 
raen'rm 
U.T.C ; 
elevă, liceul -Bethlen Gabor* — 
Aind ; MARIAN A GOLOȚIU. 
învățătoare. Școala specială 
Abrud; UDO GRUNWALD, 
lăcâtnț-mecanic. IALA. Blaj; 
DIONISIE HELJONI. prim 
secretar al Couritetului județean 
Alba al U.T.C; IOAN MIHU. 
strungar, CM. Cugir; IOAN 
POPĂ, cooperator, C.A.P. Băl- 
cadu ; AURELIAN ROMOȘAN. 
secretar al Comitetului județean 
Alba al U.T.C

BOTOȘANI

Ș1EF AX BACII« coopera- 
tor, secretarul onpmizației U.T.C. 
a C_VP BPudești — «romana 
Soliți ; CONSTAN i IN CON- 
ȚAC. muncitor. Autobaza Boto
șani ; IOAN DRAGO MIR. prim 
secretar al Comitetului județean 
Botoșani al U.T.C.; SA VA HA- 
LOIDA. munc-tor. I AS. Leor- 
da; AURICA LUPU. muncitoa
re, secretara comitetului U.T.C. 
de la Uzinele textile — Boto
șani ; TATIAN A SAL CA. pro
fesoară. secretara comitetului 
comunal V.T.C. Ștefinețti.

ION CHIRI AC, secretar al 
Comitetului județean Iași al
U. T.C.; GHEORGHE FLOREA, 
....... V.M.R. Pașcani; CON
STANTIN GÎLEA, inginer, se
cretarul comitetului U.T.C. U.M. 
Nieolina; IOAN LĂCĂTUȘU, 
activist al Comitetului județean 
Iași al U.T.C.: RADU LINDE, 
student. Institutul Politehnic 
lari: GHEORGHE MACOVEJ, 
r hnr-secretar al Comitetului ju
dețean Iași al U.T.C.; VALE
RIA MIRON, profesoară, secre
tara organizației U.T.C. cadre 
didactice de la Liceul nr. 4 Iași; 
MI\ ODOR \ MUNTEANU, o- 
neratoare chimistă. Uzina de fi-

re sintetice Iași: PETRONELA 
PASCV. elevă- secretara comite
tului V.T.C. Grup școlar M.I.U. 
Iași; GHEORGHE 
RU. reprezentantul 
F.M T.D.: TRAIAN 
FĂNESCV, secretar
V. T.CL președintele

PRISECA-
U.T.C. la
ION ȘTE- 
al C.C. al

U.A.S.R.

MUREȘ

CHE GRIGORE, prim-secretar 
al Comitetului județean Neamț . ------- -------- HULEA,

comitetu- 
Fabrica 
Neamț ; 
operator

TULCEA

LUCIA 
secretara 

de la 
Piatra 

MARCU,

al U-T.C.; 
muncitoare, 
lui U.T.C.
„8 Martie1 
NICOLAE
chimist, Uzina de fibre sin
tetice Săvinești; ION MA
XIM, elev, secretarul comi
tetului U.T.C. al Liceului indus
trial de chimie Piatra Neamț; 
GHEORGHE PRISECARU, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Roman al U.T.C. ; OLI- 
NIA SA VA, cooperatoare, secre
tara comitetului U.T.C. al C.A.P. 
Dulcești; ELENA TOFAN, edu
catoare, secretara comitetului 
comunal U.T.C. Tazlău.

ANDREI BEREZA, strungar, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
I.M.A. Valea Nucarilor; ȘTE
FANA GLEJDAN, cooperatoare, 
secretara comitetului U.T.C. al 
C.A.P. Mihai Bravu ; VALEN
TIN PAVEL, secretar al Comi
tetului județean Tulcea al 
U.T.C.; ALEXANDRU RIZU, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al U.T.C. ; FIO- 
DOR ȚIGANOV, lăcătuș, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Autobaza 3—Tulcea.

VÎLCEA

SIBIU

Vom depăși și azi planul — ne spune maistrul Adalbert Csiszer.
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BRĂILA

rlAltl
I

I. C.
I

asemenea, de stu- 
Kiraly din anul II 
1966, la o sesiune a 
ingineri, prezenta 

con-

PETRE BÂDARĂ lăcătuș, 
mim J*rogresul*—Brăila ; A- 
LEXANDRU COADA, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Brăila al U.T.C.; CONSTAN
TIN N. CONSTANTIN, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Brăila al U.T.C.; VIORI
CA DOBROTÂ, cooperatoare, 
C.A.P. Gropeni; ION GRECU, 
tehnician, secretarul comitetu
lui U.T.C al IaAS. Insula Mare 
a Brăilei ; SILVLĂ ILIE. acti
vistă la C.C al U.T.C, ULIOA- 
RV JAȘCANU, elevă, liceul nr. 
1 — Brăila; DUMITRU PRICE
PUTE, viticultor, secretarul co
mitetului comunal U.T.C Însu
răței.

KIRALY

cooperator,BAKKAI ERNO, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Acățari; BALOGH ENI- 
KO, medic farmacist, Tîrgu Mu
reș ; FELICIA CISTEIAN, stu
dentă I.M.F. — Tîrgu Mureș ; 
DORIN GROZA — muncitor, 
Combinatul chimic Timăveni; 
IOAN MOVILA, secretar al Co
mitetului județean Mureș al 
U.T.C. ; SZABO IOSIF ATTI
LA. elev. Grupul școlar „Meta- 
lotehnica" — Tîrgu Mureș ; EU
GEN TRÎMBIȚAȘ, prim-secre
tar al Comitetului județean
Mureș al U.T.C.; VASILE 
VLAS, secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. Tîrgu Mureș ; 
SUZANA ZăBLAU, muncitoa
re, secretara comitetului U.T.C. 
Fabrica de

ADRIANA APOLZAN, elevă, 
Liceul „Octavian Goga“—Sibiu ; 
LIVIU BREZAIE, muncitor, 
Uzina „Independența"—Sibiu ; 
NICOLAE GĂITAN, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Sibiu al U.T.C.; GUNTHER 
HERBERT, activist, student la 
Academia de studii sociale și 
politice; SIGRID KLOCKNER, 
profesoară, Școala generală Apol- 
du de Sus; KOVACS IULIANA, 
muncitoare, Fabrica .,8 Mai“—- 
Mediaș; ILARIE MUNTEANU, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Sibiu al U.T.C.

CONSTANTIN DINCULES- 
CU, prim-secretar al Comitetu
lui județean Vîlcea al U.T.C. ; 
GHEORGHE MOHANU. elev, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al Grupului Școlar forestier — 
Rîmnicu Vîlcea ; PETRE SCUR- 
TU, muncitor, secretarul comite^ 
tului U.T.C. Baraj — I.C.H. Lo
tru ; FLOAREA STĂTIOIU, o- 
peratoare chimistă, F.T.I.C. Dră- 
gășani; ELEONORA STOIAN, 
tehniciană. Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea; ION UDRES- 
CU, prim-secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. Rîmnicu Vîl
cea ; NICOLAE UNGUREANU, 
activist, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C.

VRANCEA

NEAMȚ

TELEORMAN

confecții Sighișoara.

ANDRIUCĂ, acti-
Comitetul județean

U.T.C.; EUGEN 
redactor șef la

MOREL
vist la 
Neamț al 
FLORESCU, 
„Scînteia tineretului", GHEOR-

ION GHERGU, operator 
chimist, Combinatul chimic Tur- 
nu Măgurele; ION MANOLE, 
maistru, schela Videle. ECATE- 
RINA PEREȚEANU, elevă, 
școală generală Zimnicea ; NI
COLAE ROVINARU, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Teleorman al U.T.C.; MARIA 
SOISUN, tehnician, C.A.P. Pie- 
troșani; NICOLAE STĂNILĂ ; 
ofițer; CONSTANTIN TRĂI- 
STARU, cooperator, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. To- 
poru.

NINA COMAN, elevă, secre
tara comitetului U.T.C. al Liceu
lui „Unirea" — Focșani; CLA
RA CRISTEA, cooperatoare, se
cretara comitetului U.T.C. al 
C.A.P. Găgești; IULIANA GU- 
RAU, muncitoare, secretara co
mitetului U.T.C. al Fabricii 
confecții Focșani; 
LUNGU, tehnician
C.A.P. Budești; SANDU PLOS- 
CARU, activist, student la Aca
demia de studii sociale și poli
tice ; COSTICĂ STOICA, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al U.T.C.

de
VASILE
horticol,

Ne aflam la casa pionieri
lor din Galați unde Matei 
Kiraly — proaspăt absolvent 
al Institutului Politehnic din 
localitate — conduce cercul 
de ambarcațiuni și electro
mecanică de bord, lucrind 
direct cu tinerii uniți în grupe 
de cercetări și experimentări 
navale. Abia s-a întors de la 
București unde, în cadrul 
unui seminar național de cer
cetări științifice studențești 
cu aplicații practice, a susți
nut o lucrare intitnlată : 
„Realizări în domeniul apa
ratelor cu pernă de aer", lu
crare pentru care i s-a a- 
cordat premiul I. Ne amintim, 
de asemenea, că pentru apa
ratul cu pernă de aer 
0,9*E a primit marele premiu 
la concursul mînitehnicus 
desfășurat în vara acestui an 
Ia București, că un aparat a- 
semănător, conceput și con
struit tot de Kiraly, se află in 
prezent la o expoziție din 
Budapesta. Și ne mai amin
tim, de 
dentul 
care, în 
tinerilor 
primul său aparat de 
cepție proprie — o navă cu 
rotoare imerse.

(Urmare din pag. 1)
LA CELE CINCI TEME ALE ____  ______ CARE IȘI 

DUPĂ 
___ _------------- ___ I. PRE
GĂTIREA POLITICO-IDEOLO- 
GICA A TINERILOR NU ESTE 
O SIMPLA PREMISA ORGA
NIZATORICA, EA TREBUIE I PRIVITA IN MOD NECESAR
PRIN PRISMA SCOPULUI 
FUNDAMENTAL AL ACTIVI- I TATII ÎNTREGII NOASTRE
ORGANIZAȚII — FORMAREA 
LA TINERI A UNEI CONȘTI
INȚE POLITICE MILITANTE. 
Chiar fără să aprofundam 
cu prilejul acesta lucrurile 
este limpede, oricum, că FOR
MELE RECOMANDATE DE 
C.C AL U.T.C. EXISTA NU 
CA O LIMITA, PESTE CARE 
LE ESTE INTERZIS ORGA
NIZAȚIILOR SA TREACĂ, CI 
CA UN PUNCT DE SPRIJIN 
INTR-UN SISTEM MAI LARG 
A CĂRUI TR.ASATVRA ESEN- 
ȚLALA TREBUIE SA FIE CON
TINUITATEA. PERMANENȚA 
TUTUROR ACESTOR 
DE PREGĂTIRE 
IDEOLOGICA AU 
TIMP MENIREA 
ZUME, CI SA 
ZEZE NIVELUL 
TELOR POLITICE 
FARA ÎNTRERUPERE, 
SINT UN PRILEJ 
TARE APROFUNDATA A
UNOR CAPITOLE ANUME
ALE CULTURII POLITICE PE 
CARE 
SEDE ASTAZI TINARUL.

Nu
spune că mijloacele, căile pen
tru realizarea unui asemenea 

Iței sînt dictate tocmai de com
plexitatea obiectivului propus. 
Printre formele la care se re
ferise Mihai Simeanu exista și 

iun cerc de dezbateri pentru 
cunoașterea politicii partidu
lui.

— L-am organizat — 
plica secretarul, pentru

IUNEI FORME CAR 
CURMA EXISTENTA 
DUPĂ CÎTEVA LUNI,

FORME 
POLITICO- 

ÎN ACEL AȘI 
NU SA RE- 
SISTEMATI- 
CL'NOȘTIN- 

TRANSMISE 
ELE 

DE TRA- 
APROFUNDATA 
CAPITOLE

TREBUIE SA O PO-
e o noutate dacă vom

ne ex- 
tinerii

(Urmare din pag. I)

pare însă că acești tineri muncesc 
chiar cu o anume dezinvoltură.

— Ni s-a încredințat sarcina 
dării în exploatare a abatajului 
la 1 ianuarie și sîntem hotăriți 
să ne-o îndeplinim, ne declară 
Ion Mondoca. Noi știm să lup
tăm cu timpul. Și de altfel, nici 
nu e greu. Dacă îți organizezi 
bine munca, dacă îți cunoști bine 
meseria și folosești fiecare clipă 
conștient de îndatoririle ce-ți 
revin e de ajuns pentru a ieși 
învingător.

Ion Mondoca are 28 de ani. 
Ne vorbește despre măsurile pe 
care le ia ca șef de brigadă pen
tru ca timpul de lucru aci, în 
subteran, să fie folosit integral, 
despre spiritul de răspundere al 
fiecărui tînăr miner de sub con
ducerea sa. II întrebăm dacă în 
cei 12 ani de cînd e angajatul 
minei Lupeni a absentat vreo
dată nemotivat.

— Nu, niciodată, ne răspunde 
puțin supărat pe faptul că noi 
am putea bănui măcar așa ceva,

— Știți, îi explicăm noi, mer- 
gînd prin unele întreprinderi în- 
tîlnim nu puțini tineri care nu 
respectă programul de lucru, care 
absentează nemotivat. Dacă îi 
întrebăm de ce n-a fost ieri la

program, ipvocă, de obicei, dife
rite chestiuni de ordin familiar. 
Dumneavoastră, în cei 12 ani, 
nu ați avut asemenea chestiuni 
care să vă rețir.ă, care să vă 
determine să absentați nemoti- 
vat măcar o zi ?

— Ba da, destule, ne răspunde 
Ion Mondoc. Dar atunci cînd ești 
«ronștient de îndatoririle tale, a- 
semenea chestiuni nu pot consti-

impresionați de prețul pe care 
știu să-l pună acești oameni 
neri pe fiecare clipă. Și nu 
mai mirăm de mărturisirea 
PETRE PALIVAN, cum că 
găsește cazuri pentru gazeta 
lirică. Și reținem ultima frază a 
Iui Mondoca: ..Băieții noștri 
știu să se dăruiască muncii".

Intrăm în abatajul unde lu
crează brigada condusă de Va-

ti
ne 
lui 
nu 
sa-

Prețul fiecărei clipe
tui motive pentru a absenta ne
motivat Vă mărturisesc că și eu, 
cînd îi aud pe unii că invocă a- 
semenea motive, sînt puțin mirat 

îi privim în continuare pe Au
gustin Malanca. pe Gh. David, pe 
ceilalți tineri din brigada Iui 
Mondoc. Muncesc fără întreru
pere, concentrat, hotărît să câș
tige bătălia cu timpul, să dea 
spre exploatare abatajul Ia 1 ia
nuarie, așa cum s-au angajat Și 
pornim mai departe prin galerii,

sile Caila, o brigadă compusă 
din 27 de mineri. De 3 ani de 
zile această brigadă nu a înre
gistrat o absență nemotivată. Toți 
lucrează cu frenezie, cu entu
ziasm, parcă au o anume plă
cere să învingă greutățile care, 
în munca de miner, nu sînt pu
ține. Constantin Manga, Jorac 
Ilașcu, Petru Iosif și ceilalți din 
brigadă au extras de la intrarea 
în șut și pînă în momentul vizi
tei noastre, 350 tone cărbune.

— Vor depăși și azi planul, ne 
spune maistrul Adalbert Csiszer. 
Sînt oameni destoinici, oameni 
care nu precupețesc nici o clipă 
pentru a produce cît mai mult. 
Secretul rezultatelor noastre 
bune ar putea fi dezvăluit ast
fel : fiecare știe să se pregătească 
temeinic pentru ziua de muncă 
ce urmează. Adică vin în aba
taj mai devreme pregătiți pentru 
eforturile ce le vor depune în o- 
rele de program, își organizează 
bine locurile de muncă.

Pornim spre puțul de ieșire, în
soțind vagonetele încărcate cu 
cărbune, rodul muncii a sute și 
sute de mineri. Cînd am coborît 
în mină, afară era senin, frumos. 
Acum, ieșind la suprafață, intrăm 
în plină iarnă: ningea des și cu 
fulgi mari. Pînă la intrarea în 
schimbul II mai era o oră. Dar 
sute de mineri din acest schimb 
se și îndreptau spre puțul de co- 
borire în adînc. Mergeau în și
ruri, calmi, pregătiți pentru o 
nouă zi de muncă. înainte de a 
părăsi Exploatarea minieră Lu- 
peni, am mai solicitat o informa
ție și am obținut-o. Iat-o: în 
schimbul I, în acea zi, la Exploa
tarea minieră Lupeni, nu s-a în
registrat nici o absență nemoti
vată.

din atelierul mecanic, să le fa
cem cunoscute evenimentele 
interne și internaționale unde 
a contribuit și țara noastră.

Este indiscutabil mult prea 
puțin. A-ți fixa programatic 
doar aceste coordonate, înseam
nă a izola funcțiile unui cerc 
de dezbateri, poate cel mai cu
prinzător și mai dificil prin 
ceea ce pretinde enunțul său, 
CUNOAȘTEREA POLITICII 
INTERNE ȘI EXTERNE A 
PARTIDULUI, Ia simple reca
pitulări informative. Pentru că 
ACTIVITATEA PARTIDULUI 
ÎNGLOBEAZĂ TOATE DOME-

■, j • k M
flectă capacitatea de orientare 
a tinerilor către aspectele ma
jore si actuale ale cursului po
litic contemporan.

Faptul n-ar fi fost, desigur 
posibil fără O CONJUGARE 
MULTILATERALA. SISTE
MATICA, CONCEPUTA CA 
IDEE GENERALA LA NIVE
LUL JUDEȚULUI SI TRANS
MISA PlNA JOS ÎN ORGA
NIZAȚII, A ACȚIUNILOR CU 
CARACTER POLITIC. EDUCA
TIV, MORAL ȘI CETĂȚENESC.

Lărgirea prin toate mijloacele 
a orizontului de cultură gene
rală al tinerilor, cunoașterea

FORMAREA
CONȘTIINȚEI 

POLITICE
NULE VIEȚII NOASTRE PO
LITICE, ECONOMICE. SOCI
ALE, CULTURALE. CEEA CE 
PRESUPUNE CA FIECĂRUI 
DOCUMENT DE PARTID SA-I 
FIE RELEVATE LATURILE 
SALE TRANSFORMATOARE 
ALE REALITĂȚII SOCIALE 
CĂREIA I SE ADRESEAZĂ ȘI 
PE CARE O MODELEAZĂ. 
O întîlnire de 60 de minute nu 
are capacitatea să o facă.

La Brașov, obstacolul a fost 
depășit mai întîi conceptual.

— Noi am pornit — ne re
lata Stclian SAON — șeful sec
torului politico-ideologic 
mitetului județean al 
dc la ceea ce socotim 
trilogie a cunoașterii: 
să înțelegi, să apreciezi.

Acest punct de vedere leagă 
într-un sens unitar activitățile 
politico-ideologice din organiza
țiile județene. In afara cadru
lui organizat de pregătire, a 
cercurilor politice și de con
vorbiri politice, de economie 
politică, filozofie, sociologie, de 
organizare științifică a produc
ție și a muncii, de studiere a 
operelor lui Marx și Engels și 
intr-o firească legătură cu a- 
cestea, organizații U.T.C. cum 
sînt: cele de la Uzinele Tracto
rul, de la Uzinele de autocami
oane, de la liceul din Predeal, 
de la Grupul școlar „Steagul 
Roșu", desfășoară o activitate 
politică susținută a cărei ten
dință este de A APRECIA EVE
NIMENTELE TOCMAI ÎN LU
MINA IDEILOR ASIMILATE 
ÎN CADRUL FORMELOR DE 
PREGĂTIRE, de A DESCOPERI 
PRIN EVENIMENTE ȘI ÎN E- 
VENIMENTE SENSUL REA
LIST, ȘTIINȚIFIC AL PRINCI
PIILOR POLITICII PARTIDU
LUI. Relațiile economice și po
litice intereuropene,. necesitatea 
restabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la Națiunile Unite, colonialismul 
și trăsăturile luptei anticolo
nialiste, sensurile politice noi 
în evoluția continentului Ame
rica Latine, morala burgheză 
și resursele ei sociale, ca să 
dăm doar cîteva exemple din 
problemele discutate în cadrul 
acestor organizații, ca și în că
minele tinerilor muncitori de 
pe șantierele de construcții 
din propria lor inițiativă și nu 
în urma unor recomandări, re

al co- 
U.T.C. 
a fi o 
să știi

adevăratelor valori, a legăturii 
intrinseci dintre valoarea socia
lă și muncă, și utilitate so
cială, dintre activitatea, indife
rent de domeniu și responsa
bilitate au determinat stabilirea 
unor punți durabile pe care ti
nerii au putut păși fără senza
ția efortului către lumea vastă 
a culturii politice, către cărțile 
social-politice ca părți insepa
rabile ale nivelului de cultură 
generală al omului zilelor noas
tre.

O situație similară care dă 
ciclului tematic de activități un 
sens mult mai apropiat de re
alitate am întîlnit și în jude
țul Botoșani. ÎMBINAREA 
FORMELOR, SUBORDONAREA 
LOR UNEI IDEI EDUCATIVE 
UNITARE în organizații cum 
sînt cele de la Liceul pedago
gic, Uzinele textile. Fabrica de 
confecții „Flacăra Roșie", între
prinderea de construcții și 
montaje, Uzina de reparații din 
Botoșani, inițierea de către Co
mitetul municipal Botoșani al 
U.T.C. a unor asemenea cicluri 
tematice despre „Ideal și răs
pundere socială", „Spiritul re
voluționar", „Conceptul de so
cietate socialistă multilateral 
dezvoltată", „Raportul dintre a- 
cumulare și consum în viitorul 
cincinal", unde valoarea fiecărei 
acțiuni componente, consulta
ție, în fața ecranului, dezbateri 
la masa rotundă și chiar ex
cursia organizată uneori anume 
pentru a dovedi, pe viu, ceea 
ce urma să se discute sau se 
discuta cu tinerii la fața locu
lui, consta în RELEVAREA 
CARACTERULUI POLITIC AL 
CONȚINUTULUI ACȚIUNII ÎN
TREPRINSE, în înțelegerea a- 
cestui conținut. COMPORTA
MENTUL SOCIAL, MORALA, 
ATITUDINEA FAȚA DE OA
MENI, MUNCA, VIAȚA SÎNT 
EXPRESII ALE GRADULUI 
CONȘTIINȚEI POLITICE, IAR 
CONȘTIINȚA POLITICA NU 
SE NAȘTE DECITODATA CU 
ÎNȚELEGEREA SENSULUI 
CONTRIBUȚIEI NOASTRE, A 
RESPONSABILITĂȚII NOAS
TRE SOCIALE ÎN PERFECȚIO
NAREA ORÎNDUIRII SOCIA
LISTE.

Este punctul către care tre
buie să tindă sistemul acțiuni
lor politice din cadrul organi
zațiilor U.T.C.
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Ce știi, practic,
o meserie

care
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In laborator.

ABSOLVENTULUI 
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[Daca vrei

Liceul industrial
energetic 

Craiova
Călătorind dinspre Filiași spre 

Craiova, îți atrag atenția de la 
mare depărtare cele două „coloa
ne ale infinitului" care străjuiesc 
intrarea în seculara și totuși tînă- 
ra „cetate a Banilor".

Cei doi coloși din beton armat, 
înalți de 212, respectiv 162 de 
metri, nu sînt altceva decît tur
nurile de evacuare a gazelor re
zultate în urma procesului de ar
dere a cărbunelui în focarele 
modernelor cazane cu trecere for
țată și de tip Bensson, cu care 
este înzestrată marea Centrală 
electrotermică de la Craiova.

Pătrunzînd în clădirea princi
pală a acestui gigant din sticlă, 
beton și oțel, rămîi uimit. nici o 
hîrtie, nici un fir de praf nu în
tinează strălucirea aparatelor și 
mașinilor din jur ; totul este în 
perfectă ordine. Turbinele și ge
neratoarele sînt „aliniate ca la 
școală" și, deși sînt „pline de 
energie", se supun, ca niște șco
lărițe cuminți, omului de la pu
pitrul de comandă.

Intrînd în sala cazonelor și pri
vind prin vizorul unuia dintre ele, 
ai ocazia de a vedea tot universul 
adunat în infinitatea scînteilor ce 
saltă în dansuri nebune care îți 
fură ochitțl, te amețesc.

Și cine creează și, totodată, 
stăpînește aceste universuri, aces
te miraculoase energii fără de 
care societatea modernă nu poate 
fi concepută ? Cine ? Omul!

Or, pentru ca să poată crea, să 
poată stăpîni energii, omul tre
buie să învețe, să se pregătească 
intens, să fie la curent cu cele 
mai noi descoperiri ale științei și 
tehnicii mondiale. Și la noi, oa
menii învață și se pregătesc. A- 
proape în toate secțiile centralei 
întîlnești tineri în salopete albas
tre, pe ca<e îi vezi cu caietul și 
stiloul în mină, privind concen
trați indicațiile aparatelor sau as- 
cultînd atenți explicațiile unui in
giner, maistru, tehnician sau 
muncitor. Tinerii aceștia sînt 
elevi ai Liceului industrial ener
getic din Craiova,

Școala noastră, deși este un li
ceu tînăr, este un liceu cu tra
diții. Anul acesta s-au organizat, 
ca și in ceilalți ani, cercurile pe 
materii, cercuri care au desfășurat 
și desfășoară o rodnică activitate. 
Spre exemplu : la cercul de elec
trotehnică de anul trecut s-a 
realizat o instalație de semnali
zare codificată, iar anul acesta, în 
cadrul cercului de automatizări 
este programată realizarea unui 
aparat care să poată verifica cu
noștințele elevilo- Reprezentanții 
cercurilor științifice și literare la 
olimpiadele școlare au avut un 
cuvînt de spus atît la fazele mu
nicipale cit și la cele județene. 
Au intrat in tradiție participările 
formațiilor artistice și sportive ale 
liceului la întrecerile interșcolare ; 
au devenit tradiții campionatele 
de fotbal, handbal și volei dotate 
cu „Cupa L.I.E.", precum și 
campionatul de șah.

Cei care doresc să urmeze 
cursurile liceului nostru își pot 
alege una dintre următoarele spe
cialități : electroenergetică, meca- 
no-energetică și hidroenergetică.

Liceul industrial energetic din 
Craiova îi așteaptă cu porțile larg 
deschise pe toți cei care se simt 
atrași de forța turbinelor și pu
terea motoarelor, pe toți cei care 
vor să învețe să creeze și să stă- 
pînească energii!

Vă așteptăm!
P. S. Prima promoție de absol

venți ai Liceului industrial ener
getic din Craiova, va fi „racorda
tă la sistemul energetic național" 
în primăvara anului următor.

LICENȚIU BELETEI 
anul IV D
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Convorbire cu tov.

GHEORGHE

MOLDOVAN
ministrul industriei 

alimentare

I INDUSTRIA ALIMENTARA
— In ce măsură dezvol

tarea industriei alimen
tare solicită un număr 
sporit de muncitori cu o 
tot mai complexă califi
care profesională ?

• ••

UN LOC DE MUNCA PENTRU ENERGETICIENI
Fotografia surprinde o vedere parțială a sălii tabloului de co
mandă din cadrul instalației de stiren a Combinatului de cau
ciuc sintetic din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Iată unul din 
posibilele locuri de muncă unde vă puteți încadra după absolvirea 
liceului industrial energetic.

— Problema de dezvoltare a 
industriei alimentare in perioada 
anilor 1971—1975 prevede o creș
tere substanțială a acestei ra
muri a economiei naționale. 
După cum se cunoaște princi
pala îndatorire a industriei ali
mentare în circuitul economiei 
naționale este aceea de a pre
lucra intr-o proporție cit mai 
mare și cu randamente sporite 
resursele de materie primă agri
colă in scopul satisfacerii nevoi
lor și exigentelor mereu cres- 
dnde ale consumatorilor. Este 
cunoscută atenția cu totul spe
cială ne care o acordă conduce
rea partidului, personal tovară
șul Nicolae Ceausescu, moderni
zării acestei industrii care are 
sarcina de a rezolva in condiții 
cit mai civilizate cerințele con
sumatorilor. Mă refer la dez
voltarea sistemului de mărfuri 
alimentare preambala'.e — moda
litate care oferă condiții igienice 
deosebite și posibilități de apro
vizionare rapidă, putindu-se in
troduce oe scară țarcă sistemul 
autoservirii.

Studierea si aplicarea unor 
măsuri specifice oe subramuri.

asigurarea utilizării neîntrerupte 
a capacității unităților prin do
tare tehnică modernă reclamă 
un surplus de muncitori califi
cați, stăpîni pe meseria lor. Sim
pla enunțare a unor măsuri pre
conizate în cadrul ministerului 
nostru este suficientă pentru a 
înțelege ce cimp vast de afir
mare și dezvoltare au tinerii și 
tinerele care se decid să urmeze 
o formă din rețeaua noastră de 
invățâmint. in vederea însușirii 
unei profesiuni. Printre aceste 
măsuri aș aminti, de pildă, ge
neralizarea extinderii producției 
de conserve-carne in fabricile 
de conserve de legume și fructe, 
experimentarea unor metode 
modeme de producție a zahăru
lui. specializarea producției unor 
fabrici și secții de conserve de 
legume și fructe, precum și tie 
pește etc. Or, in complexul 
general al măsurilor luate pentru 
dezvoltarea industriei alimentare, 
a eforturilor ce se depun pen
tru utilarea tot mai modernă a 
acestei ramuri, pentru creșterea 
și diversificarea producției, un 
rol deosebit de important ii au 
pregătirea și folosirea cadrelor.

preconizați calificarea a- 
cestora ?

Vd informăm 
despre:

Meserii pentru fete.

Ultima întrebare din chestiona
rul lansat de noi în cele trei li
cee — „Gheorghe Șincai", „Mi
hail Sadoveanu și Liceul nr. 43 — 
le cerea viitorilor absolvenți să 
noteze — evident, pe scurt, atîta 
cit îngăduie un chestionar — ce 
știu despre profesia aleasă. Ne-au 
răspuns cei care și-au ales profe
sia, adică 92 la sută. înainte de 
a intra în detaliile răspunsurilor, 
ne simțim datori să facem o re
marcă : opțiunea pentru o profe
sie sau alta în cele mai multe ca
zuri e declanșată, alături de reale 
ori presupuse afinități sufletești 
sau practice, de un mobil foarte 
generos și explicabil la vîrsta a- 
ceasta. Apar cu frecvența de 
aproximativ 1 la 3 răspunsuri, 
justificări pline de romantism 
pentru alegerea unei profesii. 
„E o profesiune care slujește oa
menilor" (medicina) ; „Viitoarea 
mea profesie servește nevoii de 
confort și civilizație a oamenilor" 
(arhitectura) ; îmi place să slujesc 
dreptatea, să apăr legile țării" 
(jurist) ; „Știu că e o profesiune 
grea, aspră, de șantier, dar lasă 
în urmă ceva durabil pentru oa
meni" (inginer constructor); „Îmi 
face plăcere să cred și eu că voi 
forma oameni, așa cum alții 
m-au format pe mine" (profesor).

Sînt cuvinte în care crezi, dar, 
oricît de prozaic ar părea, cîntă- 
resc mai mult cunoștințele exac
te despre profesia aleasă, ce știi 
despre cadrul în care se exercită 
ea. Pentru că romantismul con
temporan este izvorul unor fapte 
profesionale durabile numai în 
măsura în care este hrănit de 
realitate și nu de viziuni idilice. 
Or, în cazul de față, idilismul 
vădit de răspunsuri încearcă să 
acopere și să justifice o zonă 
necunoscută. Oferă vreo certitu
dine răspunsuri — și nu puține 
— care la întrebarea „Ce știi des
pre profesia aleasă" ? aduc ca 
elemente de cunoaștere asemenea 
argumente: „Dacă profesiunea 
aceasta am ales-o (inginer meca
nic), normal că mi se pare cea 
mai frumoasă. Asta știu, e fru
moasă". (P. M., Liceul „Gh. 
Șincai“) ; „Aș putea spune că nu 
știu mai nimic (economist) dar o 
voi practica cu 
Liceul nr. 43) ; .. 
în ascendență (electronica) și 
care poate da multe satisfacții 
unui practician" (N. A., Liceul 
„Mihail Sadoveanu") ; „Profesia 
aceasta (inginer constructor de 
mașini) îmi deschide perspective 
frumoase ; îmi place foarte mult" 
(S. M., Liceul nr. 43). Nu am ales 
extreme, ci răspunsuri obișnuite. 
Putem, deci, explica mai bine de 
ce, în 36 la sută din cazuri nu 
este numită de fapt profesia, ci 
facultatea și nici aceea exactă ; 
de ce apar numite materiile pre
ferate în funcție de care urmează 
abia alegerea unei forme de învă- 
țămînt în care să fie incluse ; de 
ce imitarea altor colegi se alinia-

plăcere" (I. L., 
„Este o ramură

— Pe baza propunerilor făcute 
de combinatele si întreprinde
rile județene de industrie ali
mentară a fost întocmit un plan 
de școlarizare de perspectivă. 
La stabilirea necesarului de ca
dre calificate s-a avut in vedere 
numărul de muncitori, maiștri 
și tehnicieni existenți in fabrici 
precum și nevoile de cadre pen
tru realizarea sarcinilor supli
mentare de producție, pentru îm
bunătățirea calității produselor, 
pentru deservirea unităților și a 
secțiilor noi ce vor intra în 
funcțiune in anii viitori. Astfel 
in anul 1970 in industria alimen
tară lucrau 59 820 de muncitori 
calificați, nece-arul pentru anul 
1975 fiind de 86 600. Cit privește 
cadrele cu pregătire medie de 
specialitate, in momentul de 
față in industria alimentară lu
crează 4600 de tehnicieni. 1790 
de maiștri. 5 000 de cadre eco
nomice medii si de specialitate. 
Pentru anul 1975 sint prevâzuti 
să lucreze un număr de 6 840 
tehnicieni. 2 190 de maiștri. 6 000 
de cadre economice medii și de 
specialitate.

Rezultă cu evidentă creșterea 
ponderii muncitorilor calificați 
și a cadrelor cu pregătire medie 
de specialitate. Ne propunem ca 
prin rețeaua invățămintului pro
fesional să calificăm pină în a- 
nul 1975 un număr de 35 300 de 
muncitori față de 23 450 cîți sint 
calificați prin această formă, și 
se află in producție in acest an.

Studiile noastre ne arată că 
In anii viitori vom fi in măsură 
să acoperim cu absolvenții șco
lii profesionale, și mai cu sea
mă prin cursurile de scurtă 
rată, necesarul de muncitori 
lificați.

du-
ca-

— Vă propunem să_
faceți a scurtă prezentare 
a avantajelor pe care Ie 
oferă tinerilor calificarea 
intr-una din meseriile de 
bază de care are nevoie 
industria alimentară.

ne

„ia aviaf" ?
ză ca un criteriu însemnat în 
hotărârea profesiei. Pentru că, a- 
pare limpede, nu poți opera cu 
seriozitate în alegerea profesiei 
conducîndu-te în primul rind 
după „imi place", „o voi practi
ca cu plăcere", „imi deschide 
perspective frumoase" etc. etc.

Alături de idilism, se dezvăluie 
în răspunsuri și o altă trăsătură 
neașteptată. La vîrsta aceasta 
cînd o mare generozitate stă la 
baza alegerii profesiei, așa cum 
subliniam mai sus, contrariază 
precizarea multor subiecți că: 
„Profesia aleasă de mine e bă-
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noasă", „e o meserie care îmi ca 
da avantaje materiale" ; „profesia 
mea îmi va asigura o viață ușoa
ră" ; „probabil, ca economist, voi 
fi repartizat intr-un minister" ; 
„voi lucra intr-un birou, sper, lu
cru care-mi place" ; „această ra
mură a indusțriei (mecanica fină) 
se dezvoltă mai mult la oraș și 
aici îmi place să trăiesc". Ar fi 
ipocrizie să excluzi din proiectele 
de viitor ceea ce ține de latura 
materială a vieții. Dar contrariază 
că la 18—19 ani, cîți au subiecții 
noștri, descoperi primatul cîștigu- 
lui, a] comodității și al vieții 
ușoare în alegerea profesiei.

Definitoriu pentru ceea ce știu 
subiecții noștri despre profesia 
aleasă este : „deocamdată nimic", 
„foarte puțin", „sper să aflu cînd 
o voi practica". Acesta este ade
vărul. Reprezentările sînt vagi și 
nu odată eronate. O veche înțe
lepciune îți spune că nu poți să 
iubești fără să cunoști. Elevii își 
declară dragostea, dar n-au ele
mente ca s-o motiveze. Ca O.P. 
de la „Mihail Sadoveanu", de 
pildă : „Mi-am ales farmacia, o 
profesie foarte veche, la care vi
sez de cînd eram de-o șchioapă. 
Știu că-mi place, mă atrage în
deosebi mediul acestei profesiuni. 
Voi lucra într-un laborator, prin
tre eprubete și substanțe. Prea 
multe alte lucruri nu știu, iar cei 
de meserie cu care am stat de 
vorbă nu m-au sfătuit cu prea 
mult entuziasm spunînd că nu 
este o funcție de viitor, că voi 
lincezi ca vînzător într-o farmacie

e . Sau ca N. M. de la 
Liceul nr. 43: „Despre profesia 
de inginer constructor nu știu 
prea multe. Dar știu ci pe lingă 
munca de birou trebuie să te afle 
uneori printre muncitori". I. N. 
de la „Gh. Șincai" își imagmea- 
ză arhitectura ca: „o sală mare, 
intr-o clădire foarte modernă, in 
fața planșetei și a instrumentelor 
de desen tehnic".

Cei care știu câte ceva despre 
profesie sînt atît de puțini incit 
se pierd printre cei care sînt în 
afara problemei. Le lipsesc datele 
esențiale. Cu privire la virtuțile 
dar și servitutile fiecărei mese
rii, cum și unde se practică, locul 
pe care-1 ocupă in economia so
cietății și in evoluția ei, produsul 
său finit în aceste condiții e in
suficient să știi doar că e o mese
rie care „ia acint" ori că e „de 
ctitor" sau „plină de riscuri" sau 
că „implică greutăți dar îți dă 
imense satisfacții".

Am reținut frecventa afirmație 
„din păcate, știu puțin'. Cine îi 
împiedică să știe mai mult ? Nu 
putem să dăm vina numai pe 
alții, pe școală, de pildă, pentni 
puținătatea informațiilor pe care 
ie au elevii clasei a XII-a. Inte
resul, pasiunea pe care le declară 
puteau fi secondate de curiozitate 
și încercarea practică de a desco
peri sursele cunoașterii intime a 
profesiei către care se îndreaptă. 
Elevii clasei a VIII-a B a Liceu
lui nr. 24 — pe care i-am amin
tit în prima parte a anchetei — 
explică că cercetează reviste de 
specialitate, urmăresc emisiuni de 
televiziune, merg la locul de 
muncă al părinților pentru a afla 
cit mai multe despre domeniul 
către care se vor îndrepta. Cu 
atît mai puțin poate fi admis ca 
cei dintr-a XII-a să răstoarne re
gula : întîi alegerea profesiei și 
apoi — după practicare — cu
noașterea datelor el reale...

Desigur, reproșurile adresate 
celor dintr-a XII-a nu absolvă 
factorii răspunzători de lacunele 
de informare ale tinerilor. Dim
potrivă. Dacă ne orientăm după 
eșantionul investigat, trebuie să 
facem școlii propunerea ca, înain
te de întrebarea „ce profesie ți-ai 
ales ?“ să facă efectiv propagan
da profesiilor. în sensul acesta, 
școala trebuie ajutată de edituri, 
de ministerele de resort, de cer
cetare, cu material informativ. 
Remarcăm că asemenea materia
le au început — timid — să 
apară. Au fost anunțate și în pa
gina „Profesia ta“. Dar dacă cei 
ce servesc cabinetele de orientare 
profesională, diriginții și chiar 
părinții nu le vor utiliza, elevii 
vor continua să fie lipsiți de un 
element orientativ esențial.

— Aș începe cu constatarea 
tă in cadrul a numeroase fabrici 
Si uzine. In special la cele in
trate recent in funcțiune, există 
un mare procent de tinerj care 
dovedesc dragoste ti competență 
față de meseria aleasă contribu
ind la realizarea sarcinilor ce 
le revin.

Refermdu-mă direct la între
barea dvs. aș menționa faptul 
că rețeaua noastră de invățâmint 
oferă tinerilor o serie cuprinză
toare de meserii și specialități 
necesare subramurilor indus- 

exlractive, fermentative,

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

carne, lapte, morărit, conserve, 
panificație. în tot timpul perioa
dei de școlarizare fabricile tute
lare și unitățile de invățămînt 
creează tinerilor condiții cores
punzătoare pentru insușirea me
seriei. La terminarea școlii ab
solvenților li se asigură încadra
rea în producție in meseria do- 
bindită. urmărindu-se în conti
nuare cu deosebită grijă proce
sul de formare și perfecționare 
la locul de muncă. Din rîndul 
acestora fabricile selecționează 
și recomandă pe cei mai buni 
pentru a urma cursurile ime
diat superioare. Menționez, de 
asemenea, că toți acei care doresc 
să-și continue pregătirea teore
tică au create condiții pentru a 
putea frecventa cursurile serale 
sau fără frecvență ale liceelor. 
De asemenea, pentru cadrele ti
nere de muncitori. tehnicieni, 
maiștri, ingineri, se organizează 
periodic cursuri de perfecționare 
și de informare, cu 
tehnice apărute pe 

internațional.și
noutățile

plan intern

i-ar interesa 
cum se va

— Pe tineri 
să cunoască . ._
dezvolta in anii următori 
rețeaua de invătămint a 
industriei alimentare.

— In anii ce urmează, ținind 
seama de creșterea necesarului 
de cadre pentru industria ali
mentară în perioada 1970—1980 
se va acorda o atenție deosebită 
dezvoltării capacității de școla
rizare, Aceasta va permite ca 
muncitorii care vor lucra în in
dustria alimentară să fie pre
gătiți in școlile profesionale și 
prin liceele de specialitate ; se 
va ajunge ca în anul 1975—1976 
in aceste școli să învețe peste 
10 000 elevi.
. Pentru o cuprindere teritorială 
cit mai completă am prevăzut 
construirea de noi unități șco
lare — școli profesionale și licee 
industriale în orașele Timișoara. 
Oradea. Iași și Constanta unde 
există condiții optime de desfă
șurare a instruirii practice. în 
același timp va avea loc mări
rea spațiului de școlarizare în 
orașul București prin constru
irea unui local cu 16 săli de 
clasă pentru liceul industrial 
care funcționează in cadrul 
grupului școlar. Statistic, preve
dem următoarele creșteri pentru 
perioada 1971—1975 : construirea 
a Încă 56 săli de clasă, realizarea 
a incă 3300 de locuri in cămine 
și cantine, dotarea unor școli cu 
incă 4 500 m.p. ateliere etc.

După cum se vede ne străduim 
să creăm condiții imbunătățite 
pe care să le punem la dispozi
ția viitorilor muncitori din in
dustria alimentară.

CAROL ROMAN

Există o gamă de meserii 
al căror specific le solicită 
în primul rîr.d pe fete. Prin
tre acestea : preparator de 
conserve, de produse zaha
roase, de produse din lapte, 
brutar, laborant în industria 
alimentară, etc. în cadrul a- 
cestor profesii, 
gospodine 
mantele la 
asigurînd hrana zilnică 
populației 
sistemului de mărfuri pream- 
balaie care oferă condiții 
igienice deosebite și posibi
lități de aprovizionare ra
pidă se face evident, cu con
cursul fetelor ce vor de
prinde aceste meserii.

Alte meserii sînt specifice 
activității băieților. Printre 
acestea : operator la fabri
carea zahărului și a uleiului, 
morar, lăcătuș mecanic de 
întreținere a utilajelor și ex
ploatarea agregatelor frigo
rifice. De asemenea, pentru 
asigurarea cu cadre de mun
citori și tehnicieni a flotei 
românești de pescuit ocea
nic,în școlile profesionale 
și în licee industriale am 
introdus specialitățile pescar 
și prelucrător de pește.

viitoare'e 
prelucrează ali- 
scară industrială, 

a 
țării. Extinderea

Noul Liceu industrial

din Sibiu
Duminică, lumea școlară 

a Sibiului a trăit uri eveni
ment deosebit : inaugurarea 
Liceului industrial pentru in
dustrie alimentară. La festi
vitatea de inaugurare, tova
rășa Maria Coci;, directoa
rea liceului, a subliniat în
semnătatea acestei școli 
pentru formarea de cadre 
din domeniile morărit-pani
ficație, industrie alimentară 
fermentativâ, chimia produ
selor alimentare. Tovarășa 
Florentina Radu, director
adjunct din M.I.A., a trans
mis salutul inaugural adre
sat profesorilor și elevilor 
de către tov. Gheorghe 
Moldovan, ministrul Indus
triei Alimentare.

Cei 400 de elevi au pășii 
cu emoție pragul noului lor 
lăcaș de învățătură. După 
tăierea panglicii inaugurale 
— profesori, părinți, elevi, 
deopotrivă, au vizitat noua 
clădire a școlii, formată din 
16 clase, 5 laboratoare, un 
atelier mecanic, o cameră 
de balanțe, o sală de pro
iecții. Mai amintim, apoi, o 
frumoasă cantină. Totul, ab
solut totul este nou și rea
lizat cu un deosebit gust.

Un atractiv spectacol — 
în program : dansuri sibie- 
ne, corul școlii, recitări și 
soliști — a încheiat acest... 
început de viață nouă al e- 
țevilor Liceului industrial 
pentru industria alimentară 
din Sibiu.

Rețeaua invățămîntului M. I. A.
Cîteva detalii asupra învățătnintului profe

sional și tehnic al Ministerului Industriei Ali
mentare mi se par a fi utile pentru tinărul 
care dorește să se orienteze profesional. ȘCO
LILE PROFESIONALE PENTRU INDUSTRIA 
ALIMENTARA se găsesc in orașele Bucu
rești, Sibiu, Galați, Craiova, Cluj și Roman. 
Recrutarea elevilor pentru școala profesio
nală se face prin întreprinderile de industrie 
alimentară. Prin școala profesională se pre
gătesc muncitori pentru toate întreprinderile 
industriei alimentare în meserii tehnologice 
cu o perioadă de doi ani, și meserii electro
mecanice cu o perioadă de trei ani. Mese
riile tehnologice sînt: morar-brutar, prepara-

POȘTA PAQINII
Relu A. — Cîmpina : In mare 

încurcătură m-ai pus, stimate 
concetățean „al lui Grigorescu 
și Hașdeu“, cerîndu-mi să-ți 
ajut să alegi între cultură fizi
că și geologie-geografie. Ai ui
tat. vezi bine, să-mi spui cîte 
ceva și despre tine. Așa că, 
oricît aș dori să fiu „bun“ și 
„drăguț" nu-ți pot da sfatul ce
rut decît după ce-mi trimiți un 
„autoportret" amănunțit des
pre ce poți și ce nu poți face, 
ce-ți place să faci, ce materii 
ți-au adus note marj și care 
ți-au lăsat amintirea unor 
note mici, ce activități extra- 
școlare te-au interesat mai 
multă vreme și continuă să te 
intereseze. Altfel nu ți-aș pu
tea răspunde decît dacă aș da 
cu banul; metoda mi se pare 
ușor de aplicat. Mă îndoieso 
însă de rezultate.

T. R. — Hunedoara: Ar tre
bui aflat în ce măsură situația 
s-ar putea ameliora printr-o 
intervenție de specialitate. Du
pă cîte știu, în asemenea ca
zuri vine un moment favorabil 
unei intervenții directe prin 
care se obțin ameliorări. Ai 
consultat un specialist cu ex
periență ? Te rog dragă, T.R., 
mai scrie-mi cu amănunte su
plimentare ca să pot întreba 
aici (eventual denumirea exac
tă de specialitate) și ne vom 
sfătui împreună ca să iasă 
treaba bine. Ai putea veni la 
București pentru un consult ? 
Pe curînd.

SEN ALEXANDRU

tor de conserve, de mezeluri, de produse din 
lapte, de produse zaharoase, măcelari, opera
tori Ia fabricarea zahărului, uleiului, berii și 
spirtului, laboranți în industria alimentară, vi- 
nificatori. Meseriile electromecanice sînt : lă
cătuși mecanici de întreținere, lăcătuși frigo- 
tehniști, electricieni și electromecanici pentru 
aparate de măsuri și automatizate, strungari, 
sudori.

Prin LICEELE INDUSTRIALE se pregătesc 
cadre medii în următoarele specialități, cu du
rata de pregătire de 5 ani : laboranți în indus
tria alimentară, industrii alimentare fermenta
tive și extractive, industrializarea laptelui și 
cărnii, morărit-panificație.

tutu] de artă teatrală și cine
matografică și apoi diploma 
de absolvire a acestui institut. 
Altă cale nu mi se pare că ar 
fi. Pînă atunci continuă să joci 
în piesele de teatru la școală. 
Nu se știe de unde sare iepu
rele.

E. Ion — Săvîrșin — Jud. 
Arad : îndrumătorul pentru

Viața bate

Dan Constantinescu 
cău : Institutele pedagogice a- 
parțin învățămîntului superior 
și se conduc după aceleași re
gulamente ca toate instituțiile 
de acest fel. La cursurile fără 
frecvență, concursul s-a ținut 
în 1970, între 5—12 septembrie. 
Nu știu cum va fi în anul 1971. 
La institutele din : București, 
Timișoara, Bacău, Oradea, Pi
tești funcționează facultăți de 
istorie-geografie cu cursuri 
fără frecvență. La celelalte în
trebări s-a dat răspuns în co
loanele ziarului.

Pîrvu Petrieă-Buzescu — 
Teleorman: Dragă Petrică, 
scrisoarea ta mi-a plăcut pen
tru că exprima o dorință sin
ceră. Dacă „ai talent, nimic de 
zis", îți trebuie pe lingă el o 
diplomă de bacalaureat, un 
examen de admitere la Insti-

1970—71 enumeră și liceul de 
specialitate pentru cinemato
grafie, dar nu se arată concret 
unde funcționează un aseme
nea liceu.

Lavardă Vasile — Roman : 
Chiar din coloanele ziarului 
nostru ai fi putut afla rețeaua 
școlilor postliceale. Noi le-am 
publicat, dumneata caută-le în 
colecția pe anul acesta,

Puiu Năstase — Prundu — 
jud. Teleorman : Te sfătuiesc 
să trimiți cele 6 întrebări la a- 
dresa : Navrom, Direcția navi
gației civile, Bd. Dinicq Goles- 
cu nr. 38 — București (pentru 
serviciul personal) și îți urez 
să primești exact 6 răspunsuri.

Al. Ion — Brașov : Mărturi
sesc aici că scrisoarea dumita- 
le m-a surprins (ca să nu scriu 
„dezamăgit11). Invitația părea 
atît de entuziastă. Și cînd

colo ? A reieșit că, de fapt, to
tul era spus pentru alții. Dar 
să știi, stimate Al. Ion, că o 
pregătire ca a dumitale nu-ți 
poate strica în ziaristică ci. 
dimpotrivă Azi nu mai există 
ziariștj fără o anumită specia
litate iar a dumitale poate 
oferi subiecte interesante, așa 
că ar fi bine să ți-o desăvîr- 
șești. Fotografii și articole poți 
oricum să ne trimiți.

Samuil Mircea — Slobozia 
Mindra, jud. Teleorman : Răs
punsul meu sună astfel : pro
fesiunea care te interesează se 
învață la Școala profesională 
de pe lingă Uzina ,.Electro
magnetica" București, Calea 
Rahovei nr. 70. Să sperăm, 
dragul meu că ți-a plăcut cum 
a sunat.

S. Stănescu — Prahova : Re
țeaua școlilor postliceale s-a 
publicat în coloanele ziarului 
nostru, broșura s-a tipărit și se 
găsește la direcțiile liceelor. 
Iar școala de asistenți medicali 
funcționează destul de aproape 
de dv., adică la... Ploiești, în 
str. Nicolae Botescu, nr. 35. 
telefon 1 21 22. Sînteți mulțu
mită ? Consultați și colecția 
ziarului pe 1970.

CONCURSUL : 
„VA AȘTEPTĂM TN ȘCOALA 

NOASTRĂ"'
Velheciuc Panseluța — Bo

toșani : Acum e bine !
Despoiu Nicolae — Băbeni, 

jud. Vîlcea : Concursul nostru 
dorește să prezinte școli profe
sionale, licee de specialitate, 
școli postliceale.

Pîinea Luciana — Făgăraș : 
Mi s-a părut interesant. îl voi 
preda redacției.
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Plecarea tovai
Gheorghe Rădulescu la Moscova I

ILuni dimineața a plecat la 
Moscova 
Rădulescu, 
Consiliului 
zentantul 
publicii 
Consiliul
Reciproc, 
lucrările

tovarășul Gheorghe 
vicepreședinte al 

de Miniștri, repre- 
permanent al Re- 

Socialiste România în 
de Ajutor Economic 

pentru a participa la 
celei de-a 50-a ședin-

țe a Comitetului 
C.A.E.R.

Executiv

★
zi, la aeroportul I 
tovarășul Gheorghe | 
fost întîmpinat de

DIALOGURI

I AGENDĂ!
• LUNI SEARA a sosit în Ca

pitală Alteța Sa Prințul Shah- 
poor Mahmood Reza Pahlavi, 
fratele Șahinșahului 
care va face o vizită 
noastră la invitația ministrului 
industriei miniere și geologiei.

Iranului, 
în țara

• LA INVITAȚIA Ministeru
lui Afacerilor Externe, luni 
seara a sosit in Capitală Orhan 
Eralp, secretar general al Minis-

În aceeași 
Șeremetievo, 
Radulescu a 
M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și N.V. Fadeev, secre
tarul C.A.E.R.

terului Afacerilor 
Turciei.

• A SOSIT ÎN 
Alhaji Yakubu Tali,

Externe al

Vs

MINUTUL

Pe „gazon
SPORT • SPORT • SPORT

DUPĂ PALMA *

DE MALLORCA -
Bobby Fischer

antrenorii
va deveni campionul lumii ?

CAPITALĂ 
ambasador 

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ghana în Republica 
Socialistă România.

INFORMAȚIE
în conformitate cu hotărirea 

Comitetului miniștrilor apărării 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, ședința următoa
re a acestuia va avea loc la 21— 
23 decembrie a.c., în 
Budapesta.

a.c., orașul

Itdiviz i onarelor A
PRIMII 6 CLASAȚI AU FOST DESEMNAȚI 

FĂRĂ MECIURI DE BARAJ !

I
I
I

ANCHETA NOASTRĂ SPORTIVĂ

Transportul feroviar 
in vacanța de iarnă

Pentru asigurarea unor con- 
dițij bune de călătorie elevi
lor care intră în vacanța de 
iarnă, Departamentul Căilor 
Ferate a luat unele măsuri 
privind sporirea capacității 
de transport pe liniile princi
pale și secundare. Astfel, în 
ziua de 19 decembrie vor cir
cula, în plus trenurile de per
soane 3 283, cu plecare la 
15,15 pe traseul București 
Nord—Predeal, și 3 281 cu 
plecarea la 5,28 pe distanța 
București Nord—Brașov. De 
asemenea, a fost alcătuită 
partea a doua la următoarele 
trenuri : 2 009 (plecare ora
7,00 București Nord—Pitești). 
1005 (plecare ora 5,30 Bucu
rești Nord—Pitești). 1 009 (ple
carea ora 17,10 București Ba
sarab—Pitești), 1003 (plecarea 
ora 17,30 București Nord— 
Craiova), 5 009 (plecarea ora 
17,25 București Nord—Buzău), 
5 005 (plecarea ora 14,20 Bucu
rești Nord Mărășesti) 521 
(plecarea ora 16.00 Bucu
rești Nord—Suceava), 65 (ple
carea ora 16.00 București

Nord—Iași), 503 (plecare 23,00 
București Nord—Suceava),

2 015 (plecarea 8,50 București 
Basarab—Roșiori Nord), 1 017 
(plecarea ora 15.00 București 
Nord—Roșiori Nord), 127 (ple
carea ora 23,20 București 
'Nor<! —1 Craiova — Timișoara 
Nord) și 321 (plecarea ora 
17,20 București Nord—Brașov).

în curind, urmează să se de
finitiveze și alte măsuri me
nite să satisfacă solicitările 
populației în acest sezon.

CRONICA
U. T. C

Ieri dimineață, s-a întors 
in Capitală delegația Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România care a participat la 
Seminarul internațional de 
la Minsk, pe probleme ale e- 
ducației comuniste a studen
ților.

Medicina muncii
(Urmare din pag. 1) se

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
i

Peste prima parte a campio
natului s-a tras cortina. Urmea
ză vacanța fotbalistică. Trei 
luni, timp în care fotbalul își 
va părăsi domiciliul obișnuit — 
gazonul stadioane'or, cu tribu
ne fremătînde. El nu va lipsi 
însă din viața suporterilor, a mi
crobiștilor. Istoria plină de pe
ripeții a balonului rotund din 
’70, „lunga vară fierbinte' de 
pe platourile mexicane, episoa
dele de bucurie electrizantă ca 
și cele de dramă, momentele 
de suspense ale campionatului 
intern vor fi tot afîtea motive 
de ample și susținute dezbateri 
și controverse pentru cei ce 
formează lumea de îndrăgostiți 
ai fotbalului.

Dînd cuvîntul celor 16 tehni
cieni ai primei divizii, nu fa-. 
cern decît să oferim inimoșilor 
comentatori anonimi un subiect 
de discuție în plus, îndemnuri 
la reflecție înainte de verdicte, 
prilej de anticipare a perspec
tivei. Pentru că, să recunoaș
tem, cei mai specialiști dintre 
specialiști într-ale fotbalului râ- 
mîn tot antrenorii. Deci, fotba
liștii părăsind terenul, au in
trat pe „gazon' antrenorii divi
zionarelor A. „Scînteia tineretu
lui" îi invită la un „amical' 
sui-generis.

DUMITRU X1COLAE-NICV-
ȘOR (Dinamo București)

l
1.

1

3.

4.

5.

CE V-A RELEVAT NOU SI PRIN CE S-A IMPUS JOCUL CU 
BALONUL ROTUND ÎN ANUL FOTBALISTIC 70?
CUM EXPLICAȚI DECALAJUL VALORIC EXISTENT INTRE 
ECHIPA NAȚIONALA SI ECHIPELE DE CLUB? CE PROPU
NEȚI PENTRU RIDICAREA CALITATIVĂ A FOTBALULUI LA 
CLUBURI ?
SINTETI MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI PE CARE 
O ANTRENAT!?
ÎN SEZONUL ÎNCHEIAT FOARTE MULTI JUCĂTORI AU 
SUFERIT ACCIDENTE. UNDE CREDEȚI CĂ TREBUIE SA 
CĂUTĂM EXPLICAȚIA ACESTUI NEDORIT FENOMEN ? 
URMĂRIȚI MECI DE MECI ECHIPA DE TINERET? CUM 
APRECIĂTI PROMOVĂRILE „JUVENTIȘTILOR" IN PRIMELE 
ECHIPE ?
CE OPINII AVEȚI DESPRE ARBITRAJ Șl CE SOLUȚII VEDEȚI6. CE OPINII AVEȚI DESPRE ARBITRAJ 51 CE SOLUȚII Vtutii
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA LUI? _ ,

7. ULTIMA ÎNTREBARE VA CERE SA INDICAȚI CEL MAI BUN 
.11- AL ANULUI.

omul își desfășoară activitatea 
prevenind astfel îmbolnăvirile și 
contribuind la întărirea stării de 
sănătate. Dar medicina muncii 
trebuie să depășească cadrul în
gust al relațiilor dintre muncă și 
om — reduse la igiena propriu- 
zisă si studiul patologiei profe
sionale — pentru a contribui la 
orientarea profesională, la selec
ția cadrelor. Acest ultim aspect 
este extrem de important pentru 
economia națională, fiindcă este 
de neconceput o activitate efici
entă de organizare științifică a 
muncii fără o orientare și selec
ție profesională a cadrelor. Con
cludent este aspectul următor: 
sumele cheltuite inutil pentru 
pregătirea celor ce nu și-au o- 
norat diploma în cele cinci pro
moții ale anilor 1964—1968 s-au 
ridicat anual la sute de milioa
ne lei. Calculele se referă la 
muncitorii pregătiți prin școlile 
profesionale sau cursuri de cali
ficare și care nu mai lucrează ca 
muncitori, la maiștri și tehnicieni 
care lucrează pe posturi unde se 
cere o cu totul altă specialitate 
decît cea în care au fost pregă
tiți, la cadrele cu studii superi
oare care și-au părăsit specialita
tea. Mi se pare semnificativ fap
tul că din 21000 de tineri an
chetați de centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, 50 
îa sută au declarat că meseria 
ce o prestează nu le dă cele mai 
mari satisfacții, iar 32 la sută 
din bărbați și 25 la sută din fe
mei au schimbat pînă în prezent 
una sau mai multe meserii.

De obicei tinerii își aleg pro
fesia sub influența familiei sau 
a unor factori ocazionali. Crite
riile obiective, social-economice, 
particularitățile de vîrstă ale dez
voltării lor fizice și psihice, încli
națiile și aptitudinile candidați- 
lor pentru o meserie sau alta sînt 
foarte puțin luate în considerație 
(sau chiar necunoscute), în mul
te împrejurări. Exemple de con
secințe ale unei asemenea situa
ții sînt numeroase. Citarea nu
mai a cîtorva mi se pare sufi
cientă. în 1968 la termocentrala 
Grozăvești din Capitală o serie 
de ucenici din anuî IV, pregătiți 
pentru muncile la temperaturi 
înalte au dovedit la un examen 
medical o serie de tulburări neu- 
ro-vegetative incompatibile cu 
profesia pentru care au fost in- 
struiți. După patru ani de chel
tuieli/ după patru ani de învă
țătură ei trebuiau să o ia acum 
de la capăt, să se recalifice. în 
industria poligrafică la un lot de 
ucenici pregătiți pentru profesii 
exercitate în poziție ortostatică 
(în picioare) s-au depistat multe 
cazuri de tulburări vasculare și 
constituționale (picior plat) care 
compromiteau încadrarea lor. La 
Central de calcul mecanizat a 
Ministerului Poștelor au fost an
gajate pentru munci care solici
tau cu precădere sistemul nervos, 
femei cu labilitate neurohormo- 
nală, fapt ce a determinat ulte
rior, la acestea, apariția unor îm
bolnăviri profesionale. Trebuie 
să precizăm că un examen me
dical amănunțit (mult mai sever 
decît se face în prezent) la an
gajarea în serviciu nu este un 
mijloc de excludere de la drep
tul la muncă pentru cei mai pu
țin înzestrați ci un mijloc de se
lecție și orientare, o modalitate 
de a ajuta pe fiecare să-și gă-

sească locul potrivit în care 
poate realiza pe deplin și în ca- 
re-și poate valorifica optim ca
pacitățile în interesul colectivi
tății. Ni se pare imperios nece
sar ca examinarea medicală foar
te amănunțită să înceapă chiar 
cu elevii care pășesc într-o școa
lă profesională sau tehnică.

Organizarea acțiunii de orien
tare și selecție pufesională prin 
introducerea examenului psiho- 
tehnic urmată apoi de îndruma
rea tinerilor spre diferite meserii 
în funcție de posibilitățile și ap
titudinile lor are o mare impor
tanță pentru societate. Din pă
cate, așa cum arătam, ne lipsesc 
cadrele cu care să efectuăm a- 
ceastă activitate. Credem că ar 
fi necesar ca acum, în pragul 
noului cincinal Ministerul Sănă
tății, împreună cu Ministerul 
Muncii și Ministerul învățămîn- 
tului să studieze posibilitățile 
formării unor noi specialiști cu 
profil de medicina muncii. Pen
tru aceasta credem că s-ar 
institui o formă operativă 
care specialiști în medicină gene
rală, interniști sau fiziologi să e- 
fectueze cursuri de medicina 
muncii cu o durată de cel puțin 
6 pînă la 10 luni. Cu cît vom 
începe mai tîrziu pregătirea u- 
nor asemenea medici ne va fi 
mai greu să recuperăm o întîr- 
ziere ale cărei consecințe se ma
nifestă negativ pe plan econo
mic și social.

i
I
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I
I
I
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putea 
prin I

I
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1. Anul 1970 a fost dominat
de CM din Mexic. Noutăți nu 
prea s-au putut desluși in ta
berele participantelor. Au fost, 
insă, desprinse niște învăță
minte foarte importante : a) in 
fotbalul modern, jucătorii tind 
să devină universali, cu o par
ticipare efectivă — și pe toată 
durata partidei — în .toate zo
nele terenului b) legat de a- 
ceasta, pregătirea fizică devine 
— așa cum am văzut — un im
perativ major c) fotbalistul de 
azi trebuie să aibă intuiție, să 
gindească ca șahistul : ...cu
două mutări înainte de a-i veni 
mingea d) loviturile libere con
stituie un bun prilej de a mar
ca, de aici și „schemele brazi
liene" menite să le sporească 
eficacitatea.

2. La națională s-a rezolvat 
problema echipei. Jucătorii — 
așa cum au fost așezați — co
respund aproape integral.

Despre Dinamo se spune că 
este echipa cu cel mai valoros 
lot. Dar și noi avem citeva 
„găuri" acoperite cu jucători 
departe de valoarea unui Dinu 
sau unui Dumitrache. de pildă. 
Apoi, la echipa națională bă
ieții se mobilizează, luptă cu o 
voință exemplară. Foarte bine. 
Dar cind vin Ia club devin apa
tici, dezinteresați, ieșiți din for
mă. Aș mai putea incrimina 
actualul regulament de transfe
rări care ne Îngrădește dreptul 
de a lua jucători din diviziile 
B și C.

3) Mulțumit. Mai cu seamă 
in toamnă, cind jucătorii au în
ceput să mă-nțeleagă. să ducă o 
viață sportivă, disciplinată.

4) Accidentele cauzate de 
faulturi intenționate au fost pu
ține, majoritatea s-au produs 
din chiar vina „victimelor", 
care nu se antrenează și din 
punct de vedere fizic cum tre
buie — de aici, dese întinderi 
mușchiulare —, duc o viață de
zordonată.

5) În limita posibilităților —

da. Doru Popescu. Cheran. Ca
sai și Moldovan, promovați din 
rindul juventiștilor noștri, au 
confirmat pe deplin încrederea 
acordată. Vom continua 
politică.

6) Eu ii înțeleg pe 
Sint oameni și greșesc, 
proastă este că unii au _ . 
cu intenție ! Fapt cu totul și cu 
totul reprobabiL Sint de părere 
că. la meciurile mai importante, 
trebuie să apeiâm Ia arbitri din 
străinătate. pentru a înlătura 
orice motiv de neîncredere și 
suspiciune. Lotul arbitrilor din 
divizia A ar trebui ..cernut", 
formindu-se un corp de elită, 
care să cuprindă arbitri pri- 
cepuți. cinstiți, fermi.

7) Răducanu. Sătmăreanu, 
Lupescu. Dinu. Deleanu, Dumi
tru. Radu Nunweiller, Dem
brovschi. Dumitrache, Neagu, 
Florian Dumitrescu.

această

VALENTIN STANESCU (Stea
gul roșu Brașov

1) Anul fotbalistic 
caracteriza, pe puncte, in felul 
următor : a) s-a mărit conside
rabil volumul mișcării jucători
lor, cu și fără minge, b) marea 
majoritate a fotbaliștilor au în
ceput să îndeplinească sarcini 
duble de atac și apărarfe. c) am 
remarcat o îmbunătățire a pre
gătirii. fizice.

2) Echipa națională cuprinde 
un mănunchi de jucători tineri, 
valoroși. Pe cind cluburile dis
pun doar de citeva elemente de 
bază, restul fiind „umplutură".

Azi se ridică foarte greu 
fotbaliști. Timpul afectat de 
copii. jocului de fotbal a scăzut 
îngrijorător. Nu mai există 
„maidane" de unde ieșeau al
tădată talente. Pe lingă blocuri, 
arhitecții „au uitat" să proiec
teze și cite un teren. Fotbalul 
trebuie introdus in școală în 
mod obligatoriu.

3) In general, da. Am reușit 
o suită de rezultate bune, în 
special în deplasare. Jucătorii 
au fost ascultători și recep
tivi, s-au pregătit cu conștiin
ciozitate. Atacanții m-au deza
măgit însă, dovedindu-se de o 
ineficacitate alarmantă. își 
creează situații de gol favora
bile dar le ratează cu o seni
nătate și superficialitate greu 
de înțeles pentru jucători 
prima divizie.

4) Principalul vinovat — 
cui dur. Și asta pentru că 
se cere în primul rînd 
ZULTAT’ 
col. Unii 
au uitat 
fair-play 
sportul !

5) Da. Mă interesez îndea
proape de pregătirea juventiști- 
lor din rindul cărora intențio
nez să promovez in prima e- 
chipă cițiva băieți, printre care 
fundașul Anghelini, component

Ultimele trei runde ale tur
neului interzonal de -;ah au ți
nut trează atenția amatorilor 
din lumea șahistă, pînă la ulti
ma— mutare. Un moment de 
„suspense" deosebit a fost oferit 
de cele trei .Întrerupte" ale ma
relui maestru maghiar Portisch, 
unul dintre favoriții luptei de 
calificare Pentru a-și menține 
șansele intacte, el trebuia să 
realizeze minimum un punct și 
jumătate. însă in mod cu totul 
neașteptat, a pierdut la ultimul 
clasat Jimenez, ratînd ast
fel, Ja potou" și calificarea. O 
remiză, sau o victorie la Jime
nez ar fi fost— de aur! O mare 
surpriză a fost neașteptata re
venire (mai ales psihologică) a 
lui Taimanov si Uhlmann, care 
au dovedit o voință extraordi
nară. Astfel. Taimanov a pie.- 
dut Ia Mecking. dar a ciștigat 
imediat la Suttles, a pierdut la 
Fischer, ciștigind apoi la Filip 
După remiza cu Hort, o ultimă 
victorie la Matulovici i-a asigu
rat mult dorita calificare, ba 
rindul său, Uhlmann, care sufe
rise două șocuri puternice, pier- 
zînd la Fischer si Hubner, (la 
acesta din urmă în poziție cîs- 
tigată). a avut tăria să-și reti
nă dispunlnd de Hort, Matulo
vici si Naranja și smulgînd în

și

arbitri. 
Partea 

greșit...

FOTBAL, în 1971La revedere

extremis o calificare ce părea 
compromisă !

în acest mod, revenirea pu
ternică a fostului campion mon
dial Smîslov s-a dovedit tardi
vă, el izbutind numai sa ! ayan- 
gă pe Portisch. O evoluț’e bună 
au avut în acest mare turneu 
Gligorici (pe '■are numai remi
zele... pierdute la camjjatrioții 
săi Ivkov și Minici, l-au oprit 
din cursa de calificare), Polu- 
gaevski, Mecking și Panno. Au 
decepționat (parțial sau total) 
marii maeștri Hort, Ivkov, Re
shevsky și Matulovici care nu 
au avut o evoluție pe măsura 
renumelui lor.

în ceea ce privește primele 
patru locuri, acestea erau de 
mult fixate. în sensul că ocu- 
panții lor nu mai aveau griji 
ce calificare. Și totuși, citeva 
lucruri interesante s-au întim- 
plat și aici. Hubner, care a fost 
fără îndoială revelația acestui 
interzonal, obținînd o calificare 
nevisată, a fost învins în 
ma rundă de Smîslov și a 
buit să împartă locul 2 cu 
bițiosul barsen — acesta 
reabilitat aproape complet 
ultimii metri — și cu Gheiler, 
care încet dar sigur, s-a menți
nut în continuu în fruntea cla
samentului.

Ordinea definitivă pe tabela 
de concurs, In final, este urmă
toarea : Fischer, 18c,, Larsen, 
Gheller, Hubner 15; Uhlmann, 
Taimanov 14 ; Portisch, Smislov 
137» ; Polugaevski 13 ; etc. Desi
gur, un elogiu special trebuie a- 
dus marelui campion american 
Bobby Fischer, care nici de 
data aceasta nu și-a dezmințit 
marea lui clasă, nu și-a deza
măgit numeroșii săi susținători, 
într-un finiș impresionant,’ Fis
cher a realizat In ultimele run
de, decisive, ale interzonalului, 
T din 7 posibile, neîncetînd să 
joace la ctștig nici un moment, 
cu toate că victoria sa era de 
mult asigurată. Această voință 
extraordinară de cîștig, care 
reflectă într-un fel și respectul 
față de spectatorii care au plă
tit pentru a-și vedea „idolul", 
asigură în mare măsură popu
laritatea puțin obișnuită de care 
se bucură Fischer. După cum 
se știe, Bobby a fost admis sâ 
joace la interzonal, numai în 
urma renunțului lui Benko, ca
lificat de drept (Bobby nu par
ticipase la ultimul campionat 
american). Acest simplu schimb 
de locuri a costat destul de 
mult Federația de șah a S.U.A. 
Pentru gestul său amical, Ben
ko a primit 3 500 de dolari iar

ulti- 
tre- 
am- 
s-a 

pe...

pentru că a acceptat (!) să par- 
. ticipe la interzonal, Fischer a 
căpătat un onorariu special de 
15 000 dolari. Rezultatele finale 
de la Palma de Mallorca în
dreptățesc însă, zicala „scump, 
dar face" ! Pentru a înțelege 
mai bine performanța fantasti
că a lui Fischer, care a reușit 
față de al doilea clasat un a- 
vans neverosimil de 3 1/2 pct., 
putem face puțină statistică... 
Bobby a realizat 15 victorii în 
23 de runde, iar într-un clasa
ment separat (<>I partidelor ju
cate de marii maeștri între ei), 
el a realizat 11 1/2 din 14 (avînd 
10 victorii), ceea ce este, în- 
tr-adevăr, formidabil. Citîndu-î 
pe ceî învinși, constatăm 
pentru a obține acest șir de 
victorii un jucător foarte pu
ternic obișnuit trebuie să joace 
mulți ani. într-un singur tur
neu, au fost învinși Gheller, 
Taimanov, Uhlmann, Smîslov, 
Gligorici, Panno, Hort, Ivkov, 
Reshevsky, Filip, iar „mini- 
matchul" contra marilor maeș
tri sovietici a fost categoric cîș- 
tigat de Fischer. Scor 3 1/2—1/2.

Tn sfîrșit, amatorii de neobiș
nuit vor fi satisfăcuți, aflînd că 
punctajul lui Bobby la acest 
interzonal reprezintă echiva
lentul punctelor lui Reshevsky 
si Matulovici, luate la un Ioc!! 
în orice caz, performanța de Ia 
Palma, încununează strălucit un 
„come-back* spectaculos al lui 
Fischer în arena șahistă mon
dială. Intr-un singur an au fost 
obținute rezultate de valoare 
extrem de ridicată : victorie cu 
3—1 la Petrosian în meciul 
U.R.S.S. — Restul lumii, victo
rie (cu „numai" două puncte 
avans) în turneul internațional 
de Ia Rovinj — Zagreb, victorie 
cu 3 1/2 puncte la Buenos Ai
res, o participare de succes cu 
echipa S.U.A. la Olimpiada de 
Siegen și acum, Palma de Mal
lorca !

Meciurile de candidați — pri
măvara lui ’71 — la care vor 
lua parte Fischer, Earsen, Ghel
ler, Petrosian, Korcinoi, Taima
nov, Uhlmann și Hiibner, pola
rizează de pe acum atenția lu
mii șahiste, care-și pune două 
întrebări la care așteaptă răs
puns. Vor izbuti oare marii 
maeștri sovietici, în frunte cu 
campionul mondial Spaski, 
să-și păstreze supremația, sau 
va dovedi, încă o dată, Fischer, 
că este la ora actuală cel mai 
bun jucător din lume ?

că

pu-

FLORIN GHEORGHIU

de

jo- 
azi 

,.RE- 
1 și pe urmă specta-
jucători și antrenori 

de fair-play. Și fără 
nu poate fi conceput

al lotului național de juniori. 
Sînt satisfăcut de randamentul 
lui Radar și Balint, ridicați din 
echipa cadeților.

6) Anul acesta mai mult ca 
în alte dăți o serie de rezultate 
au fost viciate de arbitri. Se 
poate vorbi mai întîi de incom- 
pentența „făptașilor". Și cole
giul central poate fi acuzat 
pentru că nu a făcut bine se
lecția corpului de arbitri. Sînt 
de părere că trebuie să se 
treacă la un nou sistem de pro
movare a „cavalerilor fluieru
lui", respectind principiile com
petenței, cinstei și corectitu
dinii.

7) Adamache sau Răducanu, 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, 
Moeanu, Dumitru, Radu Nun- 
weiller, Dembrovschi, Neagu, 
Dumitrache, Lucescu.

Răspunsuri consemnate de 
DUMITRU VIȘAN

I
i Studioul tînăruiui
i

regizor
(Urmare din pag. I)

itualitate, aparținînd 
maturei ieșeni deja

I
I
I
I

1 unor dra
maturgi ieșeni deja consacrați i 
Andi Andrieș, Nelu Ionescu. în 
linii mari, deci, un repertoriu 
echilibrat, poate doar cu prea 
puține „puncte de explozie" care 
să promită spectacole deasupra 
mediei curente

Ce se întîmplă însă cu stu
dioul ? Directorul teatrului, poe
tul Corneliu Sturzu, dorește ca 
„în noua stagiune activitatea a- 
cestuia să se integreze mai orga
nic în programul de ansamblu 
al teatrului". O dorință întru- 
totul legitimă, care promite, cel

puțin în principiu, un program 
mal ferm, întemeiat pe criterii 
limpezi. Numai că, în practică, 
aceste criterii sînt departe de 
a fi fost formulate, cum ar fi 
fost normal, aflîndu-ne în plină 
stagiune. Teatrul continuă să 
fie lipsit de un regizor princi
pal permanent, a cărui experi
ență și cultură teatrală să com
pleteze entuziasmul și talentul 
Ancăi Ovanez și al Cătălinei 
Buzoianu ; un regizor care să 
asigure măsura, echilibrul și — 
în primul rînd — orizontul fi
lozofic și estetic al căutărilor 
întreprinse în cadrul studioului. 
Evident, un asemenea regizor

nici amenințările tatălui. La un 
moment dat, intră în încăpere 
un ofițer de miliție. îi șoptește 
ceva colegului așezat în spatele 
biroului și iese. „Prietenul tău 
a mărturisit, îi spune băiatului 
anchetatorul. Tu de ce ne faci 
greutăți ?“ Ochii adolescentului 
se rotunjesc de o bănuitoare 
mirare : „A mărturisit ?“. „Da. 
A povestit că erați de mult 
timp în corespondență, că i-ai 
propus să plecați de acasă a- 
mîndoi și să vă intîlniți la 
mare..." Îmi dau seama (și pro
babil toți cei de față devin 
conștienți de aceasta) că băiatul 
nu mai ascultă ce i se spune, 
„Trădarea" tovarășului de aven
tură îi topește încăpăținarea. 
își mușcă buza și mormăie în- 
cercînd să pară sfidător : „N-am 
făcut nimic rău..." într-adevăr, 
acolo, la Constanța, nu făcuseră 
nimic râu. Nu furaseră („îm
prumutul" bănesc se săvîrșise la 
domiciliul părinților), nu făcu
seră scandal. Cel din Brașov 
(aflat acum într-un alt birou) 
luase un cort de acasă, cel din 
Iași o pătură și două cearșafuri 
și plecaseră să-și petreacă va
canța la mare. Riscul de a fi 
depistați în furnicarul de pe li
toral ar fi fost minim dacă cei 
doi n-ar fi dat cu asiduitate tir- 
coale portului... Din explicații 
cam confuze înțelegem totuși 
că-și propuseseră să exploreze, 
să devină exploratori...

Desigur, aceste gesturi, oare
cum... dubioase prin enormitatea 
lor, țin de realitățile din tot
deauna ale universului juvenil 
și nu ele ca atare ne interesea
ză aici, ci mecanismul de gîn- 
dire care le generează, factorii 
interni și externi meniți să fa
ciliteze sau să
nea gesturi.

...Explicațiile 
și „robinsonii"
țin de o motivație etalată

mai toți adolescenții : setea de 
aventură, nevoia de a sparge 
coaja obișnuită a existenței in 
căutarea unui univers propriu, 
dacă se poate cît mai insolit, cît 
mai exotic. Și o asemenea ten
dință este cît se poate de fi
rească, căci, definind tinerețea 
drept o stare de spirit, un stu
diu întreprins de UNESCO afi- 
liază la ea „pe toți cei care se 
disting prin prevalarea curaju
lui asupra timidității, a gustului 
de aventură asupra celui de 
confort". O definiție valabilă și 
pentru exemplele alese de noi, 
dar ceea ce îi deosebește pe cei 
de care ne ocupăm de așa-

din literatură, 3 la sută muzi
cieni celebri, restul au avut alte 
păreri. Cităm : „Doresc să fiu 
eu insumi. cu calitățile și de
fectele mele, nu copia palidă a 
unui personaj celebru". „A 
imita pur și simplu niște mo
dele — asta înseamnă servi
lism". „Prefer să fiu eu". „Nu 
vreau să semăn cu nimeni pen
tru că nimeni n-a fost per
fect..." (Opinii asupra cărora, 
firește, ne propunem să reve
nim, pe larg, întrucît o discuție 
despre problematica modelului 
este necesară).

Academicianul Ștefan Milcu 
afirmă că „adolescentul poate

mim exemplul. Ni se spune : 
Fiți demni cum a fost... Fiți cu
rajoși cum este..." Așa motiva 
un elev din clasa a XII-a de la 
Liceul Mihail Sadoveanu aceas
tă „spaimă" a adolescenților 
față de un anumit stil de , a 
apela la puterea de înrîurire a 
modelelor. Subliniem : față de 
stil, nu față de modele ca a- 
tare.

...Pentru că școala trebuie — 
are datoria — să creeze 
sisteme de referință. Dar 
o face ?... Am asistat, la 
la o oră de educație cetățeneas
că la clasa a Xl-a. Tema : Via
ța și opera unei mari personali-

niște 
cum 

Cluj,

semenea evocări neinspirate îi 
strică reputația.

După cite știm, o oră de di- 
rigenție — unul dintre impor
tantele momente școlare dedi
cate formării personalității — 
trebuie să însemne cu totul 
altceva. Trebuie să însemne 50 
de minute de contact efectiv și 
— de ce nu? — chiar afectiv în
tre educator și cel educat. O oră 
de dirigenție desfășurată ca în 
cazul relatat mai sus, devine 
absolut inutilă. (Fapt confirmat 
pe deplin de testul pe care l-am 
inițiat imediat după ora respec
tivă : rugați să indice dacă le-a 
reținut atenția vreunul dintre

UN DEZIDERAT: 
COINTERESAREA MORALA

„inspire" aseme-

pe care le oferă 
și „exploratorii", 

de

„VREAU SĂ FIU EU ÎNSUMI!"
zișii „adolescenți obișnuiți", care 
nu solicită interpretări deosebi
te, este MODUL in care înțeleg 
să-și materializeze aspirațiile. 
„Vrea cu orice preț să fie ori
ginal", încerca să le explice pă
rintele celor care asistaseră la 
interogatoriul fiului său. Dar 
originali vor. să fie mai toți ti
nerii. Numai că doar o infimă 
parte dintre ei își aleg o 
dalitate 
arătate

„mo
de expresie" ca acelea 
mai sus.

folosi în bine sau in rău (subl. 
ns.) această mare forță pe care 
i-o relevă conștiința existenței 
proprii, sentimentul plenitudinii, 
reflectînd în psihic tonusul ri
dicat biologic, caracteristic a- 
cestei vîrste..."

ÎN BINE SAU ÎN RĂU ? De
pinde de factorul care influen
țează opțiunea.

„PUTEREA EXEMPLULUI"

NU VREAU SA SEMĂN 
CU NIMENI

sută dintre participanții 
chestionați

54 la
la sondajul nostru, 
asupra unui eventual model de 
viață au răspuns că nu vor să 
semene cu nimeni, 32 la sută au 
indicat drept modele cîntăreți 
de muzică ușoară, 4 la sută eroi

să
e-

încă din copilărie începe 
funcționeze sfînta putere a 
xemplului. „Dar nu cum credeți , ---- --------- și

____  . iți 
: De ce nu ești ca Ionel ? 

Georgel ? 
favorl- 
perso- 

atît ca 
operei 
Ie ur-

dvs. și cum ne-am aștepta, 
am accepta noi. Părinții 
spun
De ce nu semeni cu 
După aceea, școala ne 
zează întilnirea cu niște 
nalități celebre, dar nu 
să ne informăm asupra 
lor, cit, neapărat, ca să

tăți istorice. (Nu are importan
ță numele personalității evocate, 
pentru că alegerea a fost pri
lejuită de necesitatea unui mo
ment comemorativ). Ordinea de 
zi, limitată de cele 50 de minute 
reglementare, a cuprins eter
nul referat impersonal, didactic 
și... conformist (20’), invitația 
stăruitoare din partea dirigintei 
pentru participare la discuții 
(5’) ; apoi zece minute de apre
cieri palide și circumstanțiale 
aparținind elevilor, intervenții 
datorate mai mult spiritului lor 
de disciplină decît unei reale 
nevoi de discuție. Totul s-a în
cheiat cu 15’ de cuvîntare liberă 
a dirigintei care a înșirat 
vreo 11 puncte din care „reieșea” 
de ce e mare personalitatea res
pectivă. Lecție neinteresantă, 
plată, lipsită de orice atractivi- 
tate, funcționărească. E de vină 
modelul ? Firește că nu, însă a-

cadrul 
dintre 

dat 
8 

nu 
de

subiectele discutate în 
orelor de dirigenție, 21 
cei 29 de elevi ai clasei au 
un răspuns negativ. Ceilalți 
au răspuns afirmativ, dar 
și-au putut motiva punctul 
vedere).

.Acest exemplu îndreptățește 
o atare concluzie, formulată de 
un specialist : „Refuzul adoles
centului față de modelele de 
viață nu vine dintr-un spirit de 
contradicție predestinat. Uneori, 
noi, educatorii, ne mulțumim să 
impunem ex cathedra niște e- 
xemple. Dar marele secret, se 
știe, constă în a propune și nu 
în a impune valorile". Aserțiu
nea aparține profesoarei Ioana 
Dămăceanu, care și-a sărbăto
rit, recent, o dată cu pensiona
rea, 35 de ani de excelentă și 
unanim recunoscută ca atare 
muncă în învățămînt.

Așadar, a propune și nu a 
impune — iată una dintre cheile 
către înțelegerea elevului și a 
oricărui tînăr, către educarea lui 
in spiritul realei originalități, 
al unei autentice și pozitive o- 
rientări a „fondului de noncon
formism". Acest deziderat nu se 
poate realiza, bineînțeles, decît 
printr-o participare nemijlocită 
a tînăruiui, în calitatea sa de 
principal interesat, la procesul 
propriei sale educări. în acest 
sens trebuie arătat că înseși 
propunerile tinerilor, dorințele 
lor, exprimate public cu diferi
te prilejuri, validează oportuni
tatea unui asemenea mod de a 
concepe, astăzi, educația. De 
pildă, studentul Andrei Marga 
de la Facultatea de filozofie 
propunea, recent, la Conferința 
de dare de seamă și alegeri a 
Asociației studenților din cen
trul universitar Cluj, ca prele
gerile politice bisimestriale să 
fie înlocuite prin dezbateri, 
propunere îmbrățișată de toți 
colegii săi și ilustrînd din plin 
dorința tinerilor de a fi promo
vați de Ia condiția de auditori 
la cea de participant!.

Așa cum arătam, această in
cludere a obiectului educației în 
rindul factorilor activi care de
termină respectivul proces — o- 
biectiv egal cu ceea ce am pu
tea numi cointeresare morală — 
vizează toate categoriile de ti
neri, elevii și studenții evocați 
în aceste rînduri constituind, cu 
nuanțările de rigoare, niște e- 
xemple general valabile, 
turi de școală, familia, 
instituția, organizația de 
ret își joacă un rol egal în pro
cesul educativ. Iar în ceea ce 
privește combaterea, la tineri, a 
falsului nonconformism, ele tre
buie să uzeze, în egală măsură, 
oricît de paradoxal ar părea, de 
cele mai... „nonconformiste" 
metode de lucru. Despre toate 
acestea ne propunem să discu
tăm în continuare.

Ală- 
uzina, 
tine-

nu se poate improviza, dar în 
lipsa lui riscurile artistice pe 
care și le asuma studioul ră- 
mîn, în chip fatal, fără acope
rire. Cu atît mai mult cu cît, in 
această stagiune, invitații stu
dioului nu vor mai fi studenți 
— supuși deci îndrumării profe
sorilor de la Institut — ci ti
neri regizori absolvenți, care 
vor lucra „pe cont propriu", 
dar, evident, pe riscul instituției. 

Firesc ar fi ca, în asemenea 
condiții, cel puțin programul 
repertorial al studioului să fie 
gîndit dinainte, în chip temei
nic de către direcția teatrului, 
așa incit el să reprezinte o ga
ranție de fermitate și de 
secvență. Adevărul este, 
că proiectele existente în 
moment (și ne apropiem 
jumătatea stagiunii !) sînt . . 
tulburi. Se prevede un specta
col — coupe cu piese de Iosif 
Naghiu, un montaj din versu
rile Iui Marin Sorescu 
rest, se așteaptă 
viitorilor invitați, 
se va stabili, așadar, cam 
la caz Ia caz", ceea ce, firește, 
este tot ce poate fi mai departe 
de o gîndire artistică de ansam
blu...

Un lucru este, totuși, limpede 
(și poate că de aici ar trebui 
pornit în elucidarea celorlalte 
laturi ale activității studioului) : 
produsele submediocre ale unor 
veleitari nu vor mai ajunge pe 
scena Studioului tînăruiui regi
zor. Filtrele pe care vor trebui 
să le parcurgă textele originale 
înaintea întîlnirii cu publicul 
sînt acum mai exigente și mai 
avizate. Concret : pe lingă teatru 
a început să funcționeze un ce
naclu de dramaturgie, deschis 
autorilor din Iași și din întreaga 
țară, cu participarea regizorilor, 
a actorilor, a criticilor de tea
tru. Odată „descoperite" aici, cu 
girul temeinic al opiniilor de 
specialitate, piesele — nu toate, 
nu neaparat. nu oricum — vor 
trece în repertoriul studioului, 
și se vor pregăti acolo pentru 
girul suprem : acela al publicu
lui.

în măsura în care stabilirea • 
repertoriului clasic al studioului 
(care, în chip firesc trebuie sâ 
fie preponderent) va fi prezi
dată de criterii tot atît de se
rioase, în măsura în care spiri
tul de selecție al cenaclului va 
funcționa fără rabaturi, în mă
sura în care direcția teatrului 
(în lipsa, deocamdată greu de 
suplinit, a unui regizor princi
pal) va veghea la aplicarea con
secventă a unei idei unitare de 
teatru, care să excludă deopo
trivă inexpresivitatea vetustă și 
„experimentul" gratuit — Stu
dioul ieșean al tînăruiui regizor 
poate deveni o prezență remar
cabilă în peisajul teatral al ță
rii.

eon- 
însă, 
acest 

de 
încă

și, în 
propunerile 
Repertoriul 

„de



Pregătirile in vederea
convocării conferinței

general-europene
INTERVIUL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

AL R. P. UNGARE

BUDAPESTA 14 (Agerprțs).
— Ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Ungare, Janos Pe
ter, a opinat în cadrul unui 
interviu televizat, că pregăti
rile în vederea convocării 
conferinței general-europene 
au loc în condiții dificile, dar 
că aceste pregătiri progresea
ză; data convocării conferinței 
este doar o chestiune de timp, 
a adăugat ministrul ungar.

Răspunzînd unei întrebări 
privind tratatele sovieto-vest- 
german și polono-vest-german, 
el a relevat că partidul și 
guvernul ungar au apreciat 
foarte călduros aceste tratate. 
Ratificarea lor, a subliniat 
ministrul ungar, va înlesni re
glementarea relațiilor R. F. a 
Germaniei cu celelalte țări so
cialiste din Europa.

La întrebarea dacă soluțio
narea situației Berlinului occi
dental constituie o premisă 
pentru convocarea conferinței

în problemele securității și co
laborării în Europa, Janos Pe
ter a arătat că nimeni nu are 
dreptul să facă din anumite 
probleme o condiție a soluțio
nării altora. Dacă în pregăti
rea conferinței vom înregistra 
progrese, a spus el, aceasta va 
ajuta și la rezolvarea proble
mei Berlinului occidental.

Referindu-se la întrevede
rea neoficială pe care a avut-o 
cu ministrul de externe, al 
Austriei, la 13 decembrie, Ja
nos Peter a spus că această în
trevedere face parte dintr-un 
schimb de vederi cu caracter 
periodic, schimb asupra căru
ia cele două părți au căzut de 
acord în urma vizitei preșe
dintelui Austriei în R. P. Un
gară. Aceasta constituie o tră
sătură nouă în relațiile dintre 
Ungaria și Austria, a spus 
încheiere ministrul ungar 
afacerilor externe.

Manifestare

cu patrioții

INTELECTUALI CATALONI

a solidarității

GESTUL CELOR 300 DE

Piața comună Anglia

Surpriza
de la
ruxelles

VIETNAMUL DE SUD. — O subunitate a patrioților in timpul 
unei misiuni de luptă.

Conferința unională a Asociației
prietenie sovieto-română

în 
al

DECLARAȚIA GUVERNULUI
R.D. GERMANE

BERLTN 14 (Agerpres). —• 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane a 
dat publicității o declarație în. 
care salută încheierea tratatu
lui cu privire, la bazele nor
malizării relațiilor dintre R.P. 
Polonă și R. F, a Germaniei. 
Tratatul este apreciat drept 
„un pas spre realizarea secu
rității europene și spre asigu
rarea unei păci durabile 
continent".

Declarația relevă 
punct deosebit de important 
al tratatului recunoașterea in
violabilității frontierelor și 
respectarea integrității terito
riale și a suveranității tuturor 
statelor europene în cadrul

frontierelor lor actuale 
o condiție fundamentală 
pentru menținerea păcii. 
Nu poate exista nici o 
îndoială, se spune în declara
ție, că ratificarea grabnică a 
tratatului și respectarea lui 
strictă . ar facilita normaliza
rea relațiilor dintre toate sta
tele europene și ar aduce o 
contribuție valoroasă la conso
lidarea păcii pe continent.

ca

MOSCOVA 14 — Coresponden
tul Agerpres. Laurențiu Duță. 
transmite : La 14 decembrie a 
avut loc la Moscova a treia con
ferință unională a Asociației de 
prietenie sovieto-române.

Din prezidiul conferinței au 
făcut parte V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S.. prim- 
secretar al Comitetului regional- 
Moscova al P.C.U.S.. președin
tele conducerii centrale a 
A.P.S.R. V. D. Șașin, ministrul 
industriei petrolului al U.R.S.S., 
generalul de armată A. A. Epi- 
șev, șeful Direcției Politice Su
perioare a armatei și flotei ma
ritime militare sovietice, G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S.. B. N. 
Pastuhov, secretar al C.C. al 
Comsomolului. N. I. Pankov, 
vicepreședinte al Prezidiului U- 
niunii Asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale, cu 
străinătatea, activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.. funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., vicepreședinți și 
membri ai conducerii centrale și 
filialelor republicane ale A.P.S.R.

relațiilor japono-chineze

„Lunohod-1" 
continuă 

explorarea 
Selenei

De la Centrul de legături ra
dio la mare distantă, agenția 
T.A.S.S. transmite că, la 13 de
cembrie, aflindu-se la o distan
ță de peste 800 metri de locul 
de aselenizare, ,.Lunohod-l“ a 
explorat timp de cîteva ore im 
prejurimile unui crater de ori
gine recentă, cu diametrul de 
30—35 metri, de care s-a apro
piat la sfîrșitul zilei selenare 
precedente.

La începutul ședinței de co
municații radio, „Lunohod-1“ a 
transmis imagini panoramice 
ale craterului, care vor permite 
realizarea unui plan amănunțit 
al terenului Apoi, la distanțe 
de 10—15 metri s-au efectuat 
analize pentru determinarea 
caracteristicilor fizico-matema- 
tice ale solului, precum și ana
lize ale compoziției sale chimi
ce.

Situația explorărilor realiza
te de lunamobil este următoa
rea :

în timpul primei zile selena
re, „Eunohod-r* a traversat 
craterul de origine mai veche, 
în care a aselenizat stația auto
mată „Luna-17“. După aceasta, 
urcînd panta craterului a ajuns 
pe un șes și s-a oprit acolo pen
tru întreaga noapte selenară. 
La începutul zilei, aparatul și-a 
reînceput deplasarea In direcția 
sud, trecind pe lingă cîteva cra
tere cu diametrul de 20—30 me
tri. Explorarea acestor cratere 
ca și a pietrelor și denivelări
lor, pe care le-a întîlnit în cale, 
a arătat că ele au apărut în 
urma căderii unor meteoriți pe 
suprafața Mării Ploilor.

Rezultate interesante au fost 
obținute în timpul explorării 
unui crater relativ mare (cu 
diametru de 150—200 metri) de 
origine veche și cu adlncime 
relativ mică de 2—3 metri. Pe 
fundul și pe pantele acestui 
crater s-au făcut analize ale 
soiului și cîteva fotografii pa
noramice.

Pentru a face comparație cu 
rezultatele obținute în craterul 
mai vechi, lunamobilul a reu
șit să coboare în curînd într-un 
crater mai tînăr, unde a desco
perit cea mai dură rocă din cîte 
a analizat pînă în prezent pe 
suprafața Selenei.

în timpul deplasării pe o por
țiune de șes, „Lunohod-1“ a rea
lizat o fotografie panoramică, 
în care se vede distinct Ia dis
tanța de circa 50 kilometri un 
masiv muntos cu altitudinea de 
1,5 kilometri. De asemenea, a 
fost realizată fotografia treptei 
de coborîre a stației „Luna-17" 
de la distanța de 642 metri.

TOKIO 14 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu. 
mite : Duminică a fost constituit la Tokio Consiliul 
pentru normalizarea relațiilor japono-chineze.

La ședința festivă de consti
tuire, inițiată de partidul Ke- 
meito, au participat personali
tăți ale vieții politice, economi
ce și culturale japoneze. Comi
tetul de inițiativă a făcut cu
noscut că a primit deja cereri 
de aderare din partea Asocia
ției pentru promovarea comer
țului internațional, Cartierului 
general al asociației pentru 
prietenia japono-chineză și a 
Asociației pentru schimburi cul
turale japono-chineze.

Hajime Terasawa. profesor 
la Universitatea Tokio, unul 
din organizatorii acestei miș
cări, a declarat că intenționea
ză ca acest consiliu să inițieze 
o mișcare națională pentru a- 
propierea de Republica Popu
lară Chineză, la care să parti
cipe orice persoană, indiferent 
de concepțiile ei ideologice.

Obiectivul principal al Con
siliului național pentru norma- 

l lizarea relațiilor japono-chineze 
ț îl constituie promovarea înțele- 
igerii reciproce și a prieteniei, 
l precum și normalizarea relații- 
jlor dintre cele două țări. Potri- 
’vit statutului săli, Consiliul se 
. angajează să-și aducă contri- 
șbuția la întărirea păcii mondia- 
j le prin adîncirea prieteniei din- 
!tre popoarele japonez și chinez, 
^intensificarea schimburilor e- 
i conomice și culturale, răspîndi- 
rea informațiilor despre situația 
reală din China.

La ședința de constituire au 
participat, de asemenea, Yoshi- 
katsu Takeiri, președintele par
tidului Komeito, deputați ai 
Parlamentului, membri ai Ligii 
deputaților pentru restabilire! 
relațiilor japono-chineze.

în comitetul de conducere al 
Consiliului național pentru nor- 

i malizarea • elațiilor japono- 
' chineze au fost aleși, printre

iltîîalții, Michio Royama 
Terasawa, profesori : 
sitatea din Tokio, M:

trans
național

și Hajime 
ia Univer- 
isao Obata 

și Yoshihisa Kajiya. publiciști.
Agenția Kyodo relevă, pe de 

altă parte, că o campanie na
țională în vederea restabilirii 
relațiilor dintre Japonia și R.P. 
Chineză, va fi lansată în cur’d 
lunii ianuarie 1571 și de Parti
dul Sociali11 din Japonia, Con
siliul generat ei Sindicatelor 
Japoneze (S.O.H.Y.O.) și organi
zațiile afiliate acestuia

în prezidiu au luat loc, de ase
menea. Ion Moraru. secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
vicepreședinte al Comitetului de 
Sfat Dentru Cultură și Artă al 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației Consiliu
lui general A.R.L.U.S.. aflată in 
U.R.S.S.. precum și Ion Ciubo- 
taru,- însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României la Moscova.

V. I. Konotop a prezentat ra
portul de activitate ai asociației. 
Raportorul a arătat că prietenia 
dintre popoarele sovietic și ro
mân ..avind rădăcini in trecutul 
îndepărtat, s-a călit in focul lup
telor crincene împotriva fascis
mului. se întărește și se dez
voltă pe fronturile construcției 
socialiste pașnice". El a eviden
țiat ampla colaborare dintre
U. R.S.S. și România, subliniind 
că aceasta contribuie la folosi
rea mai deplină și mai eficientă 
a resurselor fiecărei țări, la creș
terea continuă a bunăstării po
porului.

însărcinatul cu afaceri a-i. al 
României la Moscova. Ion Ciu- 
botaru. a mulțumit pentru cu
vintele călduro- e adresate po
porului român și a subliniat ma
rea importanță pe care o acordă 
Partidul Comunist Român și 
guvernul României socialiste re
lațiilor de strinsă prietenie, a- 
lianta și colaborarea frățească 
cu Uniunea Sovietică, cu toate 
țările socialiste.

Din partea Consiliului Gene
ral A.RL.CÂ. conferința a 
fost salutată de cociăpcătoi ul de
legației române. Ion Moraru.

în numele A.R.L U.S.. el a o- 
ferit in dar o colecție de cărți de 
auTori români, apărate in tara 
noastră cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui
V. L Lenin.

în încheierea lucrărilor, a fost 
aleasă noua conducere centrală 
a A.P.S.R. în prima sa ședință 
plenară, conducerea centrală a 
A.P.S.R. l-a reales in funcția 
de președinte pe V. I. Konotop.

Cei 300 de intelectuali cataloni 
— care s-au retras simbâtă sea
ra in minăstirea Montserrat, in 
semn de solidaritate cu patrioții 
basci judecați de Tribunalul mi
litar ain Burgos — se aflau hmî 
complet izolați de restul lumii. 
Minastirea a fost încercuită de 
forțe ale gărzii civile, care au 
blocat toate drumurile pe o dis
tanță de 50 de km.

Intelectuali: aflați la Montse
rrat. intre care se număra per
sonalități de renume internațio
nal. oameni de artă și litere, au 
redactat textul unei oeciarații in 
care iși exprimă punctul de ve
dere asupra modului in care se 
judecă procesul militanților basci 
de către Consiliul de război din 
Burgos. După definitivarea tex
tului „declarației de la Mont
serrat-, cei 300 de intelectuali 
spanioli au hotărî: să rămir.ă in 
continuare in minăstire, igno- 
rind somațiile gărzii civile.

Autoritățile spaniole au intrat 
in legătură telefonică cu minăs- 
tîrea pentru a-i convinge pe in
telectuali să se retragă Nepri- 
mir.d un răspuns favorabil, luni 
dimineață s-a hotărî! 
rea liniilor telefonice 
serrat.

în cursul zilei de 
cei 300 de intelectuali cataloni au 
primit numeroase telegrame și 
mesaje de solidaritate din în
treaga Spanie. Medicii din Bar
celona și un număr de 50 de in
telectuali din Madrid — intre ca
re economistul Ramon Tamames 
și cineastul Juan Antonio Bar- 
dem — au declarat că sprijină 
inițiativa catalonilor de a-și ma
nifesta solidaritatea cu cei 16 
patrioți basci.

Secretariatul permanent al 
..Comisiei muncitorești naționale 
din Catalonia" (sindicat clan
destin) a . publicat duminică sea
ra un comunicat in care iși ex
primă totala adeziune la acțiu
nea celor de la Montserrat, fă- 
cind. in același timp, apel la u- 
nitate in lupta pentru libertate, 
în semn de protest față de pro
cesul de la Burgos. comisiile 
muncitorești au chemat pe oa
menii muncii din întreaga Cata- 
lonie să participe joi la acțiuni 
greviste. (Joi ar urma să fie a- 
rranțată sentința impotnva celor 
15 militanți basci).

intrerupe- 
cu Mont-
duminică.
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R. P. UNGARA. Vedere panoramică a
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• LIDERII principalelor par
tide de opoziție slin Argentina 
au dat publicității un comunicat 
in care cer guvernului să între
prindă de urgență acțiuni pentru 
restabilirea organelor constitu
ționale ale țării, suspendate în 
urma loviturii militare din iunie 
1966. Ei solicită, de asemenea, 
guvernului să restabilească drep
turile politice.

• CEA de-a 19-a sesiune a 
Camerei populare a R.D.G. a 
dezbătut și aprobat, la 14 decem
brie, planul economiei națio
nale și bugetul de stat pe anul 
1971.

Planul de dezvoltare a econo
miei naționale a R.D.G. prevede 
pentru anul 1971, o creștere a 
venitului național cu 4,9 la sută 
față de 1970, creșterea producti
vității muncii cu 5,4 la sută, a 
producției de mărfuri indusiri-

ale cu 5,6 la sută. La investiții 
se prevede o scădere cu 1,5 la 
sută. Producția agricolă urmează 
să marcheze o creștere cu 3,2 la 
sută, iar volumu’ comerțului ex
terior cu 8 la sută.

PROCESUL 
MANILA

DE LA

• IN BERLINUL OCCIDEN
TAL s-au încheiat „Zilele polo
neze", manifestare organizată 
pentru a doua oară în decursul 
anuiui în acest .oraș. Timp de 
16 zile, au avut-loc o serie de 
manifestări cu caracter cultu
ral și economic care au prezen
tat publicului vest-berlinez as
pecte din viața poporului po
lonez.

• TRIBUNALUL din Manila, 
care examinează cazul pictoru
lui bolivian Benjamin Mendoza, 
acuzat de încercare de asasinat 
împotriva papei Paul al VI-lea ‘ 
în timpul vizitei acestuia in Fiii— 
pine, a numit un grup de trei 
psihiatri pentru a stabili dacă 
Mendoza este responsabil în fața 
justiției. în așteptarea constată
rilor psihiatrilor, următoarea 
audiere a lui Mendoza a fost a- 
mînată pentru 4 ianuarie 1971.

• LA TUNIS și in împreju
rimile orașului, ca și în-regiu
nea Djedeida, s-a simțit dumi
nică un cutremur de mică in
tensitate, produs la 17 ore după 
o altă mișcare telurică mai pu
ternică (între 2 și 5 grade pe 
scara Richter. în urma celor 
două cutremure nu s-au semna
lat victime. . Au fost insă înre
gistrate pagube materiale, de- 
teriorîndu-se zidurile unor clă
diri din Tunis și Djedeida.

• LA MILANO a avut loc. 
simbâtă seara. o amplă mani- 
testape de protest Împotriva pro
cesului de Ia Burgos și de soli
daritatea cu cei 16 patrioți basci. 
In nodurile manifestanților se 
aflau membri ai principalelor 
partide politice italiene — P.C.I., 
P.SJ.. P.D.C. si P.S.I.U.P. — sin
dicaliști. foști partizani și luptă
tori din rezistență. în Piața Do
mului s-a desfășurat o adunare 
a participanților ia demonstra
ție.
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Budapestei.

• GENERALUL Moshe Dayan, 
ministrul apărării al Israelului, 
s-a întors la Tel Aviv după o 
vizită în Statele Unite. Imediat 
după sosite, generalul Dayan a 
avut o întrevedere cu premierul 
israelian, Golda Meier. Cu acest 
prilej, relatează ziarul „Jeru
salem Post", Moshe Dayan a in
format pe premierul Israelului 
asupra conținutului convorbiri
lor purtate cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și cu alte 
oficialități americane.

CALCUTTA : 250 000
DE GREVIST!

• LA CALCUTTA, principalul 
centru al industriei indiene a 
iutei, continuă, de peste o săp- 
tămînă, greva unui număr de 
aproximativ 250 000 de munci
tori'din respectiva ramură, fapt 
care a dus la închiderea majo
rității fabricilor de specialitate. 
Greviștii cer îmbunătățirea si
tuației lor economice și a siste
mului de asigurări sociale, fiind 
sprijiniți de principalele orga
nizații sindicale din țară.

Expresia de „bătălie a aderării" sau 
„războiul aderării" a devenit de mult timp 
consacrată cri de cite ori comentatorii a- 
mintesc de dificilul proces al primirii Marii 
Britanii in Piața comună. Intr-adevăr, fie
care reuniune la care participă fie ministrul 
britanic însărcinat cu acest dosar, Geoffrey 
Rippon, fie adjuncții acestuia, poartă am
prenta unui meci dur, în care partenerii, 
deși „punctează" din cind în cînd, rezulta
tul final rămine mai departe o necunoscută. 
La ultima repriză a acestor negocieri, chiar 
in prima parte, s-a înregistrat o surpriză. 
La sediul comunitar din Bruxelles, luind 
cuvintul pentru a expune cele mai noi po
ziții ale guvernului Heath în problema ade
rării, Rippon a precizat că Marea Britanic, 
revenind asupra poziției sale anterioare, 
este gata să accepte ultima propunere for
mulată de Comisia Executivă a Comunității 
Economice Europene, privind perioada de 
tranziție. După cum se știe, pînă la această 
reuniune insularii au insistat, revendicînd 
o perioadă de tranziție de trei ani pentru 
industrie și șase ani pentru agricultură, 
perioade necesare in vederea „acomodării" 
economiei britanice la sutele de regulamen
te și instrucțiuni, elaborate și puse în apli
care din momentul creării Pieței comune 
și pină in prezent. „Cei șase" au acuzat 
Anglia că perioadele respective sînt unila
terale, ele aducînd avantaje, evident doar 
uneia din părți, celei engleze. Perioada 
scurtă de numai trei ani solicitată pentru 
aclimatizarea industriei a fost apreciată de 
cei șase drept o dorință urgentă a autori
tăților britanice de a asigura într-un viitor 
cit mai apropiat industriei engleze debușee 
produselor sale, intr-un perimetru greu de 
pătruns, datorită legislației Pieței comune. 
In ceea ce privește perioada de tranziție 
pentru agricultură, unul din principalele 
puncte fierbinți ale negocierilor, „cei șase" 
s-au ridicat împotriva duratei de șase ani. 
Anglia și-a propus această lungă perioadă 
dorind ca reducerea importurilor sale tra
diționale agricole din țările Common-

wealth-ului să se facă pe măsura pătrun
derii produselor similare din Piața Comună, 
fără a produce nemulțumiri in fostele sale 
colonii și doniinioane. „Cei șase" au insistat 
ca perioada de tranziție să fie aceeași 
pentru ambele sectoare, de cinci ani. La 
Bruxelles, englezii și-au exprimat acordul 
la propunerea „celor șase".

Care să fie cauzele care au determinat 
această „retragere" britanică ? Cotidianul 
francez LE FIGARO enumera recent o serie 
de factori care i-ar putea determina pe 
negociatorii englezi să fie mai indulgenți : 
expansiunea lor economică este foarte len
tă, nivelul salariilor și prețurilor este în 
continuă creștere, iar situația socială — 
grefată pe fundalul amenințătoarei mișcări 
greviste — este mai delicată ca de obicei. 
Este posibil — se susține în unele cercuri 
— ca presiuni de ultim moment să fi deter
minat guvernul conservator să accepte for
mula propusă de „cei șase".

Dar, odată cu înțelegerea asupra perioa
dei de tranziție, aderarea nu a devenit un 
fapt real. Chiar Rippon avertiza partenerii 
de tratative că acordul de cinci ani nu so
luționează, în același timp, alte numeroase 
probleme pe care le implică procesul ade
rării. Rippon arată că țara sa rămine intran
sigentă în ceea ce privește chestiunea parti
cipării la cheltuielile de finanțare — im
puse de încărcatul buget al comunității —, 
la regimul special al importurilor de pro
duse lactate (în special unt) și zahăr din 
țările Commonwealth-ului. Este știut că in 
Piața comună s-au acumulat mari cantități 
de unt și că Marea Britanie este unul din 
primii consumatori mondiali ai acestui pro
dus (430 000 tone anual). Or, menținerea 
embargoului asupra importurilor de unt din 
Piața comună și favorizarea pe mai departe 
a importurilor din exterior (în primul rînd 
Noua Zeelandă cu cele 170 000 tone anual) 
ar crea, în opinia cercurilor ------- —
o anomalie contrară spiritului 
de la Roma, care a consfințit nașterea Co
munității Economice Europene. /Avertis
mentul lui Rippon că Anglia nu va renun
ța la comerțul său cu Commonwealthul a 
stîrnit deja nemulțumiri in Franța și O- 
landa, principalele producătoare de produse 
lactate din Piața comună.

In plus, odată acceptată perioada de 
tranziție, apar noi probleme. C'u ce va în
cepe acomodarea, în ce ritm, cînd va tre
bui încheiată fiecare etapă, cu ce preț ? La 
întrebările presante ale interlocutorilor co
munitari, Rippon le-a reproșat eă aceștia 
pretind Angliei în cinci ani mai mult decît 
ceea ce ei încearcă de la înființarea Pieței 
comune. El argumenta că în fața opoziției 
puternice față de aderare guvernul nu 
poate face mai multe concesii. în acest 
sens, semnificativ este rezultatul ultimului 
sondaj al opiniei publice, care indica 66 la 
sută din britanicii chestionați drept opo
zanți ai aderării țării lor la Piața comună.

Ultima reuniune din acest an între „cei 
șase" și principalul pretendent la Piața 
comună a adus prin elementul nou, al a- 
cordului asupra perioadei de tranziție, nu 
atit un progres pe drumul aderării, cit evi
dențierea și aprofundarea unor divergențe 
concrete care, poate pină acum erau estom
pate de lungile discuții asupra „duratei de 
acomodare".

comunitare, 
Tratatului
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LOXDRA 14. — Cores
pondentul Agerpres, Xicolae 
Plopeanu, transmite: După 
tratativele desfășurate Intre 
reprezentanții sindicatelor 
muncitorilor din industria e- 
nergetici ți ai organizației pa
tronale „Consiliul electricită
ții (tratative ce au durat a- 
proape toată ziua de dumini
că fi au fost urmate de con
sultări cu guvernul), luni di
mineață s-a anunțat hotărirea 
sindicatelor de a dispune re
luarea lucrului în toate cen
tralele electrice din țară. Ast
fel ia sfirțit această grevă 
parțială a celor 125000 de 
muncitori din industria ener
getică. Dar, conflictul dintre 
sindicate ți patronat nu s-a 
încheiat: o comisie asupra 
componenței căreia urmează 
să se pronunțe cele două 
părți, iși ca da într-un viitor 
apropiat verdictul.

Deși s-a ordonat reluarea 
lucrului în toate centralele e- 
lectrice, revenirea la ritmul de 
lucru precedent va cere o 
perioadă de S—10 zile, ast
fel, incit reducerile de cu
rent electric vor afecta și în 
zilele următoare activitatea 
întreprinderilor și a instituții
lor, mersul normal al trenu
rilor, metrourilor și troleibu
zelor.

In Camera Comunelor au 
început, luni după-amiază, 
dezbaterile asupra Proiectu
lui guvernamental privind re
forma legislației sindicale, 
proiect care, după cum se 
știe, a provocat o reacție 
furtunoasă în rîndul sindica
telor fi al opoziției laburiste.

• CEA de-a 21-a Conferință a 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol, reunită în Venezuela, 
și-a încheiat lucrările prin adop
tarea unor rezoluții ce vor fi 
date publicității la 28 decembrie, 
după ratificarea lor de către ță
rile membre. După cum s-a a- 
nunțat. in dezbaterea acestei 
conferințe s-a aflat problema 
fixării prețurilor la acest produs 
pe piața mondială, majoritatea 
participanților fiind în favoarea 
sporirii acestuia), precum și e- 
laborarea unui program de pro
ducție și de reducere a lucrări
lor de prospectare. La lucrări au 
participat miniștrii petrolului și 
hidrocarburilor din zece țări 
membre ale acestui organism : 
Algeria, Abu Dhabi, Indonezia, 
Iran, Irak, Kuweit, Libia, Qa
tar, Arabia Saudită și Venezu
ela. în ultima ședință, reprezen
tantul emiratului Abu Dhabi, 
Nadim Pachachi, a fost ales se
cretar general al O.P.E.C. pe o 
nouă perioadă de doi ani.

• INTR-UN interviu acor
dat ziarului libanez ..Al An
war". premierul sirian Hafez 
Assad a arătat că proiectata 
uniune cvadripartită a state-
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VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al R.P. Po
lone a adoptat o hotărîre cu pri
vire la modificarea prețurilor 
de 
o 
ță agenția 
prevede

vînzare cu amănuntul la 
serie de produse, anun- 

P.A.P. . Hotărirea 
reducerea prețu

rilor de vînzare cu amănuntul 
la unele produse Industriale și, 
în același timp, majorarea pre
țurilor la unele produse ali
mentare. Astfel, se reduc pre
turile la medicamente, unele 
produse electrotehnice, țesătu
rile din fibre sintetice, produsele 
cosmetice și obiectele din mase 
plastice. Pe de altă parte, s-a 
stabilit majorarea prețurilor la 
carne și produse din carne, pro
duse lactate, unele produse din

fructe, paste făinoase, pește și 
produse de pescărie, articole din 
bumbac, lină, o serie de com
bustibili etc.

.Agenția relevă că, potrivit cal
culelor preliminare, creșterea 
prețurilor la produsele alimen
tare va spori cheltuielile anuale 
ale populației cu aproximativ 
15,7 miliarde zloți, iar reducerea 
prețurilor la produsele indus
triale va reduce cheltuielile 
populației cu 10,9 miliarde zloți. 
Diferența dintre aceste cifre se 
micșorează prin suplimentarea 
cu circa 920 milioane zloți a a- 
locatiilor pentru familiile cu 
cele mai scăzute venituri, prin 
reducerea taxei de abonament 
la televiziune și prin alte mă
suri în avantajul populației.

economice
polono - vest-germane

VARȘOVIA 14 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Publicația săptămâ
nală poloneză „Perspektywy" a- 
nalizează în ultimul său număr 

actual și perspectivele 
schimburilor 
Polonia și

stadiul 
de dezvoltare a 
comerciale dintre
R.F. a Germaniei, subliniind, în 
primul rînd, că unei creșteri 
continue a volumului schimbu
rilor reciproce în ultimii ani 
i-a corespuns o creștere a di
mensiunilor și o îmbogățire și 
diversificare a produselor ofe
rite la export de către cele

lor semnatare ale Cartei de 
la Tripoli — Libia, R.A.U. 
Sudan și Siria •— „va fi mai 
solidă și mai puternică dacă 
va ține seama de experien
țele anterioare 
rile
Pe
mierul sirian și-a exprimat o- 
oinia că „unitatea arabă nu va 
fi completă decît cu condiția 
ca unitatea națională să dom
nească în interiorul fiecărei 
țări".

comise 
de altă

și de ero- 
în trecut", 
parte, pre-

MESAJ AL
PREȘEDINTELUI R.A.U

• EVOCIND poziția R.A.U. 
față de prelungirea actualului 
acord de încetare a focului în 
zona Canalului de Suez, pre
ședintele Anwar Sadat a relevat 
că țara sa nu va accepta o nouă 
prelungire cu încă trei luni a 
acestui acord, pină ce nu va fi 
stabilit un calendar definitiv și 
practic de retragere a trupelor 
ișraeliene din teritoriile arabe 
ocupate, se arată în mesajul a- 
dresat de șeful statului egip
tean participanților la conferința 
islamică de la Tripoli.

4

două părți. „Perspektywy" a- 
preciază pozitiv faptul că, în 
pofida lipsei de relații diploma
tice între cele două țâri, 
reușit găsirea unor 
forme de relații

■a 
astfel de 

economice, 
care au permis menținerea, și 
chiar creșterea schimburilor re
ciproce.

R.F.G, se plasează în rîndul 
celor mai importanți parteneri 

l țărilorai Poloniei din grupul 
capitaliste dezvoltate. în 1969 
ponderea R.F.G. în 
schimburilor externe ale Polo
niei a fost de circa 4 la sută, 
ea fiind depășită doar de 
Anglia, atit la export cît și 
la import). în ce privește parti
ciparea R.F. . a Germaniei în 
comerțul Poloniei cu țările ca
pitaliste dezvoltate, ea se ci
frează la 15 la sută.

Noul acord pe termen lung, 
semnat în octombrie 1970, pe 
perioada 1970—1974 constituie o 
bază bună în vederea creșterii 
volumului schimburilor de 
mărfuri și a îmbogățirii forme
lor de colaborare economică. 
„Nu încape îndoială, scrie 
„Perspektywy" că normalizarea 
relațiilor interstatale trebuie 
să creeze condiții și o atmos
feră mai bună pentru dezvolta
rea, în continuare, a colaborării 
economice".

La rîndul său, „Glbs I’racy" 
relevă într-o corespondență din 
Bonn că pentru prima oară, în 
1969, valoarea schimburilor re
ciproce polono—vest-germane a 
depășit cifra de 1 miliard de 
mărci. în ce privește anul în 
curs, scrie „Glos Pracy" pînă 
în iunie a.c. au fost înregistrate 
creșteri atit la import, cît și la 
export. Există posibilitatea ca 
în a doua jumătate a anului, 
prin menținerea actualului ritm 
de creștere, schimburile globa
le dintre cele două țări pe plan 
comercial și economic să spo- 

•. rească cu încă un sfert de mi
lion de mărci.

totalul
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