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► Rod al politicii partidului de dezvoltare rapidă a forțelor de producție, de perfecționare < 
■ a vieții economice și sociale, de înflorire multilaterală a tuturor județelor țării, înfăptuirile ob- <
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► se oferă astfel largi posibilități de pregătire, un cîmp vast de afirmare. An^fe an au sporit chel- < 
* tuielile bugetare pentru învățămînt, știință, cultură și artă, sănătate și alte acțiuni sociale ajun- «,
► gînc în 1970 la suma de 36 miliarde lei, față de 22 miliarde cît au reprezentat în 1965. ’i
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1 Mai trebuieRezultatele concursului

republican „Cea mai

bună crescătoare
de păsări" se cunosc

Noi ș

Proletari din toate țările, uniți-vă!

DILEME IN
MARIA MIHALACHE
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DE LA HOTĂRÎRILE ADUNĂRII

UN DRUM PE CARE FIECARE 
ACȚIUNE ÎNSEAMNĂ 

6 NOUĂ ETAPĂ
Din punct de vedere strict or

ganizatoric, lucrurile sînt de 
mult puse la punct și hotărîte 
în toate amănuntele lor. Ca 
pretutindeni în țară, și aici, la 
uzina „Poiana" Cîmpina, au avut 
loo mai întîi adunările de ale
geri ale organizațiilor de bază 
U.T.C., apoi conferința organi
zației pe uzină, iar, la cîtva 
timp după aceea, ele au fost 
succedate șl de o instruire a 
tuturor birourilor npu alese. O 
Instruire scurtă, operativă — 
„nil a durat nici două ore" — 
în care s-a insistat mult pe cu
noașterea amănunțită, în fieca
re moment, a problemelor de 
producție, atît în realizări cît 
și în neajunsuri, șl s-a discutat 
la fel de amănunțit despre or- 

mizarea unor noi acțiuni desti
nate tot producției. Așadar, mai 

curînd o ședință de lucru, la o- 
biect.

Citeva amănunte ale relatări
lor mă sileau, totuși, să-mi ex
prim o nedumerire. Instrunea 
s-a desfășurat, după toate in
formațiile culese, pe la sfîrșitul 
lunii decembrie, ori adunările 
organizațiilor de bază se ținu
seră cu mai bine de două luni 
în urmă. Prin urmare : de la 
o etapă la cealaltă nu s-a 
scurs, oricum, prea mult timp în 
gol ? Și, mai ales, odată ce a a- 
vut loc după atîta vreme, ins
truirea aceea, operativă, n-a 
fost mai degrabă un act formal 
și lipsit de adîncime ? Răspun
sul dat de CONSTANTIN NE- 
NIȘANU, secretarul comitetu
lui U.T.C. al uzinei, m-a liniș
tit însă, întrucîtya :

— Instruirea activului a fost, 
poate, sau mai bine zis desi
gur, cam tîrzie, mi-a spus el. 
însă noi n-ani așteptat pînă a- 
tunci. Nici activitatea nu putea 
aștepta, ne obliga să rezolvăm 
multe probleme imediat după 
alegeri. Instruirea din decem
brie a fost, ca să zic așa, cea 
„oficială", dar pînă la ea eu 
însumi am ținut nenumărate al
te „instruiri" la fața locului, in 
secții sau la sediul comitetului, 
îndeosebi pentru secretarii nou 
aleși, cu fiecare din ei, înaintea 
fiecărei acțiuni.

Tot așa s-a rezolvat, după cî- 
te am aflat, și problema reparti
zării membrilor comitetului ca
re să răspundă de cite o organi
zație de bază U.T.C., totul făcut 
din mers, fără să se aștepte 
convocarea vreunei ședințe spe
ciale. De asemenea, un alt pas 
care a fost făcut printre cei 
dinții a fost înființarea comisii
lor pe domenii, alcătuirea com
ponenței și a problematicii lor 
imediate, soluție impusă și ea 
de aceleași rațiuni ale imposibi
lității de a aștepta : „complexi
tatea problemelor care ne ase
diau cerea să ne înmulțim for
țele, să ne diversificăm efo“r- 
turile, pentru a Ie putea aco
peri pe toate sau măcar pe ce
le mai importante". O primă

dovadă în acest sens este fap
tul că acțiunile de educație po
litică sînt tocmai în această 
perioadă în plină desfășurare, 
ceea ce făcea necesară existen
ța comisiei de resort încă de 
mai înainte, cînd trebuiau lua
te toate măsurile de concepere 
și organizare a întregului sis
tem de pregătire politică. Des
pre toate aceste aspecte, despre 
modalitățile în care s-a achitat 
de responsabilitățile sale comi
sia politico-ideologică, constitui
tă la timpul oportun, va și ra

porta dealtfel în fața comitetului, 
nu peste multă vreme.

Așadar, încă o dată : din 
punct de vedere strict organiza
toric, lucrurile sînt puse la 
punct de mult. „Cadrul" pe ca- A 
re obișnuim să zicem că-1 oferă ” 
tot acest ansamblu de măsuri 
și prevederi activității propriu- 
zise, pentru a-i crea toate con
dițiile necesare bunei desfășu- —

Clujul școlar, ne-a îndemnat 
să abordăm problemele clasei a 
XlI-a. Le-am luat în discuție 
împreună cu doisprezece diri- 
ginți și doi psihologi școlari.

întîia problemă ridicată o 
constituie, justificat, pregătirea 
curentă. Dar n-o detaliem aici, 
întrucît ea comportă o dezba
tere aparte, avîndu-se în vedere 
că în climatul clasei terminale 
de liceu continuă să se mențină 
aceleași dificultăți deja semna
late : din punct de vedere al 
disciplinei de orar școlar, nu se 
respectă decît obligațiile la dis
ciplinele de examene.

Deci, privim clasa a XII-a 
din punct de vedere al apro
pierii ei de start ; ce o intere-

D. MATALA sează în afara străbaterii ul
timului an de studiu. Evi
dent, profesia .— următoarea 
treaptă atacat. Discu-

tăm și ne convingem de 
realitate : Clujul își cîștigă me
rite ca centru experimental pri
vind acțiunea de orientare pro
fesională. De mai mulți ani, pa
tronate și de catedrele de spe
cialitate ale Universității, în cî- 
teva licee activează cabinete de 
orientare profesională. De aceea 
nu ni se pare nimic surprinză
tor în sublinierea tovarășei 
Clara Beke, dirigintă la clasa a 
XlI-a — Liceul nr. 15 — că 
bunul cîștigat cu această pro
moție — a treia cu 12 clase — 
este tocmai acela că elevii și 
părinții lor, cu foarte mici ex
cepții, nu-și mai pun problema 
„încotro", hotărîrile fiind luate. 
Deci, în funcție de aceste hotă- 
rîri, diriginții își pun proble
ma cum să lucreze diferențiat 
cu clasa. Tovarășa Lucia Popa, 
psiholog școlar la Liceul „Nico- 
lae Bălcescu", ne pune în fața 
următoarei situații : anchetînd 
163 de elevi a aflat c,ă 15 elevi 
se pregătesc pentru admitere de 
peste doi ani, 17 de doi ani, 38 
de un an, 90 de aproape un an, 
doar doi fiind aceea care n-au 
început încă nici o pregătire. 
Psihologul trage concluzia că 
momentul opțiunii profesionale 
se deplasează treptat spre clasa 
a Xl-a, cu tendințe de a fi chiar 
devansat. Situația este aprecia
bilă pentru că pune pregătirea 
școlară de timpuriu sub semnul

VERA B1RLĂDEANU
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Expuneri ale unor cercetători 
și practicieni recunoscuți, vizite 
în fermele Întreprinderii agricole 
de stat „Avicola" Constanța, fil
me și diapozitive cu subiecte de 
specialitate, un util dialog al ex
perienței și un concurs al profe
siei. lată ce a cuprins programul 
de două zile al primei consfă
tuiri pe țară a tinerelor crescă
toare de păsări din combinatele 
de tip industrial, organizată de 
către C.C. al U.T.C. în colabora
re cu direcția de specialitate din 
cadrul Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii. Aproape două 
sute de fete, cu o bună pregăti
re profesională au încercat aici 
formularea unui răspuns compe
tent la întrebarea: cum putem 
influența pozitiv randamentul de 
exploatare a metrului patrat de 
construcție ? Preocupare esenția
lă dacă avem în vedere faptul

ELISABETA HOLHOȘ ELISABETA BIDEAUA
locul 2 locul 3

că în următorii 4—5 ani întrea
ga cantitate de carne de pasăre 
și de ouă se va realiza în astfel 
de complexe. Și cifrele nu sînt 
de o oarecare valoare: 200 000 
tone carne de pui și 2,3 miliarde 
ouă, de cinci ori mai mult decît 
în 1970, iar cei care lucrează și 
vor lucra în aceste complexe-uzi- 
nă cu mecanizare sută la sută a 
lucrărilor, cu sistem dirijat de 
iluminație, unde îngrijitorii acțio
nează ca poli-meseriaș — sînt și 
vor fi tinerii. Procentul de 80 la 
sută tineri sub 24 de ani care au 
îmbrățișat această meserie este 
o realitate, o realitate ce justifi
că o acțiune atît de cuprinză
toare cum este Consfătuirea și 
Concursul „Cea mai bună cres
cătoare de păsări" ale căror faze 
pe fermă, întreprindere ți județ 
au cuprins peste o mie de tinere*

Transcriem citeva din sugestii
le participanților : pregătirea prin 
cursuri de specializare a celor ce 
se hotărăsc să îmbrățișeze aceas
tă meserie; susținerea preocupă
rilor de ridicare a calificării 
(preocupări stimulate și prin a- 
doptarea unor măsuri privind in
troducerea de gradații și trepte 
de școlarizare prin care să se e- 
vidențieze mai echitabil omul- 
meseriaș) prin acțiuni specifice—• 
cursuri de scurtă durată, filme și 
diafilme cu subiecte specifice, 
pliante, permanentizarea și per
fecționarea concursului ce a de
butat acum; rezolvarea proble
mei furajării în condiții de „aglo
merare a halei"; îmbunătățirea 
calitativă a instalațiilor montate 
în hale — mai ales în sensul eli
minării zgomotului; perfecționa-

GH. 
Foto: P.

FECIORU 
TÎNJALA

(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a 11-a)

CAMPION AL
EUROPEIopusa

Performanța sportivă nu este
Cei patru ași ai pîrtiei de bob care au urcat pe prima treapta a erarhiei europene : 

ȚURU, ION ZANGOR, DUMITRU PASCU, DUMITRU FOCȘENEANU

si nu trebuie să fie
7

• O scrisoare adresată ziarului „Scinteia tineretului" 
din partea sportivei CARMEN CRIȘAN

„Cred că nu există în viața 
unui sportiv de performanță 
clipe mai triste, decît acelea în 
care este stăpînit de angoasa u- 
nei suspendări 
competițională.
petrecuți, în

din activitatea 
După zece ani 

mare majoritate

lîngă masa verde și mingile albe 
de celuloid, ani în care am gus
tat dramele sau bucuriile victo
riilor, ani în care de multe ori 
a trebuit să reflectez pe urma 
unor înfrîngeri uneori așteptate, 
alteori neașteptate, sînt pusă

într-o situație foarte neplăcută, 
de a reflecta în fața unei sen
tințe. Poate pentru unii cuvîn- 
tul va părea prea dur, pentru 
mine însă aduce înțelegerea lui 
dicționară.

(Continuare în pag. a 111-a)

Campionatele europene de 
bob — 4 persoane, desfășu
rate pe pîrtia de la Igls (Aus
tria). s-au încheiat cu un re
marcabil succes al echipajului 
României condus de maestrul 
emerit al sportului ION PAN- 
TURU. avînd ca echipieri pe 
ION ZANGOR, DUMITRU 
PASCU și DUMITRU FOC- 
ȘENEANU. Strălucita victo
rie a boberilor români a fost 
decisă în ultimele două 
manșe ale competiției, cînd 
echipajul lor a realizat în 
ambele coborîri timpuri sub 
1,05“, înregistrînd l’04”55/100 
în manșa a IlI-a și respectiv 
l’04”38/100 (cel mai bun timp 
al concursului) în manșa a 
IV-a.

Aflîndu-te în postura de cum
părător ocazional poți să constați 
că uneori comerțul este într-o 
arantă contradicție cu legile și 

gațiile deservirii. Marți, 12 ia
nuarie, a căzut năpasta pe mine 
să umblu, prin oraș, după cum
părături. Era, de fapt, un caz de 
forță majoră. Nevasta unui prie
ten născuse în urmă cu 10 zile și 
trebuia să-și facă ieșirea din ma
ternitate chiar în acea zi. Cum e 
firesc, lista cu cele de trebuință, 
impuse strict de asemenea împre
jurări, era destul de lungă. Am 
bătut Bucureștiul în lung și-n lat 
— un maraton de 12 ore demn

Pe renumita pîrtie de 
Igls (în lungime de 1 506 m), 
unde au mai cucerit titlul eu
ropean cu patru ani în urmă, 
sportivii români și-au re
confirmat valoarea interna
țională în această spectacu
loasă disciplină a sporturilor 
de iarnă. Demonstrînd o înal
tă măiestrie și un deosebit 
curaj, ei au reușit să remon
teze handicapul pe care îl a- 
vcau după prima zi de între
ceri, cînd ocupau locul doi, 
și să termine învingători cu 
un avans de 32 sutimi de se
cundă față de puternicul e- 
chipaj vest-german condus 
de Zimmerer.
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Copiii se nasc

inventarelor" !
o cauză ceva mai bună. De 
atîta alergătură, de ce atîtea

de 
ce 
ore vă veți întreba cu surprin
dere, încercînd să vă argumen
tați, că tot ce-i poate trebui unui 
copil se găsește în „Magazinul 
copiilor". De ce, într-adevăr, cînd 
se știe exact care e trusoul mi
nim al unui nou născut astfel că 
el poate fi pregătit din timp în 
magazin și livrat la cerere chiar 
cu mijloacele de transport ale co
merțului — pat, saltea, căruț, scu
tece, săpun ș.a.

Dar să povestesc întîmplările 
al căror martor ocular am fost.

II însoțesc pe prietenul meu, 
cu care plecăm dis de dimineață, 
înarmați cu lista, cu sacoșe și cu 
bani. Totul era deosebit de pre
sant. Deci, mai întîi, ce-i mai im
portant...

La Magazinul de mobilă din 
Piața Amzei, cerem un pătuț de 
copil. „Avem paturi pentru copii 
dar n-avem saltele", ne spune cu 
indiferență vînzătoarea.

Plecăm mai departe. Pe Calea 
Victoriei nr. 97, la magazinul „Că
ruciorul". Ghinion. Chiar aici la... 
„Căruciorul" magazinul era în
chis cu lacăt. După program ar 
fi trebuit să aibă ușile desfereca
te. Nici un anunț lămuritor. Greu 
de înțeles ce se întîmplă I Privim 
cu jind la mulțimea de lucruri 
pentru copii și ne gîndim că acasă 
nu e încă nimic, și nevasta prie
tenului ne așteaptă la spital ne
răbdătoare, să-i ducem vestea cu 
nătuțul... La magazinele de mo
bilă din Piața Palatului (str. Știr
bei Vodă nr. 2 și 4) în loc de pat 
sîntem sfătuiți să mergem la de
pozitul din Pipera...

IN OBIECTIV
Deservirea

cumpărătorilor

Renunțăm la pat și hotărîm să 
facem restul de cumpărături în 
ordinea urgenței. Ținta imediată 
— „Magazinul Copiilor" din fața 
Casei Armatei. La raionul nou- 
născuți un șnur drept barieră. Alt 
ghinion. în loc de oferte agrea
bile, de chipuri zîmbitoare, ne a- 
par în față niște panouri — pe 
care o mînă insensibilă la ne
voile noastre și ale altor zeci de 
părinți, atît de urgente, scrisese 
„INVENTAR". Cît? „3—4 zile, 
poate 5“ — ni se răspunde cu 
aceeași tipică indiferență. Nevoile 
te fac să treci, uneori, peste atari 
bariere ale nepăsării... Alergăm 
înainte. Etajul doi, magazinul u- 
niversal „București": ne exprimăm 
doleanțele, citind de pe listă co
menzile : același răspuns invaria
bil „nu avem". N-avem scutece, 
n-avem port-bebe, n-avem costu- 
mașe pentru noi născuți, n-a
vem... „Bine, dar dvs., directorul 
magazinului, ce păziți aici ? Copii 
doar se nasc în fiecare zi!“ Aler-

V. CĂBULEA
(Continuare în pag. a II-a)
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Scenă din film

TE SPUN
LU' NENEA !“44

La pupitrul de comandăi
UN DRUM PE CARE FIECARE

Pri- I
I
I
I
I (Urmare din pag. 1)

în care 
o urmă, 

vocație inginer... Cel 
doilea arată 

ignobilă a 
tînăr pierde 
hoț calificat,

și-a dorit, un experiment, 
unul oarecare, 

se zărește nici 
de vagă, de

A CȚIUNE ÎNSEAMNĂ
0 NOUĂ ETAPĂ

CR ONICĂ FILMUL UI

CINTE
CELE

MĂRII
cineastul 

cu cea mai bogată filmo- 
nouă filme, fără a mai 

trei scenarii regizate de 
încercat prin . — - —
MĂRII" și comedia

în fiecare luni, redactorul nostru Petre Dragu, vă invită 
la o meditație de trei... colonițe despre copii. Adică despre 
adolescenții de mîine.

Francisc Munteanu, 
nostru 
grafie ; 
aminti 
alții, a 
CELE 
cală despre care declara 
trecută într-un interviu : 
CINTECELE MĂRII totul 
și neobișnuit. Ce să-i faci 
regizor care nu experimentează 
nu e un artist... Principalul în 
filmul acesta e muzica, sînt cîn- 
tecele și, bineînțeles, e... dra
gostea".

Se știe, unei comedii muzica
le nu-i trebuie decît un subiect 
a cărui logică s-o poată sesiza și 
un școlar din clasele mici, o mu
zică atractivă oi numai un sin
gur cîntec care să devină o dată 
cu prezentarea filmului șlagăr și
— dacă tot e denumită comedie
— mult umor. Nimic nou și ne
obișnuit în dezideratele genului, 
cel mult în realizări. Să vedem 
deci în ce măsură CINTECELE 
MĂRII aduce în filmul româ
nesc ceva nou. Pînă atunci să nu 
uităm : singura noastră comedie 
muzicală bună era aceea realiza
tă de Paul Călinescu în 1955 
„Pe răspunderea mea", film care 
a rezistat în decursul anilor teh- 
nicolorului și ecranului lat, sin
gure argumente ale unor produc
ții precum „Nu vreau să mă în
sor", „Dragoste la zero grade" 
„Vacanță la mare", ..împușcături 
pe portativ", „Pantoful cenușăre- 
sei“...

Subiectul „CÎNTECELOR 
MARII" e legat de tribulațiile 
unei orchestre studențești care 
vrea să participe la una din tra
diționalele ediții ale Festivalului 
internațional de muzică ușoară 
de la Soci. Avem un qui-pro- 
quo de genul „ea nu este el" 
(sau invers), adică, reprezentan
tul festivalului nu e misteriosul 
cu ochelari fumurii ci îneîntătoa- 
rea Nina de care se îndrăgostește 
rapid și cu succes solistul orches
trei. De aici și pînă la sfîrșit, ni
mic nou, se inventariază exact, 
recuzita genului : numere tnuzi-

„C1NTE- 
muzi- 
vara 
„în 

e nou 
? Un

oale, interludii lirice, interludii 
comice, suspensuri domestice și 
peisaje dintr-un itinerar turistic 
estival rivnit de oricine : Bucu
rești — Constanța — Mamaia — 
Odessa — Soci — Leningrad.

Cum trebuia ceva în plus s-a 
apelat la parodie (sub toate for
mele ei : auto-parodie, parodie 
din neatenție, parodie de dragul 
parodiei, parodie în absență) în 
speranța nemărturisită că sub 
zodia ei generoasă totul poate fi 
salvat. De aici acele inserturi de 
un comic indulgent : „Nina s-a 
supărat", dar nu mult pentru că 
„Mihai o lămurește"...

Din păcate nici o melodie 
(compozitor Temistocle Popa), 
nu se reține iar regizorul face o 
mare eroare distribuindu-și gre
șit interpreții principali. Dan 
Spătaru, cîntăreț onorabil, e pus 
să exceleze într-un rol de nuan
ță actoricească, iar Natalia Fa
teeva, actriță de 
jată spre o falsă 
tradistică.

Excelente doar
plului de operatori Alexandr

dramă, e diri- 
exuberanță es-

imaginile Cll-
Se-

lenkov — Iolandâ Cen, care au 
mai filmat Ia noi, cu mulți 
ani în urmă, documentarul „Pe- 
drumurile României".

Filmul CINTECELE MĂRII 
rămîne pentru regizorul ei, exact 
ce 
Dar 
nu 
cît 
pentru genul comediei muzicale, 
îl preferăm oricum pe Francisc 
Munteanu din dramele „La patru 
pași de infinit" și „Tunelul".

Pînă 
opinia 
„părți 
ratate 
caz atitudinea sentimentală către 
care ne îndeamnă 
alta, dar prin acest 
menținem de atîta 
nivel submediocru, 
sibilă afirmarea cinematografiei 
românești prin valori durabile, 
competitive chiar dacă e vorba 
numai de genul „comediei mu
zicale". De acord, deci, cu întreba
rea pusă mai ieri de un confrate: 
„pînă oînd ?"

TUDOR STANESCU

atunci însă, rămînem la 
că existența și a unor 
pozitive" în unele filme 
nu justifică în nici un

unii. Nu de 
procedeu ne 
vreme la un 
făcînd impo-

I
I
I
!

I

Din cite expresii 
frumoase cuprinde 
dicționarul de alo
cuțiuni, nescris, al 
copiilor, acest „Te 
spun lu’ nenea !“ 
mi se pare a avea 
semnificații îndea
juns de sugestive 
pentru a lămuri in
tențiile acestui 
cursiv săptămînal.

El își propune o 
meditație asupra 
relației adolescent- 
copil, asupra res
ponsabilității băia
tului mai mare față 
de ocrotirea și edu
cația celui mai mic, 
fie că sînt sau nu 
sint frați. ..încă de 
la 3—4 ani, intrat în 
cine știe ce conflict 
pentru o bilă sau 
țurcă cu un tovarăș 
de joacă mai voinic, 
copilul aflat în difi
cultate ii cheamă in 
ajutor pe „nenea". 
Iar „nenea", chiar 
dacă nu are decît 
un an sau doi mai 
mult, apnre de în
dată, gata să înlă
ture primejdia, să 
ocrotească și even
tual să pedepsească. 
Se înfiripă astfel, 
pe scara raporturi
lor fraterne, la cel 
mic conștiința că 
are cine să-I apere, 
iar la cel mai mă
ricel sentimentul 
mindriei de protec
tor, sentiment tonic, 
care dă încredere 
în propriile forțe, și 
chiar... maturizează.

Căci „nenea" cel 
cu pantaloni scurți 
se vede pentru pri
ma oară în viața 
lui pus în împre
jurarea de a gîndi 
un conflict, de a 
lua o hotărîre și de 
a face, pe baza ei, 
dreptate. Și este de 
subliniat faptul că, 
de cele mai multe 
ori, ajutat de sim
țul justițiar înnăs
cut, atît de preg
nant la copii (pentru 
că e încă 
pură), 
greșește, 
rapid 
exact, 
uneori 
din echitate, să în
cline balanța de
partea „adversaru
lui" reclamat de
frățior. Prin aceasta 
„nenea" face, fără 
s-o știe, un act e- 
ducativ. Pentru că 
îndeobște, oricît nu 
i-ar conveni verdic
tul, cel mic îl ac
ceptă fără crîcnire, 
el reprezentînd ho- 
tărîrea fratelui mai 
mare. A celui i 
va deveni, i 
lungul anilor, i 

mic 
iubit 
și imitat 
ce între-

in stare 
„nenea" nu 

El aplică 
„verdictul" 

chiar dacă 
este nevoit,

care 
de-a 
pen- 

un 
1 cu

tru cel 
exemplu, 
fanatism 
în mai tot 
prinde.

La acest aspect 
am vrut să ajung : 
al responsabilității 
adolescentului față 
de fratele mai mic, 
o răspundere re

prezentînd, dincolo 
de legăturile natu
rale, una din pri
mele îndatoriri so
ciale ale tinărului.

Păstrez în carne
tul de reporter 
două exemple dia
metral opuse, 
mul vorbește des
pre grija — și sa
crificiul — unui ar
tificer de la Porțile 
de Fier care, rămas 
fără ambii părinți, 
s-a îngrijit de fra
tele mai mic, mun
cind pentru el de 
la prima clasă ele
mentară șl pînă l-a 
văzut 
de-al 
fapta 
unui 
vară, 
care-și folosea fră
țiorul ca unealtă. 
impingindu-1 cu 
trupușorul lui firav, 
prin pătratul lumi
natoarelor de la ca
sele ce urmau să fie 
jefuite 
pingîndu-I prin a- 
ceasta pe drumul 
pierzaniei.

Intre cele 
cazuri-limită 
tă desigur o 
tate de trepte, 
săptămînile 
toare vom 
să punem pasul pe
niței pe cele mai 
semnificative dintre 
ele.

și îm-

două 
exis- 

infini- 
în

urmă- 
încerca

PETRE DRAGU

■
I

I

I
I
I
I
I
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Dileme în orientarea
profesională

(Urmare din pag. 1)

In ferma de la Mangalia a

I.A.S. „Avicola" Constanța

și-n „luna
inventarelor44 I

(Urmare din pag. I)

găm mai departe cu sufletul 
gură. La magazinul „Vulturul

rări, a fost, Intr-adevăr, bine 
gîndit șl consolidat temeinic. 
Rămîne de văzut acum cu ce 
anume a fost „umplut" acest 
cadru, ce argumente aduce ac
tivitatea însăși pentru a-1 sus
ține pe deplin utilitatea.

La capitolul acesta, realitățile 
organizațiilor de bază U.T.C. 
din întreprindere sînt mai mult 
sau mai puțin contradictorii. 
Cîteva învățăminte au fost e- 
vident desprinse din adunările 
de alegeri, din problematica lor, 
și cred că acestea trebuie reți
nute în primul rînd.

— S-a înregistrat atunci
mare număr de propuneri, de 
cereri îndreptățite ale tinerilor, 
îmi spune din nou CONSTAN
TIN NENIȘANU. Datorită a-
cestui fapt, ne-am gîndit să
permanentizăm un cîștjg pe ca
re îl obținusem tot în adunările 
de alegeri : prezența conducă
torilor procesului de producție, 
a șefilor de secții, la adunările 
uteciștilor. 
conducerii 
hotărît ca 
continuare 
donările organizațiilor 
din secții.

Așa se explică, fără

e- 
e-

un

Am solicitat apoi 
întreprinderii și s-a 
aceștia să 

prezenți la
fie și în 
toate a- 
de bază
Îndoială,

rezolvarea promptă a unora din 
dificultățile și neajunsurile sem
nalate sever de tineri în adu
nările de alegeri sau în cele de 
după aceea. Repartizarea unor 
lucrări corespunzătoare pregă
tirii tinerilor, după gradul lor 
de cunoștințe și nu după cel al 
preferințelor, ca și acțiunea de 
verificare a pregătirii profesio
nale, pe baza unor examinări e- 
xigente, desfășurate în atelierul 
S.D.V. — sînt numai cîteva 
xemple care demonstrează
coul prelungit al dezbaterilor 
purtate cu prilejul alegerilor și, 
în același timp, caracterul prac
tic pe care l-au cî.știgat pe te
renul activității de zi cu zi.

Lor li s-ar mai putea adăuga, 
cu destulă ușurință și altele, li
nele din ele se află deja pe pri
mul plan al intențiilor comite
tului U.T C. : inițierea, în cele 
două secții de strungărie, a u- 
nui concurs permanent care să 
desemneze după fiecare sfîrșit 
de trimestru pe cei mai buni 
trei strungari — concurs care, 
în treacăt fie spus, ^ste prevă
zut pentru trimestrul II, deși 
era mult mai firesc să înceapă 
din primele luni ale anului — 
ca și dorința de a pregăti cîți- 
va tineri care să poată lua peste 
cîtva timp locul unor munci-

la 
de 

Mare", raionul de copii — și aici 
...în inventar. Și alte și alte in
ventare...

Pînă la urmă, de la magazine 
de alt profil, cumpărăm ceea ce 
s-a găsit — niște pături, niște cos- 
tumașe mai mari etc., și astfel 
reușim să încropim ceva. „Du-te, 
te rog, după pat !“ a sunat ru
gămintea nevestei — odată ce 
s-a văzut acasă. Cumpărăm pat 
din Piața Amzei. Alergăm apoi 
dună saltea, 
cel Mare, 
în sfîrșit, 
„Magazinul 
lea Victoriei, 
sesem de dimineață.
nou ghinionul ne paște : saltelele 
sînt mai mari și în lățime și în 
lungime, decît patul, cu cite 10— 
15 cm. „Astea sînt !“ dă din u- 
meri vînzătoarea. Nici pînă azi 
n-am găsit saltea. Din nou am 
recurs la improvizații. Deci, fuga 
la magazinul de textile (Unitatea 
25) de pe strada Alecu Constan- 
tinescu nr. 7. Inventar. „începe 
pe 12.1, se termină pe 23.1". 11 
zile pentru inventar ? Ce inven
tariază atîta, cînd în magazin — 
o încăpere mică — sînt doar cî
teva pături, covoare și baloturi 
de metraie ? Odiseea noastră 
continuă. Pătuțul, cam debil, ne 
cere să-l dregem. Deci cuie, 
clește, ciocan. Gospodăria priete
nului meu era cam nouă. Iar la 
drum... în Piața Amzei, de astă- 
dată la magazinul de fierărie. N-o 
să credeți c-am avut o zi fără no
roc. dar era și aici ați ghicit — 
închis. „Gestionând bolnav" ne 
avertiza un afiș. Jocul ne-a prins 
și ne deplasăm la piața 1848 unde 
e un adevărat centru de magazi
ne specializate în fierărie. Cel 
care ne interesa — „închis pentru 
renovare". în schimb ni se 
că o adresă în apropiere :
G. Coșbuc nr. 5. Iată-ne și 
Dar, în van : magazinul de 
rie era închis. Ne izbim din nou 
de același truc care se vede trea
ba că „prinde" : eram îndrumați 
la magazinul de pe Lipscani 102... 
de unde veniserăm ? I ? Și așa a 
trecut o zi întreagă fără să pu
tem cumpăra ceea ce-am dorit.

Ajungem în Ștefan
pe Calea Griviței... 

găsim 
Copiilor" 

unde

saltea 
din 
mai 
Dar,

la 
Ca- 
fu- 
din

indi-
Bd. 

aici 1 
fieră-

unei responsabilități față de o 
profesie, cu toate că, pe de altă 
parte, ea determină, în destul 
d.e multe situații, unilateraliza- 
'fea activității liceale a elevu
lui. Cu aceste riscuri, diriginții 
cultivă interesul timpuriu pen
tru opțiunea profesională Și 
pentru că — după cum aprecia 
tovarășa Cosma Margareta, di
riginta clasei a Xll-a B de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu" — 
s-a ajuns să se lucreze cu un 
material uman care știe ce vrea, 
școala se ocupă acum să le ori
enteze regimul de muncă și via
ță în ultima clasă, în scopul 
unui randament maxim în pre
gătire. în trei licee — „Ady- 
Șincai", „Nicolae Bălcescu", 
„Emil Racoviță" — diriginții în 
ședințe și consultații cu elevii și 
părinții, au elaborat măsuri de 
pregătire particulare fiecărui caz 
în parte. Liceele au, așa
dar, ambiția să-și trimită 
absolvenții bine pregătiți la 
concursurile de admitere, 
motiv pentru care majo
ritatea au organizat grupe de 
pregătire la disciplinele de con
curs, cu proprii profesori. Au 
luat-o deci înaintea apariției 
programei de admitere, înaintea 
centrului universitar care încă 
n-a perfectat un sistem de 
cursuri de pregătire pentru vii
torii candidați —, deși aveau 
exemplul Capitalei, nu s-a gîn
dit să mijlocească măcar un sis
tem de consultații pentru pro
fesorii de liceu care conduc 
grupele de pregătire.

Dar să nu ne autoamăgim ■ că 
totul e de bine cu elevii ultimei 
clase din moment ce au hotărît 
următorul pas ce-1 fac după 
absolvire și se pregătesc de 
mult pentru examene. Aceeași 
diriginți ne spun că sînt sufi
cient de multe cazuri în

hotărîrile intră în conflict cu 
ceea ce ar trebui să aleagă, de 
fapt, tînărul. Dar influența fa
miliei și incapacitatea tinărului 
de a se obiectiva sînt mai puter
nice decît mijloacele de con
vingere ale școlii. Motiv pentru 

■ care se abordează mai rar soluții 
de reorientare profesională. E- 
levii și părinții merg pînă a- 
colo, îneît precalculează eșecul 
și-și asumă riscul urmînd să se 
gîndească „la altceva" abia după 
aceea.

N-are nimeni nimic împotri
vă : fiind vorba de concurs atît 
în facultăți cît și în școlile post- 
liceale, absolventul are dreptul 
să încerce. Ar fi totuși necesar 
să ne punem problema ca tot 
mai puțini să fie aceea care în
cearcă nefundamentat să se în
drepte de la început spre alt
ceva. Aici însă — pe bună drep
tate remarca tovarășul Alexan
dru Gyorfi — intervin cele mai 
mari dificultăți. Sistemul edu
cațional de orientare profesio
nală continuă să fie lipsit de 
materialul ajutător, mai ales cel 
de informare. Extindem puțin 
sublinierea. De bună seamă că 
este un merit al acelei școli — 
ca Liceul „Nicolae Bălcescu" — 
unde din 163 de viitori bacalau- 
reați 161 știu ce vor să facă mai 
departe. Dar 79,6 la sută se în
dreaptă doar spre patru profesii 
ferme ; profesor, medic, econo
mist, inginer. Acest singur fapt 
ne spune cît de infimă este in
formația de care beneficiază e- 
levul, părintele și chiar profe
sorii asupra paletei de profesii 
posibil a fi abordate. Dar con
statăm chiar mai mult și cu sur
prindere : liceele n-au la înde- 
mînă 
largă 
lități 
fesii, 
tățile 
domeniile lor nici măcar în rîn-

dul populației școlare a orașu
lui. Și mai anemică, ca să nu 
spunem că lipsește cu desăvîr- 
șire, este informația asupra po
sibilităților profesionale în ca
zul în care nu optezi pentru un 
sistem școlar, ci să lucrezi în 
producție. Din acest motiv — 
deci din necunoaștere — posibi
litatea este exclusă, deocamdată, 
din gama opțiunilor. Nici un 
elev nu știe în ce ramură indus
trială s-ar putea încadra, ce 
posibilități de calificare ar avea 
să lucreze la absolvire direct 
în producție. Și atunci să ne 
mirăm că abia în toamnă începă 
pelerinajul la oficiile forței de 
muncă ?

Sîntem de acord că așezarea 
muncii de orientare profesiona
lă pe baze științifice și deser
virea ei de către cercetare și 
factorii de informare continuă să 
facă progrese foarte modeste, 
dar cu aceasta nu putem ab
solvi liceele dintr-un centru ca 
orașul Cluj pentru că nu se slu
jește de propriile forțe ca să 
facă trecerea de la un bun ctș- 
tigat — determinarea elevilor 
să facă din timp alegerea profe
siei — la sprijinirea lor »-o facă 
cu multă corectitudine.

Mai trebuie
(Urmare din pag. I)

LA MAGAZINUL
„1001 ARTICOLE"

Responsabilul Savu Turmacu șl 
vînzătoarea Ana Dobre (în foto
grafii) sînt mai mult preocupați 
să justifice „inventarele** — deși» 
stupefiant, nu cunosc durata a- 
cestora — în loc să arate solici

tudine față de cumpărători.

și

nici măcar o informație 
asupra paletei de specia- 
pe care le oferă, ca pro- 
Clujul universitar. Facul- 
nu fac propagandă' pentru

rea sistemului de preluare și des
facerea producției. Pentru gene
ralizarea rapidă a experienței 
bune din fermele avicole, s-a fă
cut propunerea completării, lu
nar, a „cărților poștale" multipli
cate în care să se înscrie metoda 
cea mai nouă folosită și avanta
jele ei în comparație cu cele tra-

Olimpiada 
mecanizatori

tinerilor

Intrată în tradiția acțiunilor 
profesionale inițiate de către or
ganizațiile U.T.C., în județul 
Constanța, olimpiada tinerilor 
mecanizatori și-a desemnat și a- 
nul acesta cîștigătorul. Numele 
lui este Vasile Roșea. E unul din
tre cei peste 2 000 de tineri me
canizatori ce au luat, în primă
vara anului treout, startul în 
complexa și exigenta competiție 
a competenței și pasiunii pentru 
asimilarea a ceea ce este nou și 
cu eficiență pentru producția din 
cooperativele agricole, pentru ac
tivitatea economică a secțiilor de 
mecanizare. O întrecere ce a a- 
firmat numele unui tînăr, dar 
care a influențat deosebit de fa
vorabil producția — după cum 
afirma tovarășul inginer Marin 
Ciobanu, din cadrul întreprinde
rii județene de mecanizare a a- 
griculturii. Și, cifrele sînt aduse 
argument : producțiile de grîu, 
porumb, floarea-soarelui și legume 
care incorporează și munca me
canizatorilor sînt cu pînă la o 
treime din plan superioare ani
lor precedenți, indicele de utili
zare a tractoarelor și a celorlalte 
mașini agricole este superior cu 
28 la sută, realizărilor anului

1969, în rindul fruntașilor au fost 
înscriși peste 98 la sută dintre 
mecanizatorii tineri.

Dar cine este cîștigătorul ? Un 
băiat de statură obișnuită dar 
harnic cum nu sînt încă doi în 
cadrul S.M.A. Independența. Pe 
cartea sa de vizită sînt trecute 
realizări deosebite: în medie, a- 
nul trecut a asigurat folosirea 
tractorului 298 de 
un venit de peste 
de lei.

zile, realizînd 
o sută mii

★
Este interesantă 

mitetului județean 
U.T.C. — înfățișată de către to
varășul prim secretar, Constantin 
Jurcă —, de a concretiza într-o 
cuprinzătoare expoziție, activita
tea de un an a tinerilor meca
nizatori angajați în competiția 
„Secția de mecanizare cu cele 
mai bune rezultate" : grafice, ma
chete ale celor mai valoroase 
inovații și raționalizări, expoziție 
ce va fi prezentată la faza finală 
a olimpiadei tinerilor mecaniza
tori ce se va desfășura la sfîrși- 
tul acestei luni la București.

inițiativa Co- 
Constanța al

GH. BRAD

trecut examenul
diționale. Teme ? Furajarea efi
cientă, eliminarea pierderilor, 
exploatarea sistemelor mecanice 
și electrice montate în hale etc.

Este o idee... Una dintre atî- 
tea altele care ar putea fi înscri
se în programul de activități al 
organizațiilor U.T.C. din unitățile 
agricole de profil.

★
Cu același prilej, cîștigătorii

fazei județene a concursului 
„Cea mai bună crescătoare de 
păsări", și-au disputat șansele o- 
cupării primelor 3 locuri pe țară. 
A fost o întrecere interesantă, în 
care fără excepție concurentele 
au demonstrat o bună pregătire 
profesională. Exigența juriului,

întrebările de baraj, stăpînirea de 
sine a concurentelor, au stabilit, 
în final, erarhia celor mai bune 
dintre cele mai bune crescătoare 
de păsări. Numele lor: Maria 
MIHALACHE de la I.A.S. „Avi
cola" Iași, Elisabeta HOLHOȘ, 
de la I.A.S. „Avicola" Oradea și 
Elisabeta BIDEAUA, de la I.A.S. 
„Avicola" Băicoi. Cîștigătoarelor 
le-au fost atribuite premii sub
stanțiale de către organizatori.

tori cu experiență pe mașinile 
mari, pretențioase — și așa mai 
departe. Toate, sau aproape toa
te, pornite direct sau indirect 
din analizele efectuate in adu
nările de alegeri.

Ceea ce s-ar putea reprob , 
totuși, unor asemenea încercări < 
și chiar reușite ale unei activi
tăți convingător conturate este 
un singur lucru, însă unul de o 
mare însemnătate : acela că 1- 
deile nu pornesc, așa cum ar fi 
normal și de la organizațiile de 
bază, ci invers, de la comitetul 
U.T.C. al întreprinderii. Cred 
că nu greșesc dacă afirm că 
multe din ele aparțin de-a drep
tul secretarului de comitet. Iar 
dacă faptul acesta nu are în si
ne nimic îngrijorător, el poate 
deveni astfel prin consecințele 
sale. Am și remarcat, de altfel, 
din discuțiile cu secretarii u- 
nor organizații de bază, că a- 
cestea susțin, de regulă, proiec
tele comitetului, că răspund co
rect la îndemnurile sale — la 
muncă patriotică, la acțiunile 
destinate producției, la adunări, 
însă răspunsurile acestea nu 
sînt completate și amplificate 
prin caracterul profund perso
nal al intervențiilor fiecărei or
ganizații de bază, prin acțiuni
le lor proprii care să încerce, 
cu posibilitățile lor mai mici 
sau mai mari, rezolvarea unor 
situații specifice unui singur loc 
de muncă. Fenomenul este, deo
camdată, recunoscut și mărtu
risit cu toată sinceritatea chiar 
la comitetul U.T.C. :

— Una din intențiile noastre 
imediate este aceea de a deter
mina organizațiile de bază 
acționeze 
inițiativă, 
producție, 
te mereu 
In ultima 
centrul de greutate s-a cam de
plasat spre comitetul întreprin
derii și este de datoria noastră 
șă-1 mutăm acolo unde este lo
cul său de drept, in organiza
țiile de bază.

Un adevăr, spuneam, rostit cu 
franchețe — deocamdată. Dar 
aș cuteza să afirm că nu-i 
numai atît. Cîteva semne, sur
prinse pe ici, pe colo, unele 
chiar în programele de activi
tăți adoptate în adunările de a- 
legeri, vin să demonstreze că e- 
xistă deja și preocupările nece
sare pentru înlăturarea acestor 
situații înainte de a deveni cro
nice. Aceleași măsuri de ordin 
organizatoric, care preced în
totdeauna trecerea la acțiunile 
directe, constituie și de data a- 
ceasta argumentul principal : în 
momentul de față, biroul comi
tetului U.T.C. al uzinei și-a în
scris apăsat în agenda sa de 
lucru două proie te de imediată 
actualitate : „întărirea pe toate 
planurile a vieții interne de Or
ganizație" (formulare care, în 
ciuda aparențelor sale destul de 
nesigure, are o adresă precisă: 
consolidarea birourilor organi
zațiilor de bază, în primul rînd), 
precum șl „antrenarea tuturor 
tinerilor la viața de organiza
ție".

Două aspecte ale uneia și a- 
celeiași chestiuni. Formulate a- 
cum, cu spiritul critic și limpe
zimea necesare, ca dorințe ca
re frămîntă comitetul U.T.C. In 
întreaga sa componență, ele 
vor deveni, cu siguranță, mal 
devreme sau mai tîrziu, moda
lități concrete de acțiune, care 
se vor adăuga la șirul celor a- 
părute deja în repertoriul or
ganizației U.T.C. de la recen
tele alegeri pînă în prezent.

să 
mai mult din proprie 
îndeosebi pe linie de 
Am dori să nu aștep- 
indemnurile noastre, 
vreme mi se pare că

[dnemu
PE LUCIUL GHEȚII : rulează 

la Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9 ; 11,15 ;
13,30; 16,30; 18,45; 21).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

ȘARADA ; 
(orele 8,30; 11; 
Volga (orele 9,30; 11,30; ’ 13,45; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 
11,15; 16; 18,15; 20,30). Gloria (o-
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,30).

GENOVEVA DE 
rulează la Victoria 
10,30;
20.45) , Favorit , ... __ _ ___ ,
13,45; 16; 18,15; 20.30), Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30: 20.45);

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grivița (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Aurora (o- 
rele 9.30; 12; 15,15. 17,45; 20.15),
Tomis (orele 9,30; 12; 15,15; 17,45;
20.15) .

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Lumina (orele 18,15; 
20,30).

rulează la Festival 
13,30; 16; 18,30; 21), — .. lg.

9;

12,30; 14,30;
BRABANT: 
(orele 8,30; 
16,30; 18,30;

(orele 9,15; 11,30;

MAYERLING : rulează la Lu
mina (orele 9,30—15 în continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ; 
PENTRU PACE ȘI COLABO
RARE INTERNAȚIONALĂ — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. și vizita în S.U.A. : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Excelsior (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la în
frățirea (orele 9—12,15 în continua
re; 15,30; 19), Progresul (orele 9,15; 
12,30; 16; 19.30), Arta (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Buzești (ora 15,30).

ULTIMA VACANTĂ : rulează la 
Buzești (orele 18; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în conti
nuare).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele 15; 17.15). Miorița 
(orele 10: 12,30; 15; 17,30; 20).

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ : rulea
ză la Floreasca (ora 19,30).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

,,Z“ : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 18: 20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30;

17,45; 20), Vitan (orele 11; 15,30; 18; 
20.15).

IN GHEARELE 
ALE DOCTORULUI 
rulează la Gluleștl 
18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU _____ .
lează la Cotroeenl (ora 18,45).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Cotroeenl (ora 15,30).

CAPCANA : rulează la — 
(orele 18: 20).

POVEȘTILE PITICULUI 
BO : rulează la Pacea (ora 

Viitorul

INVIZIBILE
MABUSE: 

(orele 15,30; 

ROMA : ru

Pacea

OLANDEZUL ZBURĂTOR: ru
lează la Cinemateca — Union 
(ora 16,30).

ȘOIMII : rulează la 
(ora 20).

HIBERNATUS : rulează 
torul (orele 16; 18).

IN ARȘIȚA NOPȚII :

BIM-
16).

la Vii-

, — rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15). 

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Moșiloi' (orele 15,45; 18). 

PRIMUL CURIER : rulează 
Moșilor (ora 20,15).

CADAVRUL VIU : rulează 
Popular (ora 19,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : 
lează la Popular (orele 15; 17,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

VlNATOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Cosmos (orele 
15.30; 18; 20 15).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 
20).

FEMETA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Rahova ta
rele 15.30; 18: 20.15).

DAMA DE PICA : rulează la Ci
nemateca — Union (orele 10,30; 
12,30; 14,30).

LUNI, 18 IANUARIE 1971

Teatrul Mic : FATA CARE A 
FĂCUT O MINUNE — ora 20; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
MICUL INFERN — ora 19,30.

LUNI, 18 IANUARIE 1971

• 18,00 Scena și ecranul • 18,30 
Muzică populară • 18,50 Actuali
tatea în economie • 19,20 1001 de 
seri • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 Reflector • 20,15 Ro
man foileton ; Doamna Bovary 
(II) • 21,05 Ocolul țării în opt luni 
• 22,15 Drumul lui Tudor • 22,30 
Telejurnalul de noapte a 22,40 
Telesport. Concurs international 
de schi-slalom uriaș.' înregistrare 

de la Adelbaden.
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TELEGRAMĂ
TUN ABDUL RAZAK, prim-ministru al Malayeziei, a 

trimis tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președinte
le Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

în numele guvernului și poporului malayezian, doresc să 
vă mulțumesc sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj 
de compasiune.

Sînt bucuros să arăt că apele s-au retras aproape în în
tregime și că s-au luat toate măsurile pentru ca activitatea 
tn regiunile sinistrate să reintre în normal.

ÎN ÎNTÎMPINAREA GLORIOASEI ANIVERSĂRI: •

SEMICENTENARUL CREĂRII PARTIDULUI e
Apropierea evenimentu

lui pe care, nu peste multă 
vreme, ii va sărbători în
treaga țară prilejuiește cu 
fiecare zi ce trece din ce in 
ce mai numeroase manifes
tări, al căror caracter di
vers se adresează unui ma
re număr de oameni ai mun
cii de toate categoriile, con
stituind tot atitea puncte de 
atracție deosebită.

Intr-un număr de 40 de 
comune din județul Mara
mureș. de pildă, au avut loc 
duminică mari adunări 
populare, in cadrul cărora 
au fost expuse conferințe 
ca „Cincizeci de ăni de lup
tă ai P.C.R." și „Lupta ma
selor populare din județul

Maramureș împotriva ex
ploatării și asupririi". A

Asemenea expuneri au mai ” 
avut loc în multe alte zeci 
de comune din țară, la Pra- 
hova sau Satu Mare, la V 
Constanță sau la Mehedinți, 
întrunind multe mii de par
ticipant. O amplă re- A 
trospectivă asupra mișcării y 
Comuniste și muncitorești 
din România s-a realizat în- gt 
tr-un simpozion organizat la ™ 
Vaslui, cu participarea unor 
prestigioase cadre universi- 
tare. La Galați, tinerii au 
fost invitați să urmărească 
simpozionul desfășurat la 
Teatrul muzical și procesul, 
literar ai romanului „Străi
nul" de Titus Popovici.

HANDBAL
în „C.C.E.“ Universitatea Timișoara-

H. C. Copenhaga 14-10 (9-5)

Cind înveți o lecție 
pe jumătate...

hotArîri ale consiliului
DE MINIȘTRI _

Experimentarea salarizării e 
pr bază de cote procentuale • 

a lucrătorilor din comerț •
Consiliul de Miniștri a a- 

probat printr-o hotărîre apli
carea experimentală â salari
zării pe bâză de cote procen
tuale a lucrătorilor din comerț, 
începînd de la 1 februarie
1971, pînă la sfirșitul anului
1972.

Cotele procentuale stabilite 
potrivit noilor reglementări 
vor putea fi modificate numai 
în cazuri cu totul excepționale, 
cu aprobarea comitetului de 
direcție al întreprinderii sau a 
organizației comerciale și cu 
acordul comitetului sindicatu
lui.

Potrivit prevederilor hotă- 
rîrii, personalul operativ și 
muncitorii din unitățile comer
ciale cu amănuntul, unde vin- 
zările de mărfuri nu au osci
lații mari de la o perioadă la 
alta, vor fi salarizați pe bază 
de cote procentuale la valoarea 
desfacerilor realizate. Acolo 
unde vînzările de mărfuri au 
oscilații mari de Ia o perioadă 
la alta, salarizarea se va face 
parțial pe bază de cote procen
tuale la valoarea desfacerilor 
realizate — de regulă cel puțin 
50 la sută din salariu, iar dife
rența în raport cu timpul efec
tiv lucrat.

Personalul operativ și mun
citorii din unele categorii de 
unități, cum ar fi depozitele 
de păstrare îndelungată a 
mărfurilor, de colectare și sto
care a ambalajelor, cele care 
desfac combustibil solid, che
restea, materiale de construc
ții, carne și altele de acest gen, 
vor putea fi retribuiți în regie. 
Muncitorii din unitățile comer
ciale care prestează munci ne
specifice comerțului vor fi sa
larizați în regie sau acord-

Personalul tehnic-admînis- 
trativ cu funcții care contribu
ie la creșterea volumului de 
activitate va fi retribuit in a- 
eord, tn mod direct proporțio
nal cu gradul de realizare sau,

după caz, de depășire a planu
lui. Cei încadrați pe funcții ca
re nu contribuie direct la creș
terea volumului de activitate 
vor fi retribuiți în regie, sala
riile tarifare acordîndu-se in
tegral la îndeplinirea sarcini
lor individuale de serviciu.

La unele funcții de condu
cere stabilite de ministerele 
și organele centrale tutelare, 
Salariul tarifar se va acorda 
atît pe baza sistemului în a- 
Cord direct proporțional, ci’ 
și în funcție de realizarea 
beneficiului planificat. în ca
zul în care nu se realizează 
beneficiul prevăzut, salariul 
tarifar pe întregul trimestru 
se diminuează corespunzător 
gradului de nerealizare a aces
tui indicator, fără însă ca di
minuarea să poată depăși 10 
la sută.

Lucrătorii retribuiți pe bază 
de cote procentuale au calita
tea de angajat, în sensul Codu
lui Muncii, cu toate drepturile 
și obligațiile ce decurg din a- 
ceasta.

Pentru anumite perioade ale 
anului, cînd unitățile sînt mai 
solicitate, hotărîrea dă dreptul 
șefilor de unități și subunități 
să utilizeze personal retribuit 
pe bază de tarife. Această ca
tegorie de personal nu are 
calitatea de angajat și nu be
neficiază de alte drepturi in 
afară de remunerarea pentru 
activitatea depusă. Răspunde
rea gestionară pentru mărfu
rile încredințate acestui perso
nal revine șefului de unitate 
sau colectivului, în cazul ges
tiunilor colective.

Hotărîrea prM-ede posibilita
tea ca șefii de unități să sti
muleze pe cei mai buni lucră
tori.

Lucrătorii din comerț vor be
neficia în continuare de regle
mentările in vigoare privind 
premierea tn cursul anului și 
1« sfirșitul activității anuale.

BASCHET

„Elevele"

Un meci de handbal fete nu 
pare să fie, în principiu, o de
monstrație de dezordine, dar tre
buie să recunoaștem că întâlnirea 
dintre Univ. Timișoara și H. C. 
Copenhaga, din prima manșă a 
„C.C.E." la handbal feminin, a 
fost o întrecere de diletanți, a 
cărei unică vinovăție poate fi 
considerată doar pretenția de a 
fi practicat ceea ce cu un strop 
de îndrăzneală numim sport de 
performanță pentru că s-a des
fășurat sub firma unei competi
ții de rezonanță, altfel ar fi greu 
să recunoaștem că oeea ce am 
văzut în sala Olimpia din Timi
șoara își merită numele de con
fruntare internațională, că jucă
toarele, toate tinere, indiferent de 
culoarea tricourllor, roșii — fete
le noastre, albastre — danezele.

și-au luat cu adevărat în serios 
responsabilitățile.

însuși antrenorul echipei noas
tre, prof. Constantin Lache, își 
manifesta, la sfirșitul partidei, 
nemulțumirea pentru jocul pre
stat de elevele sale. „Îmi pare 
foarte rău dar trebuie să recu
nosc că jucătoarele mele nu au 
realizat ceea ce noi toți împreu
nă am gîndit, ceea ce noi toți 
împreună am dorit. Așa se în
tâmplă cind înveți o lecție doar 
pe jumătate : cealaltă jumătate 
se răzbună".

După prima repriză, cind stu
dentele luaseră un oarecare a- 
vantaj, în loc să majoreze sco
rul, pentru a scăpa de grijile par
tidei retur, ele, dimpotrivă, s-au 
lăsat pradă automulțumirii și re
zultatul s-a văzut : oaspetele au

Gabrielei Both
în sala Floreasca din Capitală 

s-au disputat, timp de trei zile, 
partidele din primul turneu al 
celui de-al doilea tur al campio
natului național de baschet femi
nin. Ca și în campionatul mas
culin, organizarea unei părți a 
competiției sub formă de turnee 
se dovedește salutară, eficientă 
sub toate aspectele, inclusiv cel 
financiar. între altele, turneul 
din București a oferit tuturor 
specialiștilor prezenți aici posi
bilitatea să vadă la lucru tot ce 
avea mai bun la ora actuală în 
baschetul feminin, a oferit, pe de 
altă parte, unora dintre sportive, 
ocazia de a bate cu mai multă 
tărie la porțile afirmării. La rîn- 
dul nostru, am reținut cîteva as
pecte care ni s-au părut deosebit 
de semnificative. Primul dintre 
acestea ar fi fluxul de tinerețe 
pe care îl aduc cîteva echipe, cu 
loturi înțesate de eleve și ju
nioare (Voința București. Sănă
tatea Satu Mare, A.S.A. Cluj, 
Crișul Oradea). Un al doilea as
pect, de data aceasta negativ, a 
fost tactica bătrînească aplicată 
de cele mai multe formații, tac
tică bazată pe atacuri prelun
gite, cu puține aruncări la coș. 
S-ar mai putea vorbi și de aten
ția redusă pe care au acordat-o 
antrenorii sistemelor de apărare. 
Foarte multe jucătoare nu cu
nosc nici măcar poziția funda
mentală a apărătorului, ca să nu 
mai vorbim de plasament și d" 
procedeele tehnice specifice. De 
aici — multe, foarte multe gre
șeli personale, puține intercep
ții, puține contraatacuri. Și o 
problemă dureroasă: lipsa spec
tatorilor si, mai ales, a specta
toarelor. în trei zile de baschet 
nu s-au vîndut nici 500 de bi
lete ! Iar numărind spectatoarele 
prezente am găsit o medie de 
15 pe reuniune. Să ne gîndim 
doar că numărul jucătoarelor 
care au evoluat a fost de 120 și 
să facem o simplă împărțire și 
vom avea o spectatoare la 6 ju
cătoare ! ! procent care ar fi 
outut fi inversat dacă în sală ar 
fi fost prezente, fie și ca invitate, 
componentele puzderiei de echi
pe școlare, de junioare, de cali
ficare și de divizia B care acti
vează în Capitală. Ceea ce atestă 
slaba activitate — de fapt, quasi 
inexistentă — a comisiei de

înscris goluri după goluri, apă
rarea a fost de nerecunoscut iar 
atacul a continuat să rateze inad
misibil chiar și situații extrem de 
favorabile. E semnificativ că între 
minutele 26 și 35, noi n-am 
punctat deloc, în vreme ce dane
zele au marcat de trei ori. Pare 
cel puțin ciudată optica cu care 
privesc jucătoarele evoluția lor, 
modul cum explică ele această 
victorie la un scor strîns, deloc 
liniștitor — victorie care înseam
nă aproape cît o... înfrîngere — 
încriminînd o serie de greșeli de 
arbitraj comise de cei doi arbitri 
din R. P. Ungară, Vilmoș Săli și 
CySzS Szolnoki. Este inexact în 
ceea ce ne privește am remarcat 
corectitudinea exemplară a aces
tor doi arbitri. Am vrea să re
marcăm cîteva erori care s-au 
manifestat, în deosebi, în atacul 
echipei noastre. Dacă am înțeles 
tactica echipei daneze de a în
târzia atacurile, de a le prelungi, 
nu am înțeles, în schimb, pentru 
ce echipa noastră a adoptat o 
tactică asemănătoare ? Pentru că 
în dese rînduri chiar și tn mo
mentele în care echipa noastră 
se afla în superioritate numerică 
șuturile la poartă întîrziau, de
clanșarea Contraatacurilor de a- 
semenea. Mi-a fost foarte greu 
să obțin din partea antrenorului 
timișorean o apreciere asupra re
zultatului viitoarei întâlniri de la 
Copenhaga. Am și înțeles de 
ce. Sperăm însă că jucătoarele 
noastre vor izbuti acolo ce nu au 
izbutit pe teren propriu. Adică 
vor izbuti să reediteze rezultate
le obținute în întâlnirea cu hand
balistele iugoslave și să demon
streze că ceea ce nu le-a reușit 
la Timișoara le va reuși mai de
grabă la Copenhaga.

M. TACCIU
P. s.
Pină la închiderea ediției, tn 

cadrul turneului masculin de sa
lă, ce se desfășoară tot la Timi
șoara, s-au înregistrat rezultate
le : Politehnica Galați—Voința 
București 12—12 (8—4), Sport 
Club Bacău — Știința Lovrin 
16—7 (7—3).
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In curind „Scinteia tineretului'1 
oferă tinerilor, in paginile sale

UN CURS PRACTIC 
DE CULTURISM

Numeroase scrisori primite de la cititorii 
ziarului nostru, ne-au confirmat interesul, 
curiozitatea pentru cea mai modernă disci
plină sportivă — culturismul — manifestîn- 
du-și, în același timp, dorința de a cunoaște 
tainele acestei „arte a armoniei fizice" și de 
a o practica efectiv.
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armoniei fizice" și de
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După o scurtă perioadă 
în care culturismul a fost | 
violent controversat în lu
mea teoreticienilor și co
mentatorilor sportivi, el a 
reușit să se impună, grație 
rezultatelor concrete vizibi
le oferite de practicienii și | 
susținătorii lui, cît și dato
rită condițiilor de practica
re ușor de asigurat și la 
îndemîna oricui.

Dar mai presus de orice 
popularitatea culturismului | 
pe toate meridianele lumii 
este argumnetată de efici- - 
ența pe care a dovedit-o în 
dezvoltarea corpului uman ■ 
în echilibrarea funcțiilo _ 
sale, în câștigarea forței, a 
unei sănătății robuste și, ■ 
poate nu în ultimul rînd, a - 
unei armonii fizice care vi
zează perfecțiunea. ■

Venind în întîmpinarea dorinței și intere
sului tinerilor de a cunoaște și de a practica 
culturismul, ziarul „Scînteia tineretului" des
chide, în curînd, în paginile sale, UN CURS 
PRACTIC DE CULTURISM.

Acesta va fi susținut, pe o perioadă de 
cîteva luni, de către cei mai autorizați spe
cialiști în materie, și va fi bogat ilustrat, cu 
imagini foto și schițe, cu descrierea minu
țioasă și argumentarea exercițiilor.

Cercurile de inițiere în 
tainele culturismului înfiin
țate de către organele și or
ganizațiile U.T.C. pe lingă 
Casele de cultură ale tine
retului, pe lingă asociațiile 
sportive, elevii și studenții, 
tinerii în general, vor avea

în acest curs practic un 
ghid util, un dicționar în 
măsură să le lămurească 
orice chestiuni, orice pro
bleme în materie. Rubrica 
noastră stă, astfel, la dispo
ziție atît amatorilor cît și 
specialiștilor.
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ATLETISM

Măsuri pentru stimularea • 
muncii la domiciliu •

Consiliul de Miniștri a emis 
O hotărîre privind folosirea 
muncii la domiciliu pentru e- 
xecutarea unor articole de ar
tizanat — oovoare, țesături, 
broderii, confecții, împletituri 
etc — și a altor produse și lu
crări.

Prevederile hotăririi au ca 
scop dezvoltarea și diversifi
carea unor astfel de produse, 
pentru a căror realizare 
nu sînt necesare mașini și 
utilaje speciale, valorifica
rea mai deplină a resur
selor locale, precum și e- 
fectuarea de lucrări și presta
rea anumitor servicii. Lista 
produselor și lucrărilor care 
pot fi executate prin muncă la 
domiciliu va fi stabilită de or
ganele tutelare pentru între
prinderile și organizațiile eco
nomice subordonate.

Munca la domiciliu va putea 
fi prestată pe baza unui con
tract de muncă care se încheie 
pe perioadă determinată în 
cazul unei producții care nece
sită o activitate neîntreruptă 
de 3 — 12 luni, sau pe durată 
nedeterminată cînd necesită o 
activitate neîntreruptă de 
peste 12 luni- în cazurile cînd 
perioada este de pînă la 3 luni, 
sau nu se asigură un volum de 
producție care să justifice în
cheierea unui asemenea con
tract, munca la domiciliu se 
va efectua pe baza unui alt tip 
de contract — pentru executare 
de produse și lucrări — care 
dă dreptul numai la remune
rarea pentru activitatea pres
tată.

Ambele feluri de contracte 
pot fi încheiate numai cu per
soane neîncadrate în muncă, 
în contracte se vor prevedea 
condițiile în care se face apro
vizionarea cu materii prime 
și materiale, recepția și livra
rea produselor realizate, pre

cum și tarifele pentru munca 
prestată.

Persoanele care — avînd 
contract de muncă — realizea
ză la domiciliu un volum de 
producție egal cu cel stabilit 
pentru salariații ce activează 
la sediul unității, dobindesc 
calitatea și drepturile de sala
riat potrivit normelor ce vor fi 
stabilite de forurile competen
te.

Persoanele care au încheiat 
contracte privind munca la do
miciliu pot fi ajutate de mem
brii lor de familie — soț, copii, 
părinți, socri, surori, frați. Ele 
nu pot folosi muncă salariată, 
încălcarea acestei prevederi 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă și 
desfacerea contractului.

întreprinderile și organiza
țiile comerciale de stat și ale 
cooperației de consum sînt au
torizate să vîndă cu plata în 
rate persoanelor care efectuea
ză munca la domiciliu în con
dițiile prezentei hotărîri ma
șini de cusut și mașini de tri
cotat necesare executării lu
crărilor contractate.

Este interzisă producerea 
prin muncă la domiciliu a pro
duselor alimentare de orice 
fel, precum și a oricăror ar
ticole sau bunuri la care se 
folosesc materiale nocive, in
flamabile sau explozive, folosi
rea în această muncă de reci- 
pienți sub presiune, aparate ce 
funcționează la tensiune înaltă, 
utilaje pentru sudură oxiaceti- 
lenică.

Aplicarea prevederilor aces
tei hotărîri este menită să a- 
tragă în producția socială ca
tegorii de persoane care nu au 
posibilitatea să lucreze în în
treprinderi și organizații eco
nomice, să contribuie la creș
terea producției și sortimente
lor unor bunuri de larg con- 
•uni.

e

Deși târziu, (în alți ani am avut 
concursuri în luna decembrie) 
sala „23 August” • găzduit, Ieri, 
primul concura atletic din aceas
tă iamă. Organizatorii lăsînd oon- 
cursul deschis atlt seniorilor cît 
și celor 3 categorii de vîrate ale 
juniorilor, și-au luat pe bună 
dreptate măsuri de precauțiune, 
limitînd numărul participanților 
la fiecare probă.

Din păcate însă, multe probe 
și categorii de vîrstă au avut 
doar cîțiva participanți, oeea ce 
surprinde în mod deosebit, deoa
rece concursul constituia prima 
etapă a Campionatului Capitalei 
de sală, urmînd ca la sfîrșitul 
săptămînii să aibă loc finalele a- 
oestui concurs. E necesar ca fo
rurile în drept să analizeze cau
zele acestui dezinteres nejusti
ficat.

De asemenea, la penuria de 
participanți a concursului nu era 
necesar să se oblige concurenții 
să înceapă proba la o înălțime 
prestabilită, deoarece aceasta a 
făcut, la categoria junioare I, de 
exemplu, ca din cele 5 concu
rente, două să nu treacă înălți
mea inițială. De altfel, ne-am 
oprit la acest exemplu doar ca 
un pretext de a aminti că atle
tismul nu este numai pentru cei 
ce se pregătesc pentru olimpiade. 
Activitatea atletică trebuie să 
cuprindă marea masă a tineretu
lui, talentat sau mai puțin talen
tat; ea este un mijloc de angre
nare în activitatea sportivă, de 
dezvoltare fizică, de întărire a 
sănătății. Urmărirea la orice con
curs a marei performanțe ne 
poate duce din nou la situații 
bizare, cînd s-au ținut campio
nate naționale cu probe fără par
ticipant, sau doar cu 1—2 spor
tivi de probă.

Lăsînd la o parte aceste con
siderente se poate aprecia că 
inaugurarea sezonului atletic de 
sală din acest an a fost de bun 
augur. S-au bătut două recor
duri naționale de juniori : la să
ritura cu prăjina Cornel Anton 
a trecut 4,43 m. întrecînd cu 3 
centimetri vechiul record, iar 
Marin Iordan a aruncat greutatea 
și... recordul probei la 14,95 m. 
Concursul a fost bine organizat

propagandă a Federației de bas
chet.

Nu putem Încheia fără a pre
zenta, in cîteva cuvinte, echipa 
Sănătatea din Satu Mare (antre
nor — Gabriela Both) relevația 
autentică a competiției. După ce, 
în prima zi, sătmărencele — cu 
3 eleve în „cinciul" de bază — 
au condus un meci întreg expe
rimentata formație Rapid Bucu
rești, pierzînd în ultimul mo
ment numai datorită lipsei de 
experiență. Ele au evoluat exce
lent și in partida cu Crișul, e- 
chipă cu vechi state de serviciu 
în divizia A, pe care au izbutit 
s-o depășească la limită, după un 
meci dramatic.

Balai (18 ani) — o certă pro
misiune pentru echipa națională, 
Mihalic (16 ani), Doboș! (18 ani) 
o excelentă conducătoare de joc, 
Todosiciuc, Petrușca (de aseme
nea eleve) alături de Anderco,

Horvat și Pataki au impresionat 
în primul rînd, prin deosebita 
calitate a jocului prestat, un joc 
tineresc, debordant, în viteză, cu 
pase repezi și surprinzătoare, cu 
aruncări multe și precise. Evo
luția lor ni s-a părut cu atît 
mai valoroasă cu cît am aflat 
că C..T.E.F.S. Satu Mare nu se 
omoară cu firea să asigure con
diții acestei echipe (singura di
vizionară A din județ) care se 
antrenează într-o sală înghețată, 
ca să nu ilustrăm decît un aspect 
al dezinteresului organelor lo
cale. Iată de ce ținem să adre
săm cele mai calde felicitări an- 
trenoarei Gabriela Both, și ele
velor sale, care, depășind toate 
dificultățile, au demonstrat con
vingător că și baschetul feminin 
poate fi spectaculos, au făcut o 
bună propagandă baschetului și 
sportului în general.

OVIDIU PĂUN

Concursuri — nu numai pentru 
„olimpici" !

Iar absența In general, a atleți- 
k>r consacrați nu a știrbit totuși 
din spectaculozitatea probelor. 
Dintre celelalte rezultate am mai 
reținut cursa de 60 m. garduri 
în 8,7 sec. a Elenei Mîrza, arun
carea greutății — Gh. Dumbra-

vă de 15,14 m„ alergarea pe 60 
de metri a Iul Cristian Pascu din 
Moreni în 7,0 sec. șl săritura de 
1,91 m, la înălțime a juniorului 
Cristian Dreptu, Doar atât.

TIMIȘ VASILIU

Inlrucit scrisoarea sporti
vei Carmen Crișan, dezvă
luie mai mult decît un caz 
particular, adică aduce in 
discuție, în ceea ce-i pri
vește, mai ales, pe studenții 
care sînt și sportivi de marc 
performanță, dilema „sport- 
invățătură", care din ele tre
buie să primeze și in detri
mentul căreia, să acordăm 
mai multă atenție acestei 
probleme.

Sportul, după cum se știe 
nu este o meserie în sine, 
este un travaliu pe care spor
tivii de performanță minați 
de un sentiment interior, il 
prestează cu plăcere și pa
siune. Sportul. performan
țele sportive, fie ele și ex
cepționale, nu-ți oferă, în 
general o meserie, o profe
siune. Activitatea sportivă de 
performanță are o durată 
scurtă care-ți procură doar 
satisfacții pasagere, intrin
sece, nu de-o viată întreagă. 
Să determinăm, deci, spor
tivii să se realizeze ca oa
meni de muncă, să-și facă o 
carieră, o profesiune. De a- 
ceea trebuie ca toți factorii 
cu răspunderi majore în do-

--------- DIN 
meniul sportului nu numai 
să uu împiedice sportivii să 
muncească ori să învețe cu 
randament, ci să le sădească 
concepția că trebuie să facă 
asta și să le acorde tot spri
jinul în acest sens. între 
munca, efortul pentru pre
gătirea, pentru travaliul 
sportiv și cel profesional, 
trebuie să fie un echilibru, 
un raport perfect, echitabil. 
Nu trebuie să influențeze 
negativ nici sportul învăță
tura, nici viceversa. Năzuim, 
facem totul pentru marea 
performanță sportivă dar nu 
în detrimentul profesiei. 
Sportul rămine, în continuare, 
in spiritul olimpic, un apa
naj al amatorilor.

Din păcate aceste dezide
rate, aceste precepte ale 
vieții sportive sau nu sînt 
însușite suficient sau sînt 
subestimate de unii dirigui
tori ai sportului de perfor
manță. De ce ? Au fost des
tule cazuri cînd din cauza 
programelor competiționale 
sau a turneelor oficiale, ele
vii și studenții plinind mai 
presus satisfacțiile și inte
resele de moment — avînd și

Performanța sportivă
(Urmare din pag. 1)

Mă adresez ziarului tinerilor 
din România fiindcă acum cînd 
am trecut de puțin de vîrsta 
junioratului, cei ce vor citi aces
te rînduri, vor fi cei ce vor în
țelege cel mai bine ceea ce 
scriu.

Să încep prin a derula sec
vențele unui film din zilele lui 
1970, să prezint cîteva lucruri 
ce vor facilita înțelegerea situa
ției în care am ajuns.

București. Sfirșitul lunii mai 
1970. Federația română de tenis 
de masă stabilește planul de 
pregătire a lotului republican, 
avînd ca obiectiv principal 
„mondialele” de la Nagoya (Ja
ponia) din aprilie 1971. Planul 
prevede cu date ooncrete eta
pele pregătitoare în cele mai 
mid detalii stabilite tn urma u- 
nor discuții extrem de fructuoa
se, fiecare component al lotului 
exprimîndu-și acordul pentru e- 
fortul ce urma să-l depună con
vins fiind de eficiența programu
lui adoptat.

După acea lună mai, pentru 
mine a urmat finalul vieții de 
elevă, bacalaureatul și examenul 
de admitere la Facultatea de 
chimie Industrială la Politehnica 
bucureșteană, examene trecute 
cu succes. în timpul verii am 
participat la pregătire împreună 
cu lotul, apoi la 1 octombrie a 
început școala.

De la începutul primului an 
de studenție știam că sesiunea 
din iarnă are trei examene 
grele. Cu toate acestea am con
tinuat pregătirea conform pla
nului stabilit în mai 70, fie la 
clubul meu, Politehnica, unde 
sub îndrumarea atentă și com
petentă a antrenorului A. Arde- 
leanu, împreună cu doi dintre 
componenții naționalei mascu
line, Gh. Teodor și N. Stelian,

am participat la 6 antrenamente 
săptămînal sau la antrenamen
tele de la lot conduse cu pri- 
ceperea-i și exigența-i recunos
cută, de Ella Constantinescu.

Începînd de la 1 octombrie și. 
pînă în prima zi de vacanță, 
care pentru mine a fost 24 de
cembrie, am făcut pregătiri și 
deplasări timp de 33 de zile, 
vreme în care am absentat de 
la școală, bineînțeles motivat, 
conducerea facultății manifes
tând o deosebită grijă și înțele
gere pentru situația în care mă 
aflam. Un mic amănunt : în 
această perioadă am pierdut și 
sînt obligată să recuperez acum 
pentru a mă putea prezenta la 
examene în iamă : peste patru
zeci de cursuri, tot atâtea semi
nalii, multe, multe ore de labo
rator și numeroase planșe la 
desen.

Spre sfîrșitul anului 70, mi s-a 
adus la cunoștință de către Fe
derație că și în luna ianuarie 
’71 lotul are două etape impor
tante de pregătire comună : 
4—11, Poiana Brașov, 11—27 
Arad. Recitind planul stabilit în 
mai ’70, am constatat că prima 
etapă era trecută în perioada va
canței mele de iamă, iar a doua 
nu exista. Am observat, astfel, că 
planurile, proiectele inițiale au 
suferit o metamorfoză inexplica
bilă care mie, ca studentă la 
cursurile de zi, mi-au dat peste 
cap pregătirea profesională și, 
într-un fel, și pe cea sportivă.

într-o discuție pe care am 
avut-o cu tovarășul Sever Dăneț, 
secretar general al F.R.T.M., în 
care am încercat să-mi exprim 
motivele neparticipării la pregă
tirea comună cu lotul datorită 
situației mele școlare, etape sta
bilite ulterior lunii mai 70, oare
cum aleator, eu spunînd că ac
cept pregătirea în București, m-a 
surprins acest răspuns autoritar : 
„în București ești prea preocu-

pată de activitatea școlară". Un 
alt amănunt : planul din mai 
’70 prevedea, într-adevăr, în a- 
ceastă perioadă o etapă de pre
gătire, dar în București.

Am îrițelei ani' de-a rîndul că 
sportul de performanță cere sa
crificii, am făcut mereu, dar a- 
cum cred că era cazul ca timp 
de o lună, înainte de sesiune, 
să fiu sprijinită să pot învăța... 
(iertați-mi lipsa de modestie, dar 
timp de doisprezece ani în școa
lă, am fost mereu premianta în
tâi a clasei...) De remarcat că în 
februarie voi juca chiar în tim
pul sesiunii, la „mondialele” u- 
niversitare care au loc la Bucu
rești.

Această spinoasă problemă 
care la Federație — îmi para 
rău că trebuie s-o spun — nu • 
găsit înțelegere, am discutat-o 
cu antrenorul meu care a fost 
de aceeași părere cu mine, an- 
gajîndu-se în fața Federației că 
mă va pregăti corespunzător In 
această perioadă pentru a nu 
rămîne în urmă. Țin să remaro, 
pentru cei ce nu au observat 
acest lucru, că rezultatele mele 
cele mai bune au fost obținute 
sub îndrumarea tov. A. Arde
leanu.

în aceste zile, am aflat că 
dacă nu voi fi prezentă imediat 
la Arad, voi fi exclusă din lo
tul ce se pregătește pentru mon
dialele de la Nagoya și astfel 
nu-mi voi putea apăra, alături 
de colegele mele M. Alexandru 
și E. Mihalca, medaliile de ar
gint pe echipe, cîștigate la 
Miinchen în 1969, la ediția pre
cedentă. Sentința mi-a fost adu
să la cunoștință de secretarul 
general al F.R.T.M., tovarășul 
Sever Dăneț, marți dimineața.

Cred că orice altceva spus, at 
fi de prisos”.

Cu deosebită stimă,
CARMEN CRIȘAN

K

PARTEA REDACȚIEI
îndemnul deloc pedagogic și 
responsabil al tehnicienilor 
și conducătorilor sportivi — 
au neglijat obligațiile față 
de învățătură producindu-și 
cu proprie știință pertur- 
bații in situația școlară, alții 
ratind nu numai examene ci 
chiar ani de studii sau pro
fesiuni.

Deși la această oră există 
un program competițional 
stabilit și în funcție de 
cerințele programei și siste
mului de iuvățămint, totuși, 
mai persistă incă destule fi
suri care vădesc o neconcor- 
danță intre obligațiile de-o 
natură și alta. Elevii, dar 
mai ales studenții sînt che
mați in competiții oficiale, 
la turnee in perioada de 
pregătire și de examene. 
Sint discipline sportive ca 
baschetul, handbalul, fotba
lul, voleiul, atletismul, 
judo-ul etc., unde marea ma
joritate a echipelor sînt stu
dențești. In chip firesc ar 
trebui să se țină seama în
tr-o mai mare măsură de a- 
ceastă stare de fapt. Sînt, 
apoi, fixate etape de pregă
tire — ca în cazul studentei

și sportivei Carmen Crișan 
— în perioade cînd studenți
lor și elevilor le este impo
sibil să facă deplasarea in 
alte localități.

Am supus conținutul scri
sorii și cererea sportivei, fac
torilor de maximă responsa
bilitate. Intrucit secretarul 
general al Federației, tov.
Sever Dăneț, se afla, îm
preună cu antrenoarea lotu
lui reprezentativ, Ella Con
stantinescu, la Arad, am dis
cutat această problemă cu 
tov. loan Kunst-Ghermănes- 
cu, secretar al CNEFS, sîm- 
bătă dimineața, fiind de față 
sportiva Carmen Crișan, an
trenorul ei, A. Ardeleanu, 
conf. univ. I. Oprișescu, vice
președinte al clubului Poli
tehnica București. Tov. se
cretar I. K. Ghermănescu, ju
decind cu răspundere și 
înțelegere situația, a decis 
să o ajute pe sportivă să se 
pregătească pentru examene 
și, in consecință, pină la sus
ținerea examenelor — ulti
mul în 12 februarie — Car
men Crișan să se antreneze 
cu seriozitate sub îndruma
rea antrenorului ci de club,

A. Ardeleanu. Conducerea 
clubului s-a angajat că va 
asigura condiții bune de pre
gătire — 3 ore și jumătate 
pe zi în sala de la Repu
blicii. Antrenorul și sportiva 
împreună, mțelegind marile 
îndatoriri pe care le au față 
de reprezentarea sportului 
românesc în confruntările in
ternaționale — chestiune a- 
supra căreia li s-a atras a- 
tenția — și-au manifestat ho
tărîrea nestrămutată de a 
face tot ce-i omenește posi
bil pentru a cuceri perfor
manțe și mai mari. Sperăm 
că Federația, în urma acestei 
măsuri nu va considera fap
tul ca o lezare a autorității 
și stabilirea unui raport de 
echitate o va determina să-și 
reconsidere hotărîrea, con- 
ceptâile Si principiile, fără 
să creeze în viitor noi di- 
ferenduri între sportiva Car- 
m-n Cris->n și Fpderatie.

Pentru că performanța spor
tivă^ nu este — si nu trebuie 
să fie — opusă formării pro
fesionale. Și aceasta e bine 
s-o știe toate federațiile 
toate forurile sportive.

V. CĂBULEA
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Criza este provocată de intenția Angliei
de a livra arme Pretoriei

Criza care amenința încă de la deschiderea 
sa cea de-a 18-a conferință a Commonwealthu- 
lui pare să fi izbucnit brusc în cursul dezbate
rilor de duminică

D
eclanșatoarele țăcăne 
. prompt : instantanee

pentru pagina de sen
zație, mărturii pentru 
arhivă. Cu condiția să 
cuprindă în obiectiv în

treaga Terră, fotoreporterii nu 
duc lipsă de material dramatic. 
Pe uscat și pe apă, în văzduh ori 
sub pămînt, undeva se întîmplă 
ceva ce-1 privește pe om, anga
jează destinul lui, înscrie nume
le lui în fișele posterității. Spec
tacolul lumii are loc pe o scenă 
cît lumea, se desfășoară fără an
tract și, dacă ne gîndim bine, fără 
public, numai cu — la ora ac
tuală — trei miliarde și jumăta
te de deținători de roluri.

Omul pe care-1 vedeți în aceas
tă jalnică stare, țintuit fără su
flare de un felinar, a devenit 
una dintre victimele conflictului

sîngeros care sfîșie Irlanda de 
Nord. Cei ce l-au torturat îl gă
siseră vinovat de violențe săvîr- 
șite la rîndul lui împotriva case
lor catolice din Belfast. De o 
parte și de alta legea a fost ori
cum încălcată — dar oare abia 
acum ? Patru sute de ani de a- 
buzuri, de discriminări, de repri
mări, de crime — un imens rîu — 
de sînge și-au zvîrlit în această 
săptămînă un ultim talaz pe 
trupul nefericitului de colo. De 
nu i-ar mai urma nici unul... 
(Foto 4).

Șaptezeci de oameni liberi au 
coborît scările avionului aterizat 
la Santiago de Chile. Cu puține 
ceasuri în urmă toți erau încă 
deținuți politici în închisorile bra
ziliene. Eliberarea lor a condițio
nat libertatea și chiar viața di
plomatului elvețian Giovanni En

rico Bucher. Practica luării de 
ostatici a contaminat America 
Latină, diplomații străini acredi
tați pe acest continent numărîn- 
du-se acum printre oamenii cu 
cele mai mari „riscuri ale mese
riei". (Foto 3).

S-a anunțat eșecul loviturii de 
dreapta din Bolivia. Forțele ar
mate, fotografiate pe străzile din 
capitala La Paz, restabilesc ordi
nea. Președintele Torres anunță 
epurarea armatei boliviene de e- 
lementele anti-populare, de dreap
ta. Dreapta ! Dreapta, adică for
țele încremenite în conservato
rism stupid și crîncen, adică in
chizitorii născuți d<ln greșeală cu 
o jumătate de mileniu prea tîrziu. 
Era și timpul neutralizării drep
tei pentru ca să fie pace în La 
Paz ! (Foto 1).

Călăreții din ultima fotografie 
sînt, în viața de toate zilele, con
ducători de automobile. Dacă au 
abandonat volanul și au luat în 
mîini hățurile, de vină este nu
mai zăpada căzută în cantități 
neașteptate în Nebraska și alte 
numeroase state americane. Lo
cuitorii Omahei au astfel prilejul 
să-și amintească de strămoșii lor, 
cuceritorii vestului îndepărtat. 
Astfel, ducîndu-se călare după 
cumpărături, trecînd pe lîngă bo
turile celor șapte m-li de auto
mobile blocate, strănepoții pio
nierilor meditează la efectul ro
mantic al unei ierni grele. 
(Foto 2).

Ce imagini ne mal rezervă săp- 
tămîna ce vine ?

ȘTEFAN IUREȘ

Potrivit agențiilor de presă, 
cauza o constituie faptul că un 
organism al conferinței, Comite
tul special, nu a putut ajunge la 
un compromis în privința adop
tării unui text prin care să se 
precizeze poziția comună a mem
brilor Commonwealthului în le
gătură cu intenția declarată a 
Marii Britanii de a ridica em
bargoul asupra vmzărilor de 
arme către Republica Sud-Afri- 
cană. Comitetul avea sarcina să 
întocmească un document care 
să fie prezentat spre adoptare 
participanților la conferință. EI a 
ales ca bază „Declarația de in
tenții" prezentată de președintele 
zambian, Kenneth Kaunda, care, 
în esență, interzice oricărui mem
bru al Commonwealthului să a- 
corde vreun sprijin acelor regi
muri ce practică discriminarea 
rasială. Reprezentanții Angliei și 
Australiei au cerut să se aducă

amendamente declarației Iul 
Kaunda, în așa fel încît guvernul 
britanic să aibă mînă liberă în 
ceea ce privește reluarea vînzări- 
lor de arme către regimul de la 
Pretoria. Patru ore de discuții, re
latează corespondentul agenției 
France Presse, nu au fost, însă, 
suficiente pentru a-i convinge pe 
reprezentanții statelor africane să 
renunțe la poziția lor de a res
pinge actul pe care intenționează 
să-l facă Anglia, act calificat de 
ei drept un sprijin acordat gu
vernului rasist al R.S.A.

• COMPANIA „US STEEL 
CORP", a anunțat sîmbătă spori
rea prețurilor la unele sorti
mente de oțel cu 6,8 la sută. 
Aceasta este cea de-a doua mare 
companie producătoare de oțel 
din S.U.A. care-și sporește pre
țurile de vînzare în cursul ulti
melor zile. Noile prețuri vor in
tra în vigoare cu începere de la 
1 martie a.c. După cum se știe, 
prima companie care a anunțat 
o sporire a prețurilor la oțel a 
fost „Bethlehem Steel Corp.".

• IN URMA PUBLICĂRII în 
numărul de sîmbătă al cotidia
nului „New York Times" a unei 
fotocopii după o scrisoare in care 
se cere drept răscumpărare 
un milion de dolari pentru 
liberarea lui Claude Fly, dip 
mat american, răpit în au«,
1970 de o organizație ilegală uru- T 
guayană, un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A. a declarat că guvernul a-

SCADENTE Apelul
Indirei Ghandi

MONETARE
zx nceputul anului a 

-C—- găsit principalii fac- 
I tori financiari ai 

Pieței comune și ai 
„Clubului celor 10" 
(format din guver

natorii băncilor centrale ale 
celor mai importante zece țări 
occidentale) într-o cursă con- 
tra-cronometru, în încercarea 
de a găsi soluții numeroaselor 
probleme monetare rămase în 
suspensie de anul trecut.

Miniștrii de finanțe ai „celor 
șase“ s-au întîlnit la Arnhem, 
în Olanda. Agenda întîlnirii : 
examinarea problemelor buge
tare în vederea coordonării lor 
spre crearea într-un termen 
scurt a „Uniunii monetare". 
O reuniune asemănătoare, des
fășurată la 15 decembrie 1970, 
a eșuat complet. Tentativele 
de „uniformizare" a politicii 
financiare s-au lovit din nou 
de opoziția Franței, care a 
criticat pe ceilalți parteneri 
pentru intenția acestora de a 
atribui unor organisme supra- 
naționale prerogative aparți- 
nînd organelor legislative na
ționale. (LE FIGARd). Olan
da și Italia s-au alin.at, în ul
timul moment, pozițiilor fran
ceze. în final, Franța, italia și 
Olanda au propus... noi „con
sultații adevărate", înainte ca 
fiecare din membri să adopte 
decizii importante în acest do
meniu. Un alt aspect al acelo
rași probleme se referă la 
contribuția pe care urmează 
să o suporte Anglia, după a- 
derare, pentru finanțarea edi
ficiului Comunității Economi
ce Europene. Foreign Offi- 
ce-ul cere ca, la sfîrșitul pe
rioadei de cinci ani (de tran
ziție), participarea Angliei să 
nu se ridice la mai mult de 
13 la sută. Franța apreciază 
că procentul echitabil ar fi 
de 21 la sută. Or, organele fi
nanciare comunitare — indi
ferent de dificultățile econo
miei britanice (balanța sa de 
plăți deficitară pînă în 1969, de 
exemplu) sînt hotărîte să con
tinue procesul de integrare, 
proces care solicită sporirea 
bugetului Pieței comune. Evi
dent, „cei șase" doresc ca e- 
ventualul nou membru să con
tribuie la acest buget cu un 
procent substanțial, în raport 
cu volumul produsului națio
nal brut britanic și fără să ia 
în considerare dificultățile de 
conjunctură. Cercuri economi
ce aparținînd Pieței comune 
apreciază că, în prezent, de 
stabilirea acestui procent de 
participare depinde apropierea 
datei încheierii negocierilor de 
aderare a Angliei la acest or
ganism.

Reuniunea guvernatorilor 
marilor bănci occidentale, ți
nu-ă la Băle, al cărei scop a 
fost găsirea unor noi mijloace 
de stabilitate a prețurilor, de 
combatere a inflației, s-a în
cheiat fără nici un rezultat, 
încercarea unora de a impu
ne „metode americane", prin 
restrîngerea creditelor în ve
derea unei noi relansări, s-a 
soldat cu un eșec total. Unii 
participanți au subliniat că 
propunerea de a aplica „me
todele americane" ar urmări 
să aducă monedele vest-euro- 
pene în faza denrecierii și a- 
poi a devalorizării, moment 
cheie în păstrarea poziției do
larului.

întîlnirilc de la Arnhem și 
Băle nu au adus nimic nou 
în disputa monetară occiden
tală.

IOAN TIMOFTE

Luînd cuvîntul sîmbătă la un 
miting desfășurat în localitatea 
indiană Surat (statul Gudjerat), 
premierul indian Indira Ghandi a 
chemat populația țării să acorde 
guvernului un sprijin multilateral 
în îndeplinirea transformărilor 
social-economice pe care și le-a 
propus. Referindu-se la progra
mul cu care se prezintă la apro
piatele alegeri partidul de guver- 
nămînt, Congresul Național In
dian, Indira Ghandi a relevat că 
unul din principalele scopuri ur
mărite este lupta împotriva sără
ciei, pentru îmbunătățirea situa
ției materiale a maselor.

merican refuză să plătească a- 
ceastă sumă și se opune, de a- 
semenea, achitării ei de grupuri 
sau persoane particulare. Moti- 
vînd această poziție prin dorința 
de „a nu încuraja răpirile și 
cererile de răscumpărări".

„Simpozion al petrolului
In capitala Kuweitului s-a des

chis un „simpozion al petrolului", 
la care participă 65 de specialiști 
reprezentînd industria și companii

petroliere arabe, Centrul de dez
voltare al Ligii Arabe, precum 
și diverse organizații străine. Prin
tre problemele care urmează să 
fie examinate se numără proiec
tul de creare a unui institut 
petrochimic arab, precum și coo
perarea dintre țările respective în 
domeniul exploatării și comercia
lizării petrolului.

COMUNICAT 
POLONO-AUSTRIAC

ORIENTUL APROPIAT

Operațiunile de control 
vor fi întărite în Belfast 
dacă noi incidente, de ge
nul celor care au avut loc 
in cursul ultimelor nopți, 
vor avea loc în cursul 
week-endului, se mențio
nează intr-un comunicat 
dat publicității sîmbătă 
după-amiază în capita
la Irlandei de nord, 
^cest comunicat a fost 
difuzat în urma unei 
reuniuni a principali
lor factori răspunzători 
de menținerea ordinii pu
blice, convocată de pre
mierul James Chlcîiester- 
Clark.

uvalîer a reapărut în știrile de gazetă. Medicul de 
țară, pornit în tinerețe să combată malaria, dar care 
descoperindu-și neașteptate vocații ministeriale a 
izbutit să ajungă dictator la Port au Prince, consta
tă cu groază că titlurile pe care și le-a atribuit nu-i 
sînt suficiente pentru a birui bolile ce-i macină

organismul. Postura de bolnav nu se prea potrivește cu tempera
mentul lui de șef al plutonului de execuție. Instrumentele medi
cale le-a dat uitării de mult. In schimb, a învățat să mînuiască 
pușca, pistolul și mitraliera, pentru că treburile cele mai impor
tante ale statului — împușcarea adversarilor săi — nu puteau fi 
lăsate pe mîini străine. Subsolul palatului prezidențial a devenit 
și pușcărie. Gurile rele afirmau că alte motive decît cele de eco
nomie determinaseră mutarea închisorii chiar Ia reședința lui 
„Papa Doc". O temniță oarecare putea fi nesigură. In schimb, 
oamenii lui de încredere instalați Ia palat — asasini experimentați 
proveniți din lumea interlopă, diverși Al Capone locali îmbrăcați 
în uniformă — știu să „păzească" un condamnat la moarte pentru 
că în Haiti a fi suspectat — chiar vag — este echivalent cu o 
sentință capitală.

Și, totuși, Duvalier are necazuri cu sănătatea. Poate vîrsta : 62 
de ani, poate alte cauze — cert este că faimosul „Papa Doc" a 
început să fie bîntuit de gînduri funeste. Firește, dumnealui nu 
cunoaște remușcarea. Dimpotrivă, se felicită pentru „performanța" 
sa — din zece haitieni NOUĂ au rămas analfabeți. De altfel, nu-i 
singurul record. Haiti are cele mai ridicate procente de mortali
tate infantilă, cel mai scăzut nivel de trai și cel mai mare procen
taj de șomeri de pe întregul continent. Foametea este cronică: 
familii întregi își vînd copiii (pe sume incredibile — care coboară 
pînă la... 15 cenți) pentru că le este imposibil să Ie asigure în

SUCCESORUL
fiecare zi o bucățică de pîine. Faptul îl certifică trimișii speciali 
ai unor ziare prestigioase.

„Papa Doc" are, însă, alte griji decît mărunțișurile statistice 
privind soarta poporului. 11 preocupă... succesiunea. In 1964 s-a 
declarat „președinte pe viață" ca să nu fie obligat, periodic, să 
organizeze înscenări electorale. A votat legea și a scăpat de neca
zuri și cheltuieli. Constituția nu-1 incomodase prea mult dar în 
august 1970 și-a amintit de existența ei. Dorea oare să revină, în 
sfîrșit, la democrație ? Nici gînd. Și-a amintit de constituție pentru 
a o... suspenda. Din motive ce nu au fost înțelese cu exactitate 
„președintele pe viață" și-a adăugat numeroaselor sale împuter
niciri și „puteri excepționale" pe... opt luni, deși aceste „puteri" 
și le atribuise de mult fără să-i mai adune pe deputați într-o 
„sesiune parlamentară". Duvalier a vorbit atunci despre nevoia de 
„a apăra nivelul economic al țării". Bineînțeles, s-a început prin 
execuții...

Acum, „Papa Doc" se gîndește la un succesor. Și-a examinat, 
încă o dată, oamenii de încredere și a ajuns la concluzia că la pu
tere trebuie să vină tot un... Duvalier. Tulburătoarea decizie a 
fost anunțată printr-un mesaj către națiune în care se afirmă că 
„la timpul potrivit va oferi și propune un conducător". Persona
jele obscure de pe băncile instituției parlamentare, învestite cu 
rolul de a aplauda și aproba hotărîrile lui Duvalier, i-au acordat 
dictatorului „dreptul de a-și desemna succesorul". Comandanții ar
matei — care se ocupă mai ales cu paza pușcăriei din subsolul 
palatului — au pus punctul pe i. într-o scrisoare semnată de ge
neralul Claude Raymond, șeful statului major, Duvalier este asi-major, Duvalier este asi
gurat de „loialitatea armatei". Aceeași „loialitate" este oferită cu 
generozitate și fiului său Jean Claude Duvalier în vîrstă de 20 de 
ani, declarat de pe acum „continuator incontestabil și incon- 
testat".

Îndoielile dictatorului nu s-au risipit. Scrisoarea generalului 
nu-i o garanție. Un gînd îl chinuie : oare după dispariția lui, mili
tarii — devotații săi de astăzi —- îl vor păstra lă putere pe Jean- 
Claude sau se vor instala ei comod în fotoliul prezidențial ? Ar 
fi o soluție pentru a preîntîmpina neplăcerile : să-i lichideze de pe 
acum. Totuși, are încă nevoie de acești militari. Și, apoi, nu numai 
militarii îi inspiră îndoieli...

Neiertătoare, grijile îl încolțesc pe „Papa Doc“...

M. RAMURA

Companiile petroliere care o- 
perează în emiratul Abu Dhabi 
au acceptat să ridice la 55 la sută 
partea care urmează să revină 
acestui stat din beneficiile reali
zate în urma exploatării zăcămin
telor sale petrolifere, anunță a- 
genția FRANCE PRESSE, citind 
surse oficiale. Agenția menționea
ză că la Abu Dhabi a fost rea
lizat un acord în acest sens între 
reprezentanții companiilor și re
prezentanții autorităților locale.

Sîmbătă seara s-a încheiat 
vizita oficială în Polonia a 
ministrului de externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschlae- 
ger. în comunicatul publicat 
cu acest prilej, se arată că a- 
bordînd probleme ale situației 
internaționale actuale, miniș
trii de externe ai Poloniei și 
Austriei au relevat dorința 
țărilor lor de a acționa în fa
voarea unei păci trainice, a 
lichidării focarelor de încor
dare existente in lume, și a 
dezvoltării cooperării pașnice 
internaționale, în special eu
ropene. Cele două guverne, 
se arată în comunicat, sînt 
interesate în convocarea, în 
cel mai scurt timp, a unei 
conferințe europene privind 
securitatea și colaborarea pe 
continent, care poate aduce o 
contribuție concretă la pa
cea trainică, securitatea 
colaborarea în Europa.

• MESAJUL LUI BAHI LADGHAM
ÎN LEGĂTURĂ CU REGLEMENTAREA

DIFERENDELOR DIN IORDANIA
• ACTIVITATE DIPLOMATICĂ ARABĂ
Bahi Ladgham, președintele 

Comitetului Superior Arab, în
sărcinat cu supravegherea norma
lizării situației în Iordania, care 
se află actualmente la Tunis, a 
adresat un mesaj guvernului ior
danian și reprezentanților organi
zațiilor palestiniene, exprimîndu-și 
satisfacția în legătură cu recentul 
acord încheiat la Amman între 
cele două părți. Măsurile prevă
zute de acest acord, care stabi
lește un program urgent de regle
mentare a situației în Iordania — 
se menționează în mesaj — 
bazează pe hotărîrile adoj 
anterior la Cairo și Amman 
sînt în concordanță cu acțiunile 
întreprinse de Comitetul Supe
rior Arab. Bahi Ladgham își ex
primă speranța că „aceste măsuri 
vor pune capăt tulburărilor din 
Iordania și vor contribui la resta
bilirea înțelegerii și cooperării 
frățești între cele două părți".

un turneu prin țările latino-ame- 
ricane în scopul de a informa 
guvernele acestor state asupra 
unor aspecte ale situației din O- 
rientul Apropiat, „potrivit punctu
lui de vedere al Republicii Arabe 
Unite", a declarat un purtător 
de cuvînt al reprezentanței di
plomatice a R.A.U. în capitala 
argentiniană.

In cursul vizitei, care va dura 
pînă la 20 ianuarie, delegația 
R.A.U. va avea contacte cu o 
serie de membri ai guvernului 
argentinian.j — se 

ie hotărîrile adoptate 
i Și

BUENOS AIRES. — O dele
gație egipteană condusă de mi
nistrul de stat, Hussein Zulficar, 
a sosit sîmbătă la Buenos Aires. 
Delegația egipteană întreprinde

kîn timp ce ambasadorul Elveției la Rio, Bucher, a fost eliberat 
de răpitorii săi, ambasadorul britanic în Uruguay, Jackson con
tinuă să fie reținut de „tupamaros" — organizatorii răpirii 
sale. în fotografie : militari uruguayeni în timpul operațiilor de 

cercetare la Montevideo

TUNIS. — Sayed Nofal, secre
tar general adjunct al Ligii Ara
be, aflat într-o vfeită Ia Tunis, a 
fost primit de primul ministru, 
Hedi Nouira, care îndeplinește și 
atribuțiile șefului statului pe 
timpul absenței președintelui 
Bourguiba din țară. Vizita lui 
Nofal !n Tunisia este consacrată 
examinării, cu oficialitățile tuni
siene, a situației din Orientul A- 
propiat și a unor aspecte ale re
lațiilor dintre statele arabe.

PREGĂTIRILE ECHIPAJULUI

Alan Shepard, Ed
gar Mitchell și Stuart 
Roosa, cei trei 
membri ai misiunii 
selenare americane 
„Apollo-14", care ur
mează să înceapă 
la 31 ianuarie, au 
fost supuși sîmbătă 
unui nou examen 
medical de către o 
echipă de nouă me
dici, care i-a găsit 
într-o stare de sănă
tate perfectă. Astro- 
nauții urmează să 
mai fie supuși unui 
nou test medical

pesta o săptămînă 
și, în fine, unui scurt 
control în ziua de
colării. La probe 
medicale vor fi su
puși, de asemenea, 
și membrii echipei 
de rezervă a misiu
nii „Apollo-14" — 
Eugene Cernan, 
nald Evans și 
Engle.

La rîndul lor, 
răspunzători de 
sarea astronauților 
în spațiul cosmic își 
intensifică activita
tea în aceste zile.

Ro- 
Joe

cei 
lan-

Pentru azi se preve
de o repetiție în ve
derea startului, sub 
forma unei lansări 
simulate, iar pentru 
marți este progra
mată o operație si
milară cu participa
rea astronauților — 
probă în vederea 
căreia rezervoarele 
de combustibil ale 
rachetei vor fi goli
te provizoriu, din 
motive de secu
ritate.

CANGURILOR
ustralienii demonstrea
ză pentru simbolul 
faunei lor : cangurul. 
Pe străzile din Sydney 
și Melbourne pot fi 
văzute pancarte cu in

scripția : „Apărați cangurul 
astăzi, miine va fi prea tir- 
ziu".

In fiecare an sint uciși 
peste un milion de „roos"

► (denumire populară abrevia-
► tă a cangurului). Vînarea 
k este foarte ușoară. Orbit in 
“ timpul nopții de farurile ma-
* șinilor urmăritorilor, anima- 
, Iul rămîne ca împietrit, deve-
► nind o țintă perfectă pentru
► vînător. Un singur vînător 
’ ucide într-o noapte între 60 
’ și 100 de canguri. Obiectul 
, acestui veritabil masacru în 
. masă îl constituie pielea can-
• gurului din care se fac hai- 
' ne, încălțăminte, poșete fine.
■ Multi australieni au sărit 

în apărarea originalului ani-
. mal care trăiește numai pe 
. cel de-al cincilea continent.
■ A fost creat un comitet na-
■ țional „Salvați cangurii", 
; care are filiale în aproape

toate orașele australiene. Co
mitetul a inundat tara cu 
broșuri de apărare a cangu
rului, ca aceea a cărei co
pertă o reproducem aici. 
Prietenii cangurilor au tri
mis mii de petiții prin care 
cer parlamentului să inter
zică sau să limiteze drastic 
vînarea acestor animale. Unii 
l-au chemat în ajutor pe...

președintele Nixon, dat fiind 
că cei mai mulți dintre vină- 
torii de canguri lucrează 
pentru firme nord-americane. 

Prima consecință a acestei 
campanii : la Canberra a fost 
creat un comitet format din 
reprezentanții unor ministe
re de resort, care studiază 
chestiunea „periclitării exis
tenței cangurilor". Ce șanse 
au prietenii cangurilor ră- 
mîne de văzut. Pe lîngă vină- 
tori, cangurii au, insă, un 
dușman de temut : fermie
rii. Ei afirmă că la fiecare
I 000 de hectare, anitnalul- 
simbol produce pagube anua
le de cel puțin 8 000 de do
lari. Un cangur mănincă de
II ori mai multă iarbă decit 
o oaie...

P. NICOARA
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GRECIA: INTERES 
PENTRU COMERȚUL 
CU R. P. CHINEZĂ
• IN CADRUL UNEI CON. 

FERINȚE DE PRESA cu redac
torii politici ai presei ateniene, 
Xanthopoulos-Palamas, adjunct 
al ministrului de externe, a de
clarat că în Grecia se manifestă 
interes pentru realizarea de 
schimburi comerciale cu R. P. 
Chineză. Acestea vor putea fi 
stabilite între firme particulare 
grecești și întreprinderi comer
ciale din China populară — a 
spus vorbitorul. El a precizat că 
volumul schimburilor greco-chi- 
neze ar putea ajunge la 20 mi
lioane de dolari.

• UN GRUP DE 
LIȘTI AMERICANI, SPECIA- 
. • . .......• avînd înfrunte pe George Low, director 
ad-interim al Administrației na
ționale pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), a sosit sîm- 
băta la Moscova, la invitația pre
ședintelui Academiei de Științe 
a U.R.S.S., Mstislav Keldîș, A- 
genția TASS precizează că dele
gația urmează să facă un schimb 
de păreri cu specialiști sovietici 
in probleme privind colaborarea 
în domeniul cercetării și folosi
rii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice.

CHILE : MĂSURI 
PENTRU LICHIDA

REA ȘOMAJULUI
• LA SANTIAGO DE CHILE) 

a avut loc o reuniune a Consi4 
liului economic (organism guvern 
namental) consacrată problemei 
lichidării șomajului în țară. Con
siliul a aprobat o serie de măsuri 
menite să contribuie la realiza
rea, într-un viitor apropiat, a 
utilizării depline a forței de 
muncă. In cursul reuniunii a fost 
condamnată „politica de sabotaj 
economic" practicată de unele 
firme particulare din țară, care 
reduc în mod deliberat produc
ția. Membrii Consiliului au ce
rut guvernului să adopte împo
triva crimelor respective măsuri 
energice, mergînd pînă la con
fiscarea lor.

• INTR-UN INTERVIU difu- 
zat sîmbătă de televiziunea el
vețiană, Giovanni Enrico Bu
cher, ambasadorul Elveției în 
Brazilia, răpit și apoi eliberat 
de membrii unei organizații ile
gale din această țară în schim
bul punerii în libertate a 70 de 
deținuți politici, a declarat că 
dorește să rămînă, în viitor, în 
postul său la Rio de Janeiro.

NOUTĂTI DIN 
MONTE CRISTO

• MONTE CRISTO, micuța 
fl insulă situată în Marea Tirenia-

nă la sud de Elba și devenită 
celebră datorită binecunoscutu
lui romancier Alexandru Dumas, 
a fost proclamată in mod oficial 
de guvernul italian drept rezer
vație naturală. Totodată, mini
strul italian al agriculturii, Lo
renzo Natali, a semnat un decret 
prin care insula a intrat în ad
ministrarea Consiliului național 
de cercetare și conservare a 
monumentelor naturii. Monte 
Cristo, a relevat ministrul, poa
te deveni o oază de maxim in
teres pentru naturaliști.

• UN NOU CONFLICT DE 
MUNCA de mari proporții ame
nință să se declanșeze săptămînă 
viitoare în Anglia. începind de 
miercuri dimineața — după cum 
a declarat secretarul general al 
Uniunii muncitorilor de la ofi
ciile poștale, Tom Jackson — cei. 
peste 200 000 de membri ai uni
unii vor intra în grevă.

Aceasta va fi prima grevă ge
nerală a muncitorilor britanici 
de la P.T.T. în istoria de 300 de 
ani a instituției respective.
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