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• Virtuțile instruirii la locul de muncă

• Policalificarea o acțiune care trebuie 
să fie determinată de cerințele concrete 

ale producției.

• Tn fiecare întreprindere o zi sau două pe 

săptămîna în care toată lumea să învețe

• Așteptăm cărțile de care avem nevoie

Aflat în atenția opiniei publice după publicarea ia în 
presă, proiectul viitoarei legi ce stabilește cadrul organi
zatoric de desfășurare a sistemului național pentru pregă
tirea salariaților a suscitat, așa cum era de așteptat, un 
viu interes în rîndul oamenilor muncii de diferite vîrste, de 
cele mai diferite profesii. Apreciate ca deosebit de necesare 
în condițiile dezvoltării impetuoase a științei și tehincii din 
țara noastră, noile măsuri vor imprima un caracter perma
nent. și sistematic acțiunii de reîmprospătare și îmbogățire 
continuă a cunoștințelor. Subliniind în unanimitate avanta
jele care decurg din instituționalizarea învățămîntului per
manent, opiniile exprimate pe marginea proiectului de lege 
conțin, în același timp, referiri concrete la modul cum va 
trebui să se procedeze în viitorul apropiat astfel îneît mă
surile preconizate să se materializeze cu maximă eficacitate, 
efectul aplicării lor să se reflecte nemijlocit în rezultatele 
muncii productive a salariaților.

Transcriem în cele ce urmeată cîteva puncte de vedere. 
Autorii lor — tineri, salariați în întreprinderi, activiști ai 
organizației județene Gorj a U.T.C.

DUMITRU ARMEGIOIU,
secretarul comitetului U.T.C., 

I. M. Sadu :

Nu cred că există cineva care 
să considere legea privind per

fectionarea pregătirii profesio
nale altfel decît ca bine venită. 
Putem afirma că o asemenea 
lege era foarte necesară, astăzi 
cînd de la cei mai tineri la cei 
în vîrstă. indiferent de mese
ria, de funcția pe care o are 
trebuie să învățăm în perma
nență. Personal, consider că 
prin sistemul de instruire la lo
cul de muncă se poate asigura 
acest obiectiv, avînd bineînțeles 
grija să fie create toate condi
țiile impuse de buna lui desfă-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Prin ancheta de față. între
prinsă în județul Vrancea, 
ne-am propus să cunoaștem ce 
știu cadrele didactice despre 
profesiile pe care le prezintă 
elesilor. Pentru că a-ți propune 
să convingi pe cineva despre a- 
vantajele unei anumite profesii 
trebuie să deții tu însuți o in
formație bogată. Dar nu numai 
atît. Aceste informații trebuie 
să-ți slujească ca ghid pentru 
acțiuni concrete, eficiente, la 
nivelul unităților economice, 
pentru ca elevii să se convingă 
singuri dacă profesiile respecti
ve se potrivesc sau nu cu încli
națiile și interesele lor. Argu
mentele utilizate de consilierii 
școlari — care, deși au drept în
datorire fundamentală orienta
rea școlară și profesională, nu-și 
onorează întotdeauna învestitu
ra — ca. de altfel, a tuturor ca
drelor didactice trebuie folosite 
apoi în sprijinul unei legături 
permanente eu -familia Din ex
periența de pînă acum, s-a vă
zut că rolul familiei în determi
narea orientării profesionale a 
fost neglijat, deși se știe că ma
joritatea elevilor Iși aleg profe
sia lor la îndemnul familiei, ru
delor și prietenilor mai mari.

Să vedem însă ce-au făcut în 
mod concret consilierii școlari, 
cadrele didactice pentru orienta
rea profesională a elevilor

Existența în municipiul Foc
șani, a unui singur consilier de 
orientare școlară și profesională 
ne-a determinat să analizăm mai 
fntîi activitatea acestuia, modul 
în care este informat și infor
mează la rîndul său, pe diriginți 
în legătură cu profesiile speci
fice județului. Din discuțiile cu 
consilierul GHEORGHE PE- 
TRONI am desprins mai Intîi

faptul că atft profesorii de Ia li
ceele teoretice, cît și cei de Ia 
școlile generale slnt puși In si
tuația de a prezenta profesiile 
din ceea ce Iși amintesc și dlnșii 
sau au citit în presă.

Lipsa unor surse de informare 
competente, cu caracter științific 
sau investite cu girul activității

și cifre fișelor psiho-pedagoigice 
care rămîn literă moartă In do
sare Mulți diriginți au procedat, 
în felul lor, la cunoașterea pro
fesiunilor de către elevi. Astfel, 
profesorii de literatură română, 
matematică, fizică, chimie, bio
logie etc., au Încercat să suge
reze elevilor — de ce oare nu-

Ce știu cadrele
7

didactice despre
orientarea școlară

7

practice din unitățile productive 
se răsfrînge în mod negativ, în 
primul rînd, asupra cunoașterii 
de către elevi a viitorului lor loc 
de muncă însuși consilierul șco
lar, ca să nu mai vorbim de di
riginți, se află în imposibilitatea 
de a vorbi elevilor despre as
pectele de conținut ale unor pro
fesii industriale specifice jude
țului. în această situație orien
tarea profesională se reduce de 
fapt, la observații directe și in
directe asupra înclinațiilor ele
vilor, la întocmirea — empirică 
însă prin îngrămădirea de date

mai atît ? — profesiile legate de 
specialitatea lor. Alții, așa cum 
am aflat la Liceul „Unirea"; din 
Focșani, au mers mai departe 
Astfel, pe trimestrul I, s-au 
făcut cîteva Intîlniri în școală — 
oare It întreprinderi nu era 
mai nimerit ? — cu specialiști 
de diferite profesii care le-au 
vorbit elevilor - din păcate 
tot Ia modul teoretic — despre 
munca lor. înfățișînd aspecte ale 
proceselor de producție. Pentru 
acest trimestru, dat fiind faptul 
că elevii lucrează, în cadrul ore
lor de pregătire tehnico-produc-
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Creșterea producției
zootehnice nu presupune 
doar creșterea efectivelor

Printre județele cu o zooteh
nie bine reprezentată în econo
mia agricolă. Alba ocupă un Ioc 
bun. Numărîndu-se printre pri- . 
mele 10 județe în ce privește 
încărcătura de bovine la o sută 
hectare și ocupînd locul 15 la 
ovine. înregistrează în ultimii 
ani unul dintre cele mai sub
stanțiale sporuri la efective, 
depășind cu mult procentul de 
creștere realizat la nivelul tă
rii.

Condițiile favorabile, tradiția 
fac ea și în continuare dezvol
tarea zootehniei să vizeze atin
gerea unor efective și mai mari: 
In cooperativele agricole numă
rul bovinelor urmînd să fie in 
1975 cu 45 Ia sută mai mare de
cît în 1970. iar a! ovinelor cu

tlvă, în secțiile și atelierele în
treprinderilor din oraș — pentru 
că nu există încă ateliere șco
lare suficiente și bine înzestrate 
din punct de vedere tehnic — 
informarea direct de la sursă a 
elevilor și profesorilor va servi 
unei orientări școlare și profe
sionale adecvate.

Tn momentul de față, lucrul 
cel mai important pe care tre
buie să-l facă profesorii din șco
lile de cultură generală este ori
entarea elevilor spre acele pro
fesii atît de necesare dezvoltării 
economice a județului : munci
tori de diferite profile tn între
prinderile de exploatarea și in
dustrializarea lemnului, la fabri
cile de confecții sau în agricul
tura județului în continuă dez
voltare. Așadar, spre ce profesii 
sînt orientați, de faot elevii ? 
în acest sens, diriginții au trecut 
la alcătuirea unor chestionare, 
iar statisticile s-au comentat în 
comisiile profesorale Dincolo 
însă de un anume birocratism 
care mai stăruie încă în înțele
gerea orientării profesionale, am 
desprins si o anumită mentali
tate a cadrelor didactice. — une
ori și pentru că nu cunosc exact 
importanta și. necesarul de ca
dre în viitor — care au trecut 
uspr peste profesii mai grele 
sfătuind, de regulă, pe elevi să 
urmeze școli postgenerale sau 
facultăți cu profil umanistic 
Or. județul este un vast șantier 
care are nevoie de muncitori 
constructori, tehnicieni și ingi
neri de diverse profile tehnice. 
Să dăm numai un exemplu în

13 la sută. Un studiu al Direc
ției generale agricole județene 
înscrie detaliat și măsurile ce 
se cer întreprinse în continuare 
pentru realizarea acestor sar
cini. Folosirea prăsilei proprii, 
selecția atentă, asigurarea con
dițiilor optime de cazare și 
producerea de furaje în canti
tăți sporite și de bună calitate, 
sînt socotite ca factori princi
pali. meniți să asigure creșterea 
efectivelor și a producțiilor me
dii cu aproximativ 40 la sută. 
Altfel, lesne de înțeles, scopul 
nici pe departe nu poate fl a- 
tins. Doar creșterea efectivelor 
fără urmărirea ridicării poten
țialului productiv ar însemna, 
dună cum ne spunea si medicul 
veterinar Andrei OVIDOU de la 
Direcția generală agricolă jude
țeană. mai mult decît o risioă a 
furajelor, o degenerare a calită'ii 
animalelor șl o diminuare a efi- 

ecornm’re a agricultorii 
județului, pierderea experienței 
acumulată de crescătorii de ani
male din această zonă. 1300 de 
litri de lante în medie realizat 
anual de la o vacă furajată și 
1.6 kilograme de lină de la fie
care oaie, in condițiile județu
lui nostru, spunea dumnealui, 
este mult prea puțin, neecono
mic.

Așadar, două intenții : mai 
multe animale si producții mai 
mari de la fiecare în parte, di- 
recționează zootehnia județului. 
Ce s-a făcut în ultimul timn 
pentru aținerea acestui scop și 
ce se face ?

Pentru realizarea efectivelor 
în toate unitățile se manifestă 
o grijă deosebită pentru ca ju
dețul să realizeze la sfîrșitul 
fiecărei perioade de raportare, 
cel puțin pe cifrele stabilite. 
Specialiștii din unități, atent 
controlați de cei județeni, în 
ruptul capului nu acceptă nică
ieri diminuarea numărului de 
animale. în fiecare unitate se 
știe cu precizie matematică la 
orice oră efectivele, la cît tre
buie să ajungă în perioada ur
mătoare, ce se impune să se 
facă în acest sens. Se depun e- 
forturl dintre cele mai 
pentru completarea sau 
rea efectivelor.

în zootehnie numărul 
lelor este o condiție însă 
gura, pentru sporirea i 
tini acestui sector Pe piață nu 
duci număr de animale, ci kilo
grame de carne, de lînă. litri de 
lante. Acestea din urmă se plă
tesc și. ca urmare interesează 
economiceste. Cît produce si în 
ce condiții produce fiecare ani
mal este cea de-a doua condi
ție. Si. dacă pentru îndeplini
rea efectivelor, toti factorii res
ponsabili au privirile ațintite, 
în ce privește cea de a doua. — 
nivelul producției — lucrurile 
stau cu totul invers. Deși, teo
retic. ni s-a vorbit mult despre 
profilare — care se știe este una 
din principalele căi ce permit

mari 
crește-

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a U-a)

Despre anii de studenție se 
spune că sînt cel mai frumoși 
din viată. Utecistul IOSIF BI- 
LEGAN afirmă însă că pentru 
el cei mai frumoși ani slnt 
cei trăiți după, absolvirea Insti
tutului de medicină și farmacie 
din Cluj. Fusese repartizat ca 
medic stomatolog la Policlinica 
din Alba It’lia. Lucra Intr-un 
cabinet modern, dotat cu apa
ratură de înaltă tehnicitate, 
avea deci motive să fie satisfă
cut căci dispunea de 
optime pentru a face ceea 
unii colegi de-aî săi 
„carieră" F___
nu era insă mulțumit. Visul 
care l-a încolțit încă din copi
lărie, era să vegheze la sănăta
tea tinerei generații, s-o apere.

condiții 
ce 

___ I numesc 
Proaspătul absolvent 

mulțumit.

anima- 
nu sin- 
oroduc-

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a U-a)

PORȚILE DE FIER:

Preludiul
De la 14 august 

1970, cînd a intrat în 
funcțiune, si pînă în 
prezent, primul agre
gat hidroenergetic al 
Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier a pro
dus o jumătate de mi
liard Kwh. energie 
electrică — mal mult 
de două cincimi din 
această cantitate fiind

succeselor
obținută peste preve
derile de plan. în 
prezent, la Porțile de 
Fler se află tn func
țiune 3 hldroagregate 
de 175 MW., care fur
nizează o cantitate de 
energie electrică a- 
proape egală cu cea 
realizată în 1938 de 
toate centralele elec
trice din tară.

viitoare
Potrivit prevederi

lor, în acest an, pu
ternica hidrocentrală 
de pe Dunăre, ale că
rei ultime capacități 
vor fi date tn exploa
tare pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie, va 
produce 2.5 miliarde 
Kwh. energie elec
trică.

(Agerpres)
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I natului
I de fotbal • JOCURI FRUMOASE, DISPUTATE. • MINU NEA ERA SA SE INTTMPLE LA CRAIOVA.

• PROGRESUL N-A SCAPAT DE HOPUL Dc LA CLUJ. • UN SINGUR PENALTY Șl ACELA 
RATAT. • LA BRAȘOV, RECITAL DUMITRIU II. • POLI IAȘI PROPUNE UN NOU LIDER I
• S.C. BACAU Șl C.F.R. TIMIȘOARA - LA PRIMELE „REMIZE".

Sînt situații cînd cele mai as
pre cuvinte sînt totuși prea hlîn- 
de pentru a califica un gest sau 
un fapt, așa cum se-ntîmplă în 
cazul de față. Recitesc scrisoarea 
primită din municipiul Gheor- 
ghe Glieorghiu-Dej, deși o știu 
pe dinafară ! „Maria Popescu, o- 
perator la Combinatul chimic 
Borzești, a înfiat un copil pe ca- 
re-1 bate sălbatec. îl obligă să 
bea, să asiste la scene care dău
nează educației... In ziua de 5 
noiembrie 1970 întreaga scară a 
fost alarmată de țipetele copilu
lui îngrozit că mama adoptivă îl 
omoară cu cuțitul...".

L-a frămintat din ce în ce mal 
stăruitor ideca înființării unui 
dispensar stomatologic pentru 
elevi. Greutățile erau numeroa
se. Lipsea spațiul adecvat, nu 
exista aparatura necesară, iar 
pe deasupra mulli priveau cu 
neîncredere si suspiciune ini
țiativa sa. Perseverenta duce 
însă Ia Izbîndă. A depistat o 
magazie de materiale sportive 
la Școala generală nr. 2 care, 
aprecia el, poate fi transformată 
ușor într-un dispensar. Direcția 
sanitară Județeană î-a acordat 
sprijinul necesar. Timpul șl-î 
împărțea Intre consultațiile date 
la policlinică și supravegherea 
lucrărilor de amenajare a nou
lui local. Făcea sacrificii mari 
dar voia să realizeze o operă 
de calitate. După un an și ju
mătate cabinetul stomatologic 
era terminat.

— Cea mai mare satisfacție, 
mărturisește el, am trăit-o în 
clipa cînd am dat prima con
sultație în acest cabinet. Visul 
vieții mele s-a împlinit...

...Intrăm în dispensarul sto
matologic de Ia Școala generală

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a U-a)
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Ancheta socială

o simplă forma
litate scriptică ?

Pe Nelu Popescu nu l-am mai 
găsit în oraș, ci la mama sa fi
rească, în satul Bogdana, într-o 
casă modestă, de oameni gospo
dari. O atmosferă intimă, care 
ne-a dat a înțelege că băiatul 
și-a găsit în cele din urmă căldu
ra și liniștea de care are nevo
ie. l-am citit spaima din pri
viri (gîndise că va fi luat înapoi) 
și am dat sens replicii „nu mă 
mai duc acoloAm discutat 
îndelung și am avut în față ima
ginea unui film dureros. Nici un 
moment nu pot accepta califica
tivele pe care i le atribuise cu 
„generozitate” mama adoptivă: 
leneș, mincinos, hoț, pervers. Și 
iată de ce. La Școală generală

nr. 5 unde a învățat copilul, di
rectoarea și fosta sa dirigintă 
ne-au spus că este un elev mai 
slab la învățătură dar care nu a 
ridicat probleme de comporta
ment. L-au văzut bătut, au făcut 
investigații, dar... „mama adop
tivă știe să joace teatru, se teme 
că pierde locuința și este dispu
să în cele din urmă să-l declare 
iresponsabil". De la vecini, cei 
care cunosc îndeaproape situa
ția, am aflat că băiatul era un 
fel de cenușereasă: făcea piața, 
spăla vasele, freca parchetul, se 
străduia să învețe. In loc de o 
vorbă bună, de căldură sufle
tească primea ocări și pumni: în 
spate. In obraz. Bolnav de reu

matism cardiac, băiatul a dormit 
multă vreme în bucătărie acope
rit cu o pătură aspră. Odaia cea 
mare, luxos mobilată, era rezer
vată „musafirilor”, oameni căsă
toriți, ei înșiși cu copii, sau dele
gați veniți în oraș din alte col
țuri ale țării, pentru care copilul 
trebuia să cumpere băutură. 
După ce, în 1966, Maria Popescu 
s-a despărțit de soț a început să 
ducă o viață „liberă” și „veselă”: 
musafiri, mese, băutură, iar co
pilul a început s-o stingherească. 
Intr-o zi i-a spus cu cruzime t

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a II-a)
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Republicii Vietnamului de Sud
Delegația Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
condusă de ministrul afaceri
lor externe, doamna Nguyen 
Thi Binh, care se află în țara 
noastră la invitația guvernu
lui român, a făcut duminică 
dimineața o vizită la Palatul 
pionierilor din Capitală. De
legația a fost întîmpinată de 
Elena Poparad, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor din Re
publica Socialistă România, 
de al ți reprezentanți ai aces
tei organizații.

Pionierii aflați In palat au 
primit cu multă căldură pe 
oaspeți, urîndu-le un priete
nesc „Bun sositEi au ru
gat pe doamna Nguyen Thi 
Binh să transmită copiilor din 
Republica Vietnamului de 
Sud, tineretului și întregului 
popor salutul lor pionieresc, 
mult succes în muncă, în 
viață, în lupta împotriva a- 
gresiunii imperialiste a S.U.A. 
Doamna Nguyen Thi Binh 
a mulțumit pentru salutul 
transmis, arătînd, totodată, 
că alături de copiii vietna
mezi sînt prietenii lor din 
întreaga lume.

A fost vizitată, apoi, expo
ziția „Expediția cutezători • 
lor" care conține obiecte co
lecționate de pionieri din di
ferite regiuni ale țării, pre
cum și ateliere unde pionierii 
desfășoară activitatea prac
tică. Copiii din cercurile de 
muzică, de balet și de dansuri 
au prezentat oaspeților scurte 
programe.

In aceeași dimineață, dele
gația Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a făcut o 
vizită la Consiliul Național al 
Femeilor din Republica So
cialistă România. Președinta 
Consiliului, Suzana Gâdea, 
a transmis delegației, în nu
mele acestei organizații, sen
timentele de profundă solida
ritate ale femeilor din țara 
noastră, ale întregului popor 
român față de lupta popu
lației sud-vietnameze pentru 
libertate și independență na
țională. Oaspeților le-au fost 
prezentate activitatea pe care 
Consiliul o desfășoară, acțiu
nile pe care le organizează 
pentru sprijinirea luptei eroi
ce a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii imperia
liste.

în continuare, delegația a

avut o întîlnire la Comitetul 
Național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. 
Prof. Tudor Ionescu, pre
ședintele Comitetului, a înfăți
șat oaspeților acțiunile inițiate 
de Comitet în sprijinirea luptei 
eroice a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii imperia
liste a S U.A., pentru respecta
rea dreptului său sacru de a-și 
hotărî singur destinele.

în numele delegației, al po
porului din Vietnamul de Sud 
doamna Nguyen Thi Binh a 
mulțumit pentru sentimentele 
frățești de solidaritate ale po
porului român pentru sprijinul 
acordat, subliniind că acesta 
este foarte important pentru 
obținerea victoriei finale de 
către poporul vietnamez.

în timpul vizitelor prin Ca
pitală, delegația a fost însoțită 
de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

Semicentenarului (Urmare din pag. I)

partidului

• ÎN CADRUL manifestări
lor consacrate Semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
pește 500 de tineri din între
prinderile și șco’ile timișorene 
au participat duminică la o în
tîlnire cu tovarășul George Mi- 
cota. prim-secretar ai Comite
tului municipal Timisoara al 
P.C.R., primarul orașului.

• ÎN ÎNTÎMPINAREA semi
centenarului partidului, în să
lile Casei creației populare din 
Craiova a avut loc duminică 
dimineața vernisajul unei ex
poziții organizată în cadrul ce
lei de-a șasea bienale, de artă 
plastică a amatorilor. Expozi
ția cuprinde 114 lucrări selec
ționate din cele 413 prezentate 
de către 71 artiști plastici.
• „HRONIC BUZOIAN” se 

intitulează ciclul de manifes
tări cultural-artistice, inițiat 
de comitetul județean pentru 
cultură și artă — Buzău, în 
cinstea semicentenarului parti
dului.

împletirea celor două condiții 
—. practic izbește contrariu. Să 
argumentăm.

Cooperatorii din Ighiu dis
cută și hotărăsc în adunarea ge
nerală reducerea efectivelor de 
vaci pe motiv că nu ar da pro
ducțiile scontate dat fiind și 
faptul că pășunea se află la o 
distantă de 20 de kilometri. Se 
demonstrează de către județ 
că , de bine de rău aceștia ob- 
ținînd 1 300 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată, nu e cazul li
chidării efectivelor și astfel ră- 
mîn în continuare cu vaci. Ul
terior. Direcția generală agri
colă revine ia ideea inițială și 
anunță unitatea să se pregă
tească pentru lichidarea ferme
lor de vaci. In acest caz. pro
ducția fiind la nivelul mediu 
raportat de județ, să acceptăm 
că a fost greu să se hotărască 
pentru desființarea sectorului 
zootehnic. Presupunînd că s-au 
găsit ulterior alte soluții, să ur
mărim treburile mai departe.

Alături, la numai cîțiva kilo
metri de Ighiu se află coopera
tiva Cricău care are și ea vaci 
cu lapte. Producțiile ei sînt de 
numai 900 de litri. Se speră în
tr-o creștere a producție) de 
aici înainte, la atingerea cel pu
țin a nivelului de la Ighiu ? 
După felul cum se prezintă a-

ORIENTAREA ȘCOLARA
(Vrmare din pag. I-a)

urma unei anchete In rîndul ele
vilor din clasa a X-a C de Ia 
Liceul „Alexandru Ioan Cuza" 
din Focșani, a reieșit faptul că 
majoritatea elevelor doreau să 
se facă profesoare. Diriginta 
clasei a fost mulțumită de răs
punsuri și s-a gîndit chiar să le 
repartizeze în grupuri mici, pe 
lingă profesorii de diferite spe
cialități. N-ar fi fost însă ino
portun dacă, în urma unei ase
menea anchete se mergea mai
departe pentru a vedea dacă pre
gătirea lor de plnă acum le dă

RECITALUL 
PIANISTULUI 
' SOVIETIC 

DMITRII BAȘKIROV
Pianistul sovietic Dmjtrii 

Bașkirov a oferit duminică 
un recital în sala Ateneu
lui Român 
Programul 
crări de 
Schumann, 
Brahms.

din Capitală, 
a cuprins lu- 

Mozart, Bach, 
Prokofiev și

dreptul să-și formuleze o astfel 
de opțiune Dar mai intervine 
un amănunt, deloc neglijabil : 
profesorii acceptă și încurajează 
pe elevi să-și aleagă profesii mai 
puțin dificile. Altfel nu se ex
plică de ce sint refuzate, într-o 
proporție îngrijorătoare, școlile 
de specializare postliceală.

Am vrea să atragem atenția și 
asupra unor elemente absolut 
indispensabile de care cadrele 
didactice trebuie să țină seama 
în Îndrumarea elevilor spre o 
profesie sau alta. Este vorba 
mai întîi de preocuparea con
tinuă pentru documentare și in
formare. Consilierul școlar și 
dirigintele, în primul rind, dar 
șf celelalte cadre didactice în
cearcă să le vorbească elevilor 
din ceea ce-și amintesc sau din 
auzite, dar asta înseamnă ex
trem de puțin și nu o dată depă
șit de realitate. Afirmațiile pro
fesorilor cu care am stat de 
vorbă că n-au nici un fel de 
monografii și micronomografii 
profesionale, teste sau alte ma
teriale informative privind spe
cificul profesiilor sînt perfect 
adevărate. Dar tot atît de ade
vărat este și faptul 
n-a mișcat un deget pentru 
solicita asemenea 1_._,
mergînd chiar pînă la instituțiile 
centrale specializate.

Am fost informați că a venit 
cineva de la Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
care a aplicat cîteva teste. Este, 
desigur, de dorit ca aseme
nea descinderi în provincie să 
nu se rezume la strîngerea de 
material documentar pentru e- 
ventuale anchete ce vor fi pu
blicate în volume, ci să vizeze 
un sprijin mai substanțial Am 
propune, de pildă ca, cercetători 
de la Institutul de științe peda
gogice și de la Centrul de cer
cetări pentru problemele tinere
tului să rămînă o perioadă mai 
lungă de timp în școli, atît pen
tru a cunoaște mai bine unele 
aspecte concrete în ceea ce pri
vește orientarea școlară și pro
fesională dar, mai ales — și aici 
trebuie să se intervină în mod 
categoric — să participe în mod 
efectiv șl cu competența nece
sară la organizarea unor lecții și 
demonstrații model de orientare 
profesională. Ar fi totodată, de

dorit să propună șl să elaboreze 
teste împreună cu cadrele didac
tice din școală, pe care apoi să 
le prelucreze șl, pe baza rezul
tatelor obținute, să fie în mă
sură să intervină pentru reme
dierea situației.

Pînă atunci însă ar trebui fo
losite și alte metode și mijloace 
existente pe plan local tin în
ceput bun s-a realizat, de pildă, 
la Școala generală nr 10 din 
Focșani, unde existența de mai 
mulți ani a atelierelor școlare 
de tîmplărie și lăcătușerie ca, de 
altfel, și a cercurilor tehnico-a- 
plicative a determinat și o anu
mită mutație în mentalitatea 
cadrelor didactice. Confirmarea 
ne-o oferă și situația absolven
ților care astăzi se pregătesc în 
școli profesionale, licee de spe
cialitate și teoretice. Așadar, 
atunci cînd se acționează direct, 
cîhd profesorii sînt mai legați de 
cerințele vieții practice, rezulta
tele nu întîrzie să apară.

cum lucrurile, după cum sînt 
privite și in perspectivă, greu 
de .presupus. Am văzut în graj
durile acestei 
în fata cărora 
teau ca în fața 
mate. Cu vaci 
pe picioare, din care unele dau 
un litru sau doi litri de lapte 
pe zi. nici cel mai visător în
grijitor nu poate crede că sec
torul zootehnic se va mai 
tea redresa.

— De ce le mai țineți ? 
Întrebat.

— Să fie la număr, ne-a 
puns brigadierul zootehnic 
colate MICLEA. Toată lumea 
știe că nu avem nici furaje su
ficiente. dar ne-au Impus să mai 
cumpărăm pe deasupra și alte 
animale.

Vasăzică se țin în lotul pentru 
prăsilă vaci care, se știe, că 
lapte nu vor mai da. se hrănesc 
ca să fie ținute în picioare din- 
tr-o bază furajeră insuficientă 
și se mai și cumpără ca să fie 
aduse și alte guri la iezlea lor. 
Pentru a fi la număr. Si nu se 
observă că într-un an, luînd în 
calcul costul furajelor și al ce- 
lorlate cheltuieli, fiecare dintre 
aceste exemplare și-a mîncat 
de trei ori venitul care l-ar a- 
duce vînzînd-o la preț de carne, 
pentru că altă destinație nu mai 
poate avea. Trebuie să creștem 
și vaci pentru lapte, ni s-a re
petat si la județ. Sigur, dar cum, 
unde. în ce condiții ? Aici, unde 
dau 900 litri de lapte și vor
bim de profilare cînd în altă 
parte, la cooperativa agricolă 
din $ona — unde o vacă a dat 
in anul trecut în medie 2 500 
litri de lapte —. le desființăm ?

— Care a fost rațiunea desfi
ințării sectorului vaci cu lapte? 
i-am întrebat pe cei din Șona.

— Profilarea, ni s-a răspuns, 
împreună cu județul am hotă- 
rit. ne spune inginerul-sef Vio
rica POPA, să ne profilăm pe 
îngrășarea tineretului bovin.

Se desființează, deci, un nu
cleu dintr-o unitate care dă 
producții de trei ori mai mari 
decît în alte părți, de peste 
două ori maî mult decît media 
județului, tocmai acolo unde e- 
xistă o experiență bună, unde 
se creează exemplare ce pot fi 
extinse și se profilează alte u* 
nltăti care dau cele mai mid 
producții, care dețin animale cu 
cele mai slabe calități ? Curioa
să optică ! Ba numai cîtva timp 
animalelor de la Șona, care în 
1969 au dat în medie 2 850 litri 
de lapte, duse la Sebeș, le-au 
scăzut producțiile la jumătate. 
Fericită hotărîre !

La fel de hotăritoare în zoo
tehnie este și furajarea. în tară, 
sînt puține județe a căror su-

cooperative, vaci 
îngrijitorii stă- 
unor desene ani- 
care abia se țin

pu-
am

răs- 
Ni-

prafață ocupată cu pășuni și 
fînețe să reprezinte, ca în Alba, 
aproape jumătate din terenurile 
agricole. Destinate creșterii a- 
nimalelor, pășunile și fînețele 
pe 100 000 hectare au constituit 
dintotdeauna una din principa
lele resurse în dezvoltarea a- 
cestei importante ramuri în e- 
conomia agricolă a județului. 
Sporirea productivității lor fiind 
cond'tionată în primul rind de 
pregătirile care se fac în acest a- 
notimp, organele județene au în
tocmit un program care prevăd 
lucrări de fertilizare, curățiri de 
arboret, amenajări pentru pășu- 
nat rațional. Coordonarea, dirija
rea și urmărirea acestor lucrări 
a fost dată. în principal, în sea
ma întreprinderii de îmbunătă
țirea și exploatarea pajiștilor, 
înființată anume în acest scop 
în anul trecut. Deocamdată. însă, 
în afară de planuri, prea mare 
lucru nu s-a făcut, deși timpul 
a fost destul de prielnic.

— Ne trebuie în primul rind 
oameni, ne spunea inginerul 
Gheorghe MARCU de la această 
întreprindere. Pentru defrișări 
am format 4 echipe a cîte 60 de 
oameni fiecare, din care cei 
mai multi sînt recrutați din Ma
ramureș și Vîlcea.

Fiind vorba în primul rind de 
oameni și știind că în planurile 
organizațiilor U.T.C. printre ac
țiunile de masă din mediul să
tesc întreținerea pășunilor ocupă 
un loc de frunte, am întrebat 
și la comitetul județean U.T.C. 
ce s-a întreprins pînă acum.

— Nimic deocamdată, ne-a 
răspuns Ion CIUNGAN, șeful 
sectorului muncă patriotică. Nu 
ne-am definitivat nici planurile 
pe organizații.

Timpul din această Iarnă a 
fost destul de prielnic unor ac
țiuni de pajiști. Au fost ..feres
tre" de timp frumos destul de 
mari și se puteau face multe 
pînă acum. Nu au luat elevii 
vacanță, ni s-a explicat. Dacă 
vacanța elevilor se așteaptă, va 
trebui să mai treacă încă destul 
timp și atunci rămîne o sin
gură întrebare : de ce nu se pot 
Iniția acțiuni și acum și 
mai cu elevii ?

Creșterea producției 
nice nu șe realizează în
pal prin acțiunile organizațiilor 
U.T.C. dar ele le pot sprijini. 
Alături de sarcinile din olanul 
organelor județene care se cer 
îndeplinite, așa cum ele au fost 
formulate, punct cu punct și la 
timp, mari sînt și sarcinile or
ganizațiilor U.T.C. Comitetul 
județean are de întreținut în a- 
cest an 9 500 hectare și pentru 
realizarea acestui pian trebuie 
pornit din timp la lucru.

începutul
La o seară de dans, în grădina 

de vară a unui orășel, o tînără 
muncitoare, Prascovia Stroga
nova, așteaptă la marginea rin
gului de darts o invitație. Încet, 
încet toate colegele el își găsesc 
un partener. Ea rămîne singură, 
ținînd în mînă poșetele celorlalte 
fete. Nu e o fată frumoasă, mo
tiv pentru care trista ei așteptare 
devine și un dramatic fel de a fi. 
Cineva glumește cu ea, invitîn- 
d-o la dans și, imediat, o pă
răsește. Iar așteptare, la margi
nea ringului de dans, în seara de 
vară...

Începutul filmului lui Gleb 
Panfilov aduce aminte de „Stra
da mare" a lui Bardem. Exista

nu nu-

zooteh- 
princi-

conștient, „din plin*. Drama ei 
nu este urîțenia — vom vedea 
că nu este urîtă, că devine tul
burător de frumoasă atunci cind 
intre ea fi aspirațiile ei nu se 
află nici o barieră, nici o min
ciună — ci faptul că nu-și află 
locul într-o ordine firească a lu
crurilor. Este aleasă să joace în
tr-un film, să interpreteze un 
personaj celebru, Ioana d’Arc. 
Găsește aici un mediu în care 
muncește mult, obositor, dar 
unde găsește, mai ales, satisfac
ții. Nu e vorba de împlinirea 
unei dorințe secrete pe care o 
are orice tînără, de a deveni ve
detă de film. Satisfacția eroinei 
nu este egală cu gloria, cu pu-

că nimeni 
a 

materiale,

ANCHETA SOCIALA
(Urmare din pag. I)

„nu-s mama ta. ia-ți catrafusele 
și du-te la maică-ta, la Bogda
na". Ce s-a petrecut în sufletul 
acestuia este ușor de înțeles. Să
tul de viața aceasta amară, în
tr-o zi a comis un act necugetat. 
„A furat — spun vecinii — de la 
o familie 100 de lei, a cumpărat 
din bani cămășuțe pentru fratele 
său și a plecat la Bogdana. Ca
doul era, după el, prețul de a 
rămîne acolo". După spusele ma
mei firești, ea ar fi vrut să-l o- 
prească, soțul său actual era un 
om de omenie, dar legal Maria 
Popescu avea dreptul asupra co
pilului, așa că acesta s-a reîntors 
la traiul amar. Am discutat și cu 
mama adoptivă Nici un regret, 
decît acela că „la insistențele so
țului am înfiat copilul. Nu l-am 
vrutl". Atitudinea sa mi-a a- 
mintit de cameleonism: la în
ceput tristețe pentru că — zice 
ea: „așa-i cînd ești femeie sin
gură, lumea te bîrfește"; apoi 
revoltă pentru „neobrăzarea co
pilului"; durere pentru că i-a 
fost luat; din nou revoltă, de 
data asta nici nu mai știm pen
tru ce, dar reținem că „băiatul 
a fost bine îmbrăcat, i-am dat 
toate hainele" — ca și cum o 
haină bună ar înlocui căldura 
sufletească, înțelegerea pe care 
trebuie să le aibă un copil ca 
să crească și să se dezvolte ar
monios.

După cum spuneam, Nelu Po
pescu se află la Bogdana. S-au 
luat, deci, măsuri. La miliție am 
aflat că mama adoptivă a fost 
mustrată (chiar amendată); se
cretarul consiliului popular mu
nicipal, tovarășul Anton Hachel, 
ne-a asigurat că se va introduce 
acțiune de desfiere. Cazul poate 
fi încheiat. Rămîne însă o între
bare : de ce s-a intervenit atît de 
tîrziu, de vreme ce cazul era cu
noscut mai de mult. In 1969 — 
ne spune tov. Hachel — autori
tatea tutelară a făcut o anchetă. 
După părerea noastră n-a fost 
anchetă, pentru că aceasta pre
supune deplasare la fața locului, 
pentru analizarea situației și, 
fără îndoială, măsuri „Mi se par 
jenante „argumentele" pe care 
ni le „servește" tov. Lucreția Ca- 
targiu: își amintește că a discu
tat atunci cu două locatare, una

infirmă acest lucru și este chiar 
semnatara scrisorii sosite la ziar, 
cealaltă este mai mult plecată în 
București. Se invocă lipsa de 
timp, faptul că vecinii nu pot fi 
găsiți etc., etc. In schimb loca
tarii, profesorii, un secretar al 
comitetului municipal U.T.C. își 
fac timp, se zbat, merg la diver
se organe, la miliție, consultă un 
jurist. Cînd văd că apelul lor se 
lovește de birocrație, — „e ne
voie de reclamație scrisă", „tre
buie plîngere de adulter" etc. — 
se adresează redacției. In acest 
context ni se pare că autoritatea 
tutelară nu a intervenit cu com
petența pe care o are, înlesnind 
astfel mamei adoptive să-și con- 
tinuie acțiunea sistematică de 
traumatizate psihică și fizică a 
acestui copil. Odată i-a plimbat 
copilului flacăra luminării prin 
dreptul ochilor, altă dată l-a lovit 
cu cuțitul de bucătărie peste an
tebraț, lăsîndu-i „amintire" o 
respectabilă cicatrice. In cele din 
urmă, la sfîrșitul anului trecut, 
s-a întreprins o anchetă socială 
„cum scrie la carte". Vecinii au 
cerut, în mod expres, să li se 
consemneze relatările și copilul 
să fie scos din acest mediu vi
cios. Așteptau ca reacția autorită
ții tutelare să fie categorică. Iată 
însă ce se spune în concluziile 
materialului s „Nelu Popescu să 
fie trimis la o școală cu internat 
pentru a fi scos de sub influența 
vecinilor”. La o asemenea con
cluzie ce comentarii se mai pot 
face ? Așa-zisa influență negativă 
este pusă pînă la urmă în seama 
opiniei publice, a reacției firești 
pentru oricare om cinstit, care nu 
poate suporta să se petreacă alt
fel de lucruri. (In paranteză fie 
spus, secretarul consiliului și vi
cepreședintele Popa ne-au asi
gurat că nu împărtășesc acest 
punct de vedere. Copilul a fost 
încredințat deci mamei firești, 
tocmai pentru a scăpa de sub in
fluența nefastă a celei ce i-a 
schilodit sufletul și i-a omorît 
copilăria, Rămîn, credem, două 
probleme de elucidat: 1. De ce 
s-au luat măsuri așa de tîrziu ? 
și 2. Pe ce cale a ajuns Maria 
Popescu să mențină apartamen
tul, neavînd buletin pentru acest 
municipiu sau vreo viză și fiind 
despărțită de șase ani de soțul 
său, fost constructor ?

ffînemo
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rulează 
13; 15;

la
17;
larulează

10; 12,30;

MIHAI VITEAZUL • rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20), Luceafă
rul (orele 8; 12; 16; 26), București 
(orele 8,15; 12; 16; 20). Favorit 
(orele 10; 15,45; 19,45).

LOS TARANTOS: 
Victoria (orele 9; 11; 
19; 21).

PREȚUL PUTERII ; 
Festival (orele 7,45 
14,45; 17,45; 19,45; 22).

ZORBA GRECUL : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 12,15; 15,30;
18.15; 20,45).

ELIBERAREA : rulează la Lu
mina (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Volga (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30: 20).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Grlvița (orele 9; 12; 
16; 19,30), Aurora (orele 9,30; 12,30; 
16; 19).

MEXIC ’70 : rulează la Fero
viar (orele 9—16,15 în continuare; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9—16 în 
continuare; 18,15; 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU

ANGELICA : rulează la Excelsior 
(orele 8,45: 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la în
frățirea (orele 15,45; 19), Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ÎNCEPUTUL ; rulează la Bu- 
Zești (ora 20.15).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BARBA T : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18).

BĂIET! BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare), Gtulești (orele 
15.30; 18; 20,15), Arta (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20.15).

„Z“ ■ rulează la Unirea (orele 
15,30; '18; 20,30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Crîngașl (orele 15,30; 
18: 20,15).

ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,43; 20).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18;

LOKIS : rulează Ia 
(ora 20,15).

BLOW-UP ; rulează la 
(orele 15,45; 18).

CINTECELE MARII : rulează la 
Moșilor (orele 15; 17; 19: 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

BRABANT: 
(orele 15,30;

rulează la

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Munca (orele 18; 18; 26).

VAGABONDUL ; rulează la Cos
mos (orele 9; 12.15: 15.36; 19,36).

UN ITALIAN TN AMERICA : 
rulează la Tomls (orele 9; 71,15: 
13.36; 16; 18,15; 26.36).

GENOVEVA DE 
rulează la Flacăra 
18: 26,15).

INCINERATORUL : 
Vltan (ora 26,15).

TN UMBRA COLTULUI : rulează 
Ia Vltan (orele 15,36; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Rahova (orele 15,36; 18; 
26,15).

INTÎLNIREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

FRUMOASA VARVARA : rulea
ză la Timpuri Noi 
16.45 tn continuare; 
filme documentare 
20,45).

CAIDUL : rulează 
ca — Union (orele 
14,30).

ASASINUL DIN CARTEA DE 
TELEFON (ora 16.30).

tnil Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
28, Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : PLAY 
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) : PURICELE TN URECHE 
— ora 20; Teatrul Mic : ZADAR
NICE JOCURI DE IUBIRE — ora 
20; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : MICUL INFERN — ora 
19,30: (Calea Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19.30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio) : CIND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasllescu" : SICI
LIANA — ora 19,30.

și acolo o fată condamnată la 
singurătate așteptînd zadarnic la 
balurile din oraș o invitație. 
Dacă eroinei lui Bardem îi rămî- 
nea doar resemnarea, ca o 
moarte lentă într-o lume saturată 
de ipocrizie, pentru Pașa, 
eroina filmului sovietic „ÎNCE
PUTUL", resemnarea nu este o 
accepție, ea riscă totul căutîn- 
du-și un drum alături de ferici
rea celorlalți. Nu o tulbură prea 
mult singurătatea, convinsă de 
dreptul ei la viață. Are și o le
gătură cu un bărbat însurat 
Arkadi, și acesta ar părea o so
luție scandaloasă dacă cel care 
greșește, care minte și se minte 
n-ar fi el. Mediocru, laș, partici
parea lui nu e decît o escapadă 
oarecare, o fugă dintr-o căsnicie 
care cunoaște cînd și cînd 
scandaluri, nervi cotidieni 
importanță. Totul pare și 
banal, chiar și posibila 
cire a eroinei lingă acest om care 
se vrea oricum revendicat de o 
femeie. La vechea singurătate 
a Pașei se adaugă o experiență 
unică, dureroasă'.'' 
filmului de a nu împinge lucru
rile pe latura atît de cunoscută 
și de plictisitoare a cuplurilor a- 
flate în nevroza crizelor erotice. 
Eroina din „Începutul" nu e o 
femeie care-și caută partenerul, 
or vrea să-.,i trăiască viața, in-

blicitatea, ci cu „lupta" pentru a 
realiza ceva în pofida tuturor 
piedicilor. Sfaturile regizorilor, 
discuțiile cu producătorii filmu
lui în care ea joacă constituie o 
uriașă metaforă pentru un per
sonaj tînăr care află în cei ma
turi și sprijin și — uneori — 
piedică. Reușita ei ca actriță e 
reușita omului autentic, puternic 
ce nu poate fi sedus de apa
rențe.

Regizorul Panfilov a dat fil
mului un final deschis. ~ 
se va. întoarce în orașul ei avînd 
o altă înțelegere asupra vieții, și 
deși vor părea neschimbate prie
tenele, serile de dans, poate și 
așteptarea de la marginea ringu
lui totul va însemna altceva. O 
altfel de „luptă".

Inna Ciurikova, interpreta fil
mului a fost descoperită de re
gizorul Edmond Keosaian și a 
debutat în „Unde ești acum 
Maxim ?" în 1964, jucînd apoi 
în mai multe filme dintre care 
la noi au rulat „Bucătăreasa" și 

Este meritul R,’zh"n^

Eroina

(Urmare din pag. I)

șurare. Mă gîndesc în primul 
rind la obligativitatea asigurării 
materialelor documentare co
respunzătoare, fără de care stu
diul individual și în general des
fășurarea cursurilor de pregăti
re nu va putea să se desfășoare 
normal. Dacă la fiecare catego
rie de salariați în parte se va 
reuși întocmirea unei tematici 
adecvate cerințelor producției, 
dacă această tematică va deveni 
literă de lege atît pentru cursanti 
cît și pentru organizatorii cursu
rilor, existenta manualelor nu va 
face decît să adauge un plus de 
siguranță în ce privește eficien
ta cursurilor în sine.

în cazul cind se urmărește 
dobîndirea de către o parte din 
salariați a unei calificări supli
mentare pe lingă profesia de 
bază, realizîndu-se astfel polica
lificarea lor. părerea mea este 
că trebuie pornit la lucru de la 
necesitățile concrete ale fiecărei 
întreprinderi, ale fiecărui atelier 
în parte. Dacă șe consumă efort 
organizatoric pentru constitui
rea și desfășurarea cursurilor de 
policalificare este necesar să se 
aibă în vedere avantajele lor cit 
mai urgente. Cu alte cuvinte cel 
care a urmat această formă de 
pregătire să și aibă posibilitatea 
de a aplica neîntîrziat avanta
jele ce decurg de aici în activi
tatea lor productivă.

Grigore Popescu — secretar al 
Comitetului municipal Tg. Jiu al 
U.T.C. :

Dincolo de orice îndoială, suc
cesul sistemului de perfecționare 
în orice meserie este legat de 
existența unui sistem organiza
toric foarte bine pus la punct. 
Așa cum a fost oonceput, pro
iectul de lege prezintă garanția 
că prin încadrarea ’ui >ntr-o for
mă sau alta de pregătire, fiecare 
salariat nu va avea decît de cîș- 
tigat, în sensul oel mai bun al 
cuvîntului. In acest sens, va tre
bui, după părerea mea. ca între
prinderea să folosească posibili
tatea creată prin constituirea

20).
Viitorul

Viitorul

sistemului național de pregătire 
a salariaților, adaptînd cursuri
le, structurindu-le astfel incit 
ele să exprime cel mai preg
nant cerințele producției, utili- 
zînd și modalitatea cea mai po
trivită pentru desfășurarea lor. 
Aș spune că tocmai în interesul 
formării obișnuinței de a studia, 
de a stabili prin regulamentul 
de ordine interioară al uzinei o 
zi. după caz chiar două zile pe 
săptămînă, zile în care obligatoriu - ••• - -toată lumea Învață. In in-

(orele 9,30— 
Program de 
(orele 18,45;

la Cinemate-
10,30; 12,30;
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Teatrul de Operetă : LOGODNI

CUL DIN LUNA — ora 19,30; Tea-
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• 18,00 Scena șl ecranul • 

Revista economică TV. • 
Publicitate • 19,20 1001 de ... 
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 — 50 de ani tn 50 de zile — 
anul 1921 • 21,10 Romanele Iu! 
Maurlac — Sfîrșltul nopții (II) • 
20,55 în tntlmpinarea semicente
narului P.C.R. : Ocolul tării In 8 
luni • 21,05 Muzică ușoară tn... 
ediție specială • 22,35 Telejurna
lul de noapte « 22,45 Telesport.

18,30
19,15 
seri

de 
de 
la 
a-

contribui la reușita formelor 
perfecționare preconizate 
proiectul de lege. Așteptăm 
rîndul nostru cărțile de care 
vem nevoie, volume cuprinzi nd
tehnologii, descrierea mașinilor 
cu care lucrăm, organizarea 
fluxurilor tehnologice, cunoștin
țe despre materiale, metode de 
creștere a productivității muncii, 
ele la rîndul lor reîmprospăta
te ! Nu ne-ar folosi cu nimic o 
carte despre istoricul prelucrării 
lemnului acum tind sarcina noa

se traduce integral documentația 
utilajelor străine din dotare, 
multiplicarea schemelor funcțio
nale ale agregatelor și apoi pre
lucrarea lor sistematică cu toți 
salariați!. în mod nemijlocit, în 
spiritul proiectului de lege, vor 
trebui create condiții pentru 
perfecționarea lectorilor, ei la 
rîndul lor avînd nevoie să stăpî- 
nească exact volumul de cunoș
tințe ce urmează să-1 transmită 
celorlalți muncitori, maiștri, 
tehnicieni.

TINERII DIN TG. JIU
INVITA

tervalul dintre ele ar urma fi
rește ca fiecare să asigure, prin 
efort individual, continuitatea 
studiului.

Vom avea certitudinea unei 
mobilizări susținute pentru au- 
toperfecționare, cu atît mai mult 
cu cit rezultatele dobîndite vor 
cîntări la rîndul lor în luarea 
deciziilor pentru încadrarea și 
promovarea în domeniul salari
zării. Și găsesc cit se poate de 
normal să se întîmple așa.

Gheorghe Popescu — secreta
rul Comitetului U. T. C. de la 
Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului:

Bineînțeles că nu se justifică 
prin nimic situații de genul tind 
un tînăr nu știe să lucreze, in 
cazul nostru decît la derulat, iar 
la presă, un utilaj apropiat, nu ; 
cind un tîmplar, în momentul 
defectării unui limitator să zi
cem. trebuie să aștepte neapărat 
sosirea lăcătușului. De aceea nu 
vom sta de-o parte, pentru a

mici 
fără 
este 
feri

torilor“. Este una dintre cele 
mai bune actrițe ale filmului so
vietic și prin rolul din „Începu
tul" putem vedea o autentică 
vedetă de film, o actriță cu rare 
disponibilități actoricești.

TUDOR STĂNESCU

I I
(Urmare din pag. I)

nr. 2. Elevi de toate vîrstele aș
teaptă să intre la consultație. 
Printre „pacienți" se găsesc și 
copii sănătoși, veniți la control. 
Tinărti! medic nu efectuează 
numai tratamente, ci desfășoară 
și o prodigioasă activitate pro
filactică, consultînd periodic, 
după grafic, pe toți cei 13 000 
de elevi ai municipiului. Este 
călăuzit de principiul că mai 
ușor previi o boală decît o vin
deci. într-un an acordă peste 
6 000 de consnltatii. de aproape 
4 ori mai mult decît obligațiile 
firești. De multe ori este ne
voit să rămînă peste program, 
dar asta nu-1 deranjează. Se

scuză simplu dar convingător 
și... pedagogic :

— Copiii au o psihologie a- 
parte, lor nu li se poate spune 
să vină mîine. Altfel aș risca 
să-i pierd...

Am 
vinte, 
n-am 
mari.

fi uitat 
dacă pe 
fi citit, 
cuvintele : „Medicina este 

știință și conștiință".
— Expresia aceasta, ne expli

că el, am reținut-o de la pres
tigiosul și regretatul profesor 
care a fost Iuliu Hațeganu. 
Mi-am însușit-o, căci ea reflec
tă concepția mea despre dato
rie, despre utilitatea socială a 
profesiei pe care o practic, ere 
zul și idealul meu despre viață.

poate aceste eu- 
peretele din față 
scrise cu litere

• • • • • €

LA INIȚIATIVA
stră este să creștem mereu in
dicele de utilizare a acestuia.

Ilie Răuțescu — secretarul co
mitetului U.T.C. de la Combina
tul de materiale de construcții, 
Bîrsești :

Mi se pare deosebit de impor
tant să subliniem că esențialul 
din prevederile proiectului de 
lege — perfecționarea pregătirii 
profesionale — constituie o în
datorire a tuturor salariaților, o 
obligație permanentă a condu
cerilor întreprinderilor. După 
părerea mea, accentul tematici
lor acestor cursuri va trebui pus 
cu precădere pe cunoașterea te
meinică a utilajelor și bineînțe
les a tehnologiilor de fabricație. 
Se știe ce consecință pot avea 
deficiențele provenind din insu
ficienta cunoaștere a mașinilor, 
influenta lor directă asupra ne- 
realizărilor de producție. De a- 
ceea, cred că este de mare im
portanță să se pornească prin a

îmi permit să cred că prin 
punerea în practică a prevede
rilor prezentei legi vom avea de 
ciștigat și pe linia stabilității 
cadrelor, adincirea specializării 
legînd intr-o mai mare măsură 
salariatul de locul său de mun
că.

Gheorghe Berea — prim se
cretar al comitetului județean 
Gorj al U.T.C.

Fără Îndoială că fiecare între
prindere prezintă un specific a- 
nume. că salariații săi diferă 
prin nivel de pregătire, prin ex
periență, prin loc de muncii. 
Este cit se poate de firesc deci 
unitatea socialistă să procedeze 
la diferențierea sistemului de 
pregătire de a cărui aplicare este 
direct răspunzătoare.

Referindu-mă la felul concret 
în care această idee își poate 
găsi o formă practică, asigurînd 
continuitatea sistemului de pre
gătire. opiniez pentru o adapta
re cit mai elastică la condițiile.

la particularitățile uzinei res
pective. Ar fi nimerite, cred eu, 
în unele situații, cursuri sera
le. O zi pe săptămînă, să zicem, 
dedicată acestui scop. In multe 
din unitățile noastre, și nu nu
mai la noi, avem foarte răspîn- 
dită naveta zilnică — la Tg. Jiu, 
la Sadu, la Motru. Deși creează 
destule dificultăți, nu poate fi 
acesta motivul pentru care să 
fie neglijată pregătirea celor în 
cauză. Ceea ce și aduce în dis
cuție răspîndirea metodei de 
studiere individuală a materia
lului bibliografic și examinarea 
temeinică a cunoștințelor, ulte
rior. Situație valabilă după pă
rerea mea mai ales în cazul ele
vilor la cursurile serale, a celor 
care dețin un nivel de cultură 
generală mai ridicat. Noi avem 
experiența concursurilor profe
sionale, experiență care ne-a 
arătat că oamenii, bine îndru
mați. Creîndu-le posibilitatea 
să-și verifice cunoștințele, se 
pot pregăti și singuri. De bună 
seamă, acolo unde situația per
mite. în interesul consolidării 
cunoștințelor, nu trebuie exclu
să din calcul varianta cursurilor 
zilnice pentru perfecționare pe 
o durată limitată. Nu avem decît 
de cîștigat. Important mi se pare 
să respectăm spiritul legii fără 
a ne teme tituși de puțin de 
inițiativele care pot și este bine 
să apară, s-o completeze. în ce 
privește organizația U.T.C. este 
foarte clar că va trebui să ne 
însușim recomandarea făcută 
chiar în textul de lege pe linia 
întăririi răspunderii personale a 
tinerilor pentru pregătirea lor 
profesională. Ne vom strădui să 
integrăm eforturile noastre ce
lor ce aparțin altor factori, ur
mărind cuprinderea tuturor ti
nerilor în diferite forme de pre
gătire. Iar în continuare, prin 
formele de tradiție ale organiza
țiilor U.T.C. — concursuri, olim
piade pe meserii — vom căuta 
să completăm cît mai bine ac
țiunile de perfecționare profe
sională ce se vor desășura.

PORTUL BRĂILA 
SE MODERNIZEAZĂ

In cadrul planului de dez
voltare și modernizare a por
tului Brăila, au fost date în 
exploatare primele două plat
forme betonate din bazinul do- 
curllor. Se află în lucru alte 3 
platforme, 2 dane de acostare 
a navelor maritime și fluvia
le, întinse porțiuni de cheiuri 
și linii de cale ferată. Ele vor 
modifica nu numai capacitatea 
de trafic a portului, ci șl as
pectul său.

ERATA

în știrea Agerpres despre 
plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din țara noastră, publicată 
în ziarul nostru de sîmbătă ulti
mele paragrafe se vor citi co
rect astfel :

Plenara a eliberat, la cererea 
sa, pe tovarășul dr. Maros Ti
bor din Birou și din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară.

Plenara a ales în Birou și în 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului pe tovarășul Antalfi 
Andrăs, conferențiar universitar 
la Institutul medico-fartnaceu- 
tic din Tg. Mureș, președintele 
Consiliului județean Mureș al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară.

De asemenea, plenara a ales 
in Biroul Consiliului pe tovară
șii : Bodor Pal, scriitor, redactor- 
șef la Comitetul de radiotele- 
viziune, DomokOs Geza, scriitor, 
directorul Editurii „Kriterion", 
Halăsz Zoltăn, muncitor la 
Uzinele „Unio" din Satu- 
Mare, Fazekas Lajos, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, si 
Szabd Albert, muncitor la Uzi- 
nele „înfrățirea" din Oradea.



„SClNTEIA TINERETULUI” pag. 3 LUNI 15 MARTIE 1971

CHIPUL NOU AL PATRIEI

Județul. BACAU 1970
Pentru dezvoltarea 

economică a județului 
au fost alocate investiții 

în valoare de

9 327 000 000 LEI
Cu 7,1 la sută mai mult 

decît in cincinalul anterior

SE
REALIZA

125620
mmE

1970
PRODUCȚIA

965 — anului 7965

in 215 zile

— anului 1960

NOI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE

VAVAV*

• NUMĂRUL SALARIAȚILOR TINERI DIN 

INDUSTRIE A CRESCUT CU PESTE 4 000 
AJUNGÎND LA SFÎRȘITUL ANULUI 1970 

LA 11 500

Bacăul n-a rămas nici el in 
urmă în ceea ce privește con- 

"‘Vtrgcțiil# fa "tiftuiftie. Cinci*1 
~ ndluV a ^Mm(n '"nndul a nă- 

numărați oameni ai muncit 
bucuria de a locui în casă 

nouă

• 27 DE ANI — ACEASTA ESTE VÎRSTA 

MEDIE A SALARIAȚILOR DE PE PLATFOR
MA INDUSTRIALA BORZEȘTI

• PESTE 8 500 DE TINERI SÎNT ÎN CURS DE 

A-ȘI ÎNSUȘI CEA DE-A DOUA MESERIE

in 75 zile
Hi -iv t Mii" A**»*

— anului 1950

in 24 zile

• 9 200 CADRE CU PREGĂTIRE MEDIE Șl 
SUPERIOARĂ ÎN 1970, FAȚĂ DE 7 700 ÎN 

1965. PESTE 60 LA SUTĂ AU ABSOLVIT ÎN 
ACEȘTI ANI ȘCOLILE TEHNICE Șl INSTI

TUTELE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

• MUNCA VO
LUNTAR - PATRIOTI
CĂ A TINERILOR a 
înregistrat în anii cin
cinalului succese deo
sebite :

— oțelăriile pa
triei au primit, numai 
în ultimii trei ani, 
10 000 tone de me
tale vechi colectate

— 500 ha împă
durite

— 100 ha irigate 
la Letea Veche

— 15 ha redate în 
:ircuitul agricol la 
Nemeiaș
• Au fost organi

zate PESTE 20 DE 
ȘANTIERE ale muncii 
voluntar-patriotice.

• în taberele de 
muncă voluntar-pa- 
triotică organizate în 
agricultură au parti
cipat peste 7 000 de 
tineri. în cele PESTE 
32 000 ZILE efectuate 
au realizat LUCRĂRI 
ÎN VALOARE DE 
620 000 LEI.

I 
I 
I

NIVEL DE

CIVILIZAȚIE

S-AU CONSTRUIT Șl DEZVOLTAT PESTE 80 

DE OBIECTIVE INDUSTRIALE. PRINTRE 

ELE:

• Fabrica de vane

• Fabrica de bere

• Fabrica de plăci fibro-lemnoase

• Fabrica de case prefabricate din lemn

• Hidrocentralele Bacău I și Bacău II
• Complexul de reformare catalitică și linia

nr. 4 cauciuc sintetic la G.I.P. Borzești

UNUL DIN PATRU LOCUITORI ÎNVAȚĂ

în anii cincinalului, pentru

invățămint și cultură

s-au cheltuit 1000 000 000 lei
WW. ti M . jfc A âk « jâ, jk. -

• In 1970 frecventau refeaua 
școlara cu 15 000 mai mulți 
elevi decit in 7965

• 7 licee de specialitate și 4 școli 
postliceale au fost inființate 
in anii cincinalului

S-AU

CONSTRUIT

570 săli de cla
să, dintre care 
408 în mediul 
rural<v

7 716 APARTAMENTE AU FOST CONSTRUI

TE ÎN ULTIMII 5 ANI DIN FONDURILE STA

TULUI SAU CU CREDITE ACORDATE DE 

STAT
• ÎN MUNICIPIUL BACAU S-AU MUTAT ÎN LOCUINȚE NOI PESTE 

20 000 DE CETĂȚENI
în satele județului 

au fost construite

— peste 10 000 

de case noi

— 2 dispensare 

de circumscrip

ție

— 35 magazine

• Populația urbană 

— cuprinsă în cele

7 orașe ale jude

țului — a crescut 

cu 56 000 locui

tori

CULTURĂI I 
i i
||« S-AU CONSTRUIT

II
II
II
II
II
II
II
II

_ _ 11

• ÎN 1970 AU 
FOST CUMPĂRATE 

CĂRȚI ÎN VALOARE 

DE 4 830 000 LEI, CU 
PESTE 1,5 MILIOANE 

LEI MAI MULT 
CIT ÎN 1965

• NUMĂRUL 

BONAȚILOR LA 
LEVIZIUNE S-A 

BLAT

• NUMĂRUL 

SPECTATORILOR LA 

TEATRE Șl 
TOGRAFE 
CAT ÎN 

5 508 000

140 MAI MULTE DECÎT ÎN 1965

3 CĂMINE CULTURALE NOI

DE-

TE- 
DU-

• BIBLIOTECILE DIN JUDEȚ ERAU ÎN 1970 CU

7 internate
1 916 locuri

cu

5 cantine pen
tru 2 500 elevi

9 grădinițe

2 săli de sport

Un cămin 
dențesc cu 
locuri

stu-
330

Un laborator 
special de ling
vistică la Liceul
„V. Alecsandri" 
din Bacău

Un laborator-u- 
zină la 

ceul din 
șui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

Li-
ora-

CINEMA- 
S-A RIDI- 
1970 LA

Laboratoare-ca- 
binet la Școala 

generală nr. 1 
din Dărmănești

*
*

i

I
*

*

( I î
î

î
i
I

1
*

{
I

*

i

(
«
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La începutul cincinalului trecut, 
călătorul pe meleagurile gălă- 
țene își exprima la tot pasul ad

mirația pentru ce și pentru cît s-a construit 
aici. Dar atunci el nu putea reține imaginile : 
cartierele de locuințe Țiglina III și Dunărea, 
casa de cultură a sindicatelor, cinematogra
ful Doina, Centrala telefonică automată, po
liclinica pentru adulți din Tecuci, viaductele 
ce leagă orașul Galați de combinatul side
rurgic și de zona industrială și multe altele. 
Nu le-ar fi putut reține fiindcă pe atunci nu 
existau. Fiindcă ele sînt rodul ultimului cinci
nal.

Nenumărate sînt transformările ce au avut 
loc în Galați și nu au apărut numai construc-

ții noi, edificii cară vorbesc plenar despre 
drumul nostru mereu ascendent. Ci mari 
schimbări a cunoscut acest vechi oraș în 
structura sa intimă. înainte de 1966 i se pu
tea spune doar ora; portuar sau orașul con
structorilor de nave. Și nu era puțin. Insă 
acum i se poate spune și orașul fumaliști- 
lor, al oțelarilor. Populația sa a sporit cu 
peste 70 000 de locuitori: de la 160 000 în 
1965 la peste 230 000 in 1970. Parcă vechiu
lui oraș i s-ar fi alăturat în ultimii cinci ani 

un altul, cu totul nou, cu totul mo
dern. Știm însă că nu i s-a alăturat, ci a 
crescut din sine însuți, prin forța și entu
ziasmul oamenilor de aici, prin luminile pe 
care întreaga țară le-a îndreptat spre el.

1966

VOLUMUL TOTAL AL INVESTIȚIILOR 
A FOST DE 18,7 MILIARDE LEI

DIN ACESTEA CIRCA 70 LA SUTA AU FOST DESTINATE 
DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI. FAȚĂ DE CINCINALUL 
1961-1965 INVESTIȚIILE REALIZATE ÎN ULTIMUL 

CINCINAL PREZINTĂ 6 CREȘTERE DE 261,9 LA SUTĂ

AU INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
• 21 DE MARI OBIECTIVE LA COMBINATUL SIDERURGIC GALATI, 

DINTRE CARE AMINTIM : DOUĂ FURNALE A CÎTE 1 700 M.C. CU O 
CAPACITATE TOTALĂ DE 2 MILIOANE TONE FONTĂ ANUAL, 3 CON- 
VERTIZOARE CU INSUFLĂRE DE OXIGEN AVÎND O CAPACITATE TOTALĂ 
DE 2,5 MILIOANE TONE OTEL PE AN, LAMINORUL DE TABLĂ GROASĂ 
CU O CAPACITATE DE 2,5 MILIOANE TONE SLEBURI PE AN, LAMINO
RUL DE BENZI LA RECE CU O CAPACITATE DE 450 000 TONE PE AN, 
FABRICA DE OXIGEN CU O CAPACITATE DE 38 000 M.C. PE ORĂ.

• UZINA DE REPARAȚII AUTO TECUCI CU O CAPACITATE DE 6 200 
REPARAȚII CAPITALE PE AN.

© FILATURA II B A ÎNTREPRIN DERII TEXTILE GALATI CU O CAPA
CITATE DE 4 600 TONE FIRE PE AN.

® CENTRALA ELECTRICĂ SI DE TERMOFICARE GALATI CU O CAPA
CITATE DE 160 M W.

Construcția marelui com
binat siderurgic, a celor
lalte obiective industriale 
precum ți transformările 
din toate sectoarele de acti
vitate au solicitat din plin 
forța și capacitatea de dă
ruire a tineretului. Multe 
fapte minunate vorbesc 
despre hărnicia ți entuzias
mul celor peste 65 000 de 
tineri ai organizației noas
tre, despre puterea lor de 
mobilizare in învingerea 
greutăților, pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
conducerea de partid ți de 
stat. In această perioadă 
mH de tineri au devenit 
buni meseriași, și-au extins

CINCINALUL - 
PERIOADA 

DE AFIRMARE
Și vestitul șantier naval din 
Galați a cunoscut, în anii 
cincinalului, înnoiri. EVOLUȚIA ASCENDENTĂ A ÎNVĂTÂMINTULUI

MARIN STOIAN, 
prim secretar al Comitetului 

județean Galați al U.T.C.

PENTRU

POPULAȚIE

• 15 753 
apartamente în ora
șele județului

• peste 40 la sută 

din locuitorii Ga- 

lațiului locuiesc în 

cartiere noi

• 6 200
locuințe noi la sate

• A intrat în func
țiune sistemul de 
alimentare cu apă 
din sursă subte
rană

ÎN ȘCOLILE Șl FACULTĂȚILE DIN JUDEȚUL 
GALAȚI ÎNVAȚĂ

• Pentru tinerii mun
citori nefamiliști 

au fost date în fo

losință

2 CĂMINE MUNCI

TOREȘTI CU 750 

LOCURI

cunoștințele teoretice și 
practice așa încît acum pot 
să conducă procese tehno
logice dintre cele mai mo
derne. Hotărît lucru, cin
cinalul a constituit o peri
oadă de afirmare deplină a 
tineretului gălățean.

In această perioadă mul
te din acțiunile noastre au 
făcut primii pași spre tra
diție. Mă refer la clubul 
tehnic și la procesul indis- 
ciplinaților dar și la acți
uni cultural educative ca : 
Festivalul cîntecului și poe
ziei patriotice aflat la a 
Il-a ediție, la sărbătoarea 
bujorului la a IlI-a ediție, 
la Ștafeta cultural-artistică, 
„ce e nou în sat la noi", la 
festivalul cîntecului, dansu
lui și portului popular de la 
Tecuci (ediția a IV-a). Roa
dele acestui cincinal sînt 
bogate. Bogată e ți expe
riența lui — garanție sigură 
pentru viitoare succese.

108945 TINERI

• LA INSTITUTUL POLITEHNIC

După Țiglina I și II, după 
alte cartiere noi ridicate în 
orașul de pe malul Dunării, 
Țiglina III își desfășoară di

mensiunile.

• S-au construit: 12 tere
nuri de tenis, 3 săli de sport, 
două bazine, 6 popicarii, un 

modern patinoar artificial.

• In 1966 erau 15 (star 
dioane, săli, bazine, popicarii, 
patinoare), în 1970 — 40.

• în 1966 erau 2 200 spor
tivi legitimați, în 1970 — 4 370.

SPORT
• 136 milioane lei au fost 

cheltuiți din bugetul statului 
pentru cultură

Există :

• 95 formații de teatru de a- 
matori

® 100 brigăzi artistice
• 50 coruri și grupuri vocale
• 50 formații de dansuri
• 50 orchestre de muzică 

populară și corală
• 197 biblioteci

® S-AU CONSTRUIT: DOUA 

LICEE, 24 ȘCOLI DE CULTURĂ GE
NERALĂ, O ȘCOALĂ PROFESIO
NALĂ.

• TINERII ÎNVAȚĂ ÎN 270 ȘCOLI 
DE CULTURĂ GENERALĂ, 18 LICEE 

DE SPECIALITATE Șl ȘCOLI PROFE
SIONALE, DOUĂ INSTITUTE DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR CU 7 FA
CULTĂȚI.

• INSTITUTUL PEDAGOGIC A 

PUS LA DISPOZIȚIA VIITORILOR 
PROFESORI 27 DE LABORATOARE 
Șl DOUĂ ATELIERE DIDACTICE.

S-AU REALIZAT LUCRĂRI DE MO
DERNIZARE ÎN VALOARE DE 
7 286 300 LEI. S-AU CREAT: UN 
BAZIN DE ÎNCERCAT NAVE, UN 
BAZIN PISCICOL, UN LABORATOR 
FONETIC PENTRU STUDIUL LIMBI
LOR STRĂINE, O INSTALAȚIE FRI
GORIFICA PRIN ABSORBȚIE ETC.

® ÎN INSTITUTUL PEDAGOGIC 

A LUAT FIINȚĂ O NOUĂ FACUL
TATE DE EDUCAȚIE FIZICĂ. LA IN
STITUTUL POLITEHNIC AU APĂRUT 

NOI SECȚII : TEHNOLOGIA PRE
LUCRĂRII LA RECE, INDUSTRIA 

ALIMENTĂRII DE ORIGINE VEGE
TALA Șl INDUSTRIA ALIMENTĂRII 
DE ORIGINE ANIMALĂ.
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Județul
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Teleormanul reprezintă pentru 
economia țării nu numai un 
producător de grîu ți porumb, 

de legume ți came, ci ți un important fur
nizor de produse industriale ți hidrocarburi, 
îndeosebi în anii din urmă, eforturile au 
fost direcționale către punerea în valoare a 
resurselor naturale ți economice existente. 
Au fost create noi ți importante capacități 
de producție : întreprinderea de aparataj și 
accesorii pentru industria construcțiilor — 
Alexandria, unica de acest fel în țară, Fa
brica de conserve de legume și fructe — Tr. 
Măgurele, Complexul de prelucrarea legu
melor și fructelor — Alexandria, Autobaza 
I.T.A. — Videle cu o capacitate de 500 au
tocamioane, fabricile de amoniac, de uree, 
de azotat de amoniu precum și alte două 
linii de fabricație, la Combinatul de îngră-

șăminte chimic* Tr. Măgurele ; «-au dezvol
tat — pînă la triplarea capacității — ți mo
dernizat î Schela de extracție Videle, Fa
brica de ulei, Țesătoria „Teleormanul* ți 
Uzina de reparații din Roșiorii de Vede. Au 
fost amenajate pentru irigații 37101 hectare j 
au intrat în funcțiune 11 complexe pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor, 20 ferme de 
vaci și îngrășarea taurinelor, o fabrică pen
tru uscarea și granularea lucernei, 8 com
plexe pentru creșterea păsărilor, 3 complexe 
pentru îngrășarea berbecufilor; agricultura 
a fost dotată cu 1 142 tractoare, 729 com
bine pentru recoltat păioase și 106 pentru 
recoltat porumb.

Ritmul mediu anual de dezvoltare a pro
ducției industriale a fost de 13,6 la sută, 
numai 42 de zile fiind necesare pentru rea
lizarea întregii producții a anului 1960.

zV\A^/V%**VV»^<VVVV^Z^AVvV\AAAAAAAAAAAAAA^V\A/V\AAA^AAAA*m\A^SAAAAAAA/

In aceeași perioadă producția industrială globală a crescut 
constant ajungînd in 1970 la 2 miliarde 836 milioane lei, fiind 
cu 189,9 la sută mai mare decit in 1965. In comparație 
cu același an, in 1970 producția a crescut:

■ cu 561,9 la sută în industria chimică
■ cu 167,1 la sută în industria textilă
■ cu 87,4 la sută în industria

construcțiilor de mașini

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE SALARIAT»
IN INDUSTRIE

SOCIAL CULTURALE

S-AU CONSTRUIT 4 711 APARTAMENTE Șl 
8 387 CASE NOI DINTRE CARE 7136 LA 
SATE

• DOAR 6 DIN CELE 233 SATE ALE JU
DEȚULUI NU S1NT ÎNCĂ ELECTRIFICATE. IN 
PERIOADA 1966—1970 LUMINA ELECTRICA 
S-A APRINS IN ALTE 33 400 DE GOSPO

DARII.

• AU FOST REALIZATE 120 DE LOCURI 
IN CĂMINE PENTRU TINERII MUNCITORI.

S-AU CONSTRUIT :
• UN SPITAL Șl S-AU EXTINS ALTE PA

TRU, TREI POLICLINICI, DOUA CREȘE CU 

CĂMINE.

i

• NUMĂRUL DE SALARIATI A CRESCUT ) 
IN PERIOADA 1966—1970 CU 10 884. )

Nomenclatorul profesiilor s-a îmbogățit < 
cu încâ 49 meserii. i

Cu 432 la sută — comparativ cu 1965 — ț 
a crescut numărul muncitorilor care în 1970 
erau pregătiți în două profesii. Șapte optimi 

ț dintre aceștia nu împliniseră încă vîrsta de 
i 26 de ani. (
I La sfîrșitul anului 1970 lucrau în industria ț 
i județului 1 156 ingineri și tehnicieni, cu 761 ț 
ț mai mulți decît în anul 1965. ț

• 2 CASE DE CULTURA

• 1 CINEMATOGRAF

• 12 CĂMINE CULTURALE

• 61 MAGAZINE SI ALT GEN DE UNI
TĂȚI COMERCIALE

• 6 BRUTARII

• 3 LOCALURI PENTRU POȘTA, 2 CEN
TRALE TELEFONICE AUTOMATE

• IN BIBLIOTECILE ORĂȘENEȘTI, COMU
NALE Șl SINDICALE, FONDUL DE CARTE A 
CRESCUT CU
429 637 VOLUME.

• LA 31 DECEMBRIE 1970 EXISTAU IN 
JUDEȚUL TELEORMAN 21 885 ABONAȚI 
RADIO (CU 29,4 LA SUTĂ MAI MULȚI DE
CÎT IN 1965) SI 22 321 ABONAȚI LA TELE
VIZIUNE (CU 79,8 LA SUTĂ MAI MULȚI 
DECIT ÎN 1965).

FIECARE AL

PATRULEA 

locuitor Învață 
ÎN ANII CINCINALULUI, BAZA MATERIALĂ 

A ÎNVAȚÂMÎNTULUI A SPORIT CU :

• 775 săli de clasă

• 87 laboratoare

• in bibliotecile școlare 
numărul volumelor 
a crescut cu 426 000

Cu ani și ani în urmă Ale
xandria era una din localită
țile unde „nu se întîmpla 
nimic". în anii cincinalului și 
acest oraș a trecut înșă în 
rindul celor în plină dezvol
tare industrială.

• Au fost înființate : 
un liceu teoretic, 4 
licee de speciali
tate și două școli 
profesionale

• 15 481 000 lei re
prezintă valoarea 
manualelor acor
date gratuit de că
tre stat elevilor

• Cu 38 la sută a 
crescut numărul 
locurilor în cămi
nele pentru elevi 
și cu 41 la sută la 
cantinele școlare

• Anual, fiecare al 
treilea elev a mers 
în tabere de odih
nă și de muncă

• Numărul grădini
țelor a crescut în 
perioada 1966— 
1970 cu 56, iar al 
locurilor cu peste 
o mie

I
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Ponderea industriei

chimice în economia
județului a crescut

Producția globală 
a înregistrat o 

creștere de 90,1 
la sută, ritmul 

mediu anual fiind 
de 16,6 la sută

CHIPUL NOU
AL PATRIEI

ÎN JUDEȚ FUNCȚIONEAZĂ 458 DE ȘCOLI 
DE CULTURĂ GENERALĂ ÎN CARE 

ÎNVAȚĂ CIRCA 70 000 ELEVI

! • S-A DUBLAT NUMĂRUL ABSOLVENȚI

LOR DE ȘCOLI PROFESIONALE, AJUN-
! GÎND LA 2 452

• CURSURILE ȘCOLARE SÎNT ASIGURATE 

DE 3 765 CADRE DIDACTICE, FATĂ DE• ♦

2 984 ÎN 1965—1966

• S-AU CONSTRUIT:
— LICEUL ECONOMIC CU 20 SĂU DE 

CLASA
— CENTRUL ȘCOLAR DE CHIMIE CU 16 

SĂLI DE CLASĂ .
— 400 NOI SĂLI DE CLASA PENTRU ÎN- 

VĂȚAMÎNTUL DE CULTURA GENE
RALĂ

r- ——’ n1 • CAPACITATEA 1
(TURISTICĂ SANA- I 

TORIALÂ S-A EX- I 
TINS PRIN DAREA 1 
ÎN FOLOSINȚĂ A I 
UNUI COMPLEX I 
SANATORIAL CU 1 

LOCURI SI 
l DE TRATA

MENT LA CĂCIU- 
LATA, MODERNI
ZAREA SI PERMA
NENTIZAREA VILE
LOR EXISTENTE, 
PRIN DESCOPERI
REA DE 
VOARE 
ETC.

© A

I
1

240 
BAZĂ

I
I
I 
I
I
I

DIHNĂ SI TRATA
MENT ÎN STAȚI
UNI, NUMAI ÎN

I
I

PROAPE 15 000 " 
MAI MULTI DECÎTI 
ÎN 1965.

I
© S-AU DAT ÎN _ 
CIRCUITUL TURIS-I 
TIC NOI OBIEC- I 

ITIVE : HOREZU, - 
LOTRISOR, TOPO- I 

LOG, RÎUL VADU-1 
i LUL I• PENTRU MO-1 
a DERNÎZĂRI SI DO- ■ 
1TĂRI ÎN STÂTIUNI ■ 

AU FOST ALO- I 
CATE 30 MILIOA- ■

I

NOI IZ- 
TERMALE

CRESCUT 
CAPACITATEA DE 
CAZARE CU 1 000 
DE LOCURI.

• AU PUTUT 
BENEFICIA DE O-

1 9 7 0 CIRCA 
80 000 OAMENI 
Al MUNCII, CU A-

I 
I
I
I
I
I
I
I

f

NE LEI. I

6 624 000 000 lei
au fost investiți in economia județului

față de 1724000 000lei investiți in cincinalul anterior

CULTURĂ
• NUMĂRUL CASELOR DE CULTURĂ A 

CRESCUT DE LA 3 LA 7.

• AU FOST DATE ÎN FOLOSINȚĂ 20 CĂ
MINE CULTURALE AVÎND FIECARE O CAPA
CITATE DE PESTE 300 LOCURI.

• POPULAȚIA JUDEȚULUI DISPUNE DE :

— 149 CINEMATOGRAFE
— 409 BIBLIOTECI CU UN FOND DE 

CARTE DE 1 476 582 VOLUME

• AU LUAT FIINȚA DOUA NOI MUZEE:
— MUZEUL MEMORIAL „NICOLAE BAL- 

CESCU"
— COMPLEXUL MUZEISTIC DE LA MĂL- 

DĂREȘTI

EDILITARE

• S-au dat în fo
losință 4 692 aparta
mente construite din 
fondurile statului — 
mai mult cu 3 350 de- 
cît în cincinalul ante
rior.

• Prin construc

ția a două noi că
mine muncitorești 

s-au asigurat condiții 

optime de locuit 

pentru 340 tineri.

• în Cîmpia Dră- 
gășanilor s-a înălțat 
una di.itre cele mai 
moderne fabrici de 
talpă și încălțăminte 
din Europa, care a 
produs deja 2 581 
tone talpă și 855 000 
perechi de încălță
minte.

• C.E.I.L. Rm. Vîl- 

cea și-a extins mult 

capacitățile de pro

ducție în special la 

fabricile de PAL, fur 

rtîre estetice și di
verse alte produse.

• O linie nouă 

de parchet lamelor, 

cu capacitatea de 

330 000 m.p. anual, a 

intrat în funcțiune la 

Băbeni.

• S-au deschis un 

cîmp de sonde pen

tru sare în soluție, 

noi galerii la mina 

Cucești.

Hidrocentrala va produce anual 
cît întreaga Românie a anului 1938

DE LA DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
S AU REALIZAT:

• EXCAVATII LA SUPRAFAȚĂ — 1 450 978 
M.C.; EXCAVATII ÎN SUBTERAN — 39 635 
M.L.; BETOANE ÎN SUBTERAN — 16 905 M.L. ; 
UMPLUTURI ÎN CORPUL BARAJULUI — 
651 278 M.C.

• S-AU PUS LA DISPOZIȚIA TINERILOR 20 
DE CANTINE, 9 CLUBURI SI 15 SĂLI CULTU
RALE.

CREȘTEREA NUMĂRULUI 
SALARIAȚILOR ȘANTIERULUI
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FOTBAL ȘI SOARE DIAGRAMA
Am putea spune că balonul rotund, are noroc, 

are șansă. Zeul fotbalului ne-a adus vreme fru
moasă, cu soare șl senin, cu amiezi limpezi ce 
vestesc că primăvara e pe aproape. Fotbalul, așa
dar, ne aduce pe lingă atîtea altele și bucuria pri
măverii. Pe urmă a mal fost avanpremiera etapei, 
Rapid — „U“ Cluj în Dealul Spirit — ca să ne 
obișnuim, ca să evităm intrarea bruscă In atmos
fera atît de periculoasă pentru cardiaci — un he
licopter a trimis balonul chiar în cercul din mij
locul terenului — ați văzut băieți cîtă precizie — 
tribunele au fost destul de pline și entuziasmul 
n-a lipsit nici el.

Dar rezultatul meciului universitarilor clujeni 
cu feroviarii, este una din acele feste imprevizibi
le — aș zice chiar nedreptăți — pe care numai 
fotbalul le poate oferi Inverstnd cu cruzimea d» 
care-1 capabil doar un copil capricios, valorile, ra
porturile reale. In această partidă „șepcile roșii" 
au dominat și controlat autoritar jocul și terenul 
80 la sută din timp, au avut patru ocazii uriașe 
de a Înscrie, au încîntat publicul prin execuții 
tehnice de finețe, prlntr-o circulație continuă, în 
viteză și cu adresă precisă a balonului care l-a 
pus In derută pe rapidiștl șl i-a făcut nu o dată 
să se Împiedice In propria neputință. Dar Rică 
a făcut, în acest meci, cît o echipă întreagă. El 
a salvat tn ctteva rtndurl, miraculos, contribuind, 
alături de Neagu, care a marcat golul victoriei In 
singura fază clară a feroviarilor — aceea din mi
nutul 37 care era a doua incursiune mai acătării 
spre poarta Iul Ștefan — la înregistrarea unui re
zultat care nedreptățește, evident, pe studenții clu
jeni. Privind jocul nu o dată am fost tentat să 
cred că nu giuleștenil au beneficiat de contactul 
cu fotbalul carioca, cl mal de grabă Sttncel, Ml- 
hăllă, Porațchl Uifăleanu, șl ceilalți colegi al In
ternaționalului șl subtilului dirijor Anca. Ne-a 
plăcut maniera degajată șl autoritară, de suveran 
a gazonului, pe care a arborat-o, în acest prim 
contact cu public, arbitrul Cornel Nițescu.

După 24 de ore, o nouă reîntîlnire pe Republi
cii : team-urile protagoniste : Steaua și Farul. De 
această dată meciul a semănat mal mult cn o 
partidă de plng-pong In care Jucătorii ambelor 
f' rmatll, angrenați într-un adevărat carusel al 
g șelllor, s-au bătut ca leii pentru flecare minge 
< "... doar ca s-o scoată afară din Joc, ca s-o pa-
r A adversarilor, ori s-o șuteze departe de țintă. 
Pk tt de eforturile Irosite, păcat de această fru
moasă după amiază de primăvară, pe care specta
torii ar fi putut-o umple mal bine cu o plimbare 
Ia șosea. Doar în ultimul sfert de oră, treziți de 
perspectiva pierderii unul punct, Jucătorii mili
tari au ieșit din apatie, au avut oarecari sclipiri 
— o dată cu Introducerea lui lordănescu — dar 
năpustindu-se orbește spre poanta excelentului 
ștefănescu. n-au reușit să finalizeze cele cîteva 
ocazii create mal mult de greșelile adversarilor 
decît de propria știință și inspirație. Arbitrul S. 
Mureșan, exigent și drept ca întotdeauna, a dat 
de furcă pînă și trăgătorilor 
eforturi șl Intenții anti-joc

de timp ale căror 
au fost anulate prin

CLASAMENTUL
GOLGETERILOR

(Di-7 GOLURI : Doru Popescu , 
namo), Tătaru (Steaua) șl Moido- 
veanu (Politehnica).

6 GOLURI : Codreanu (Rapid), 
Cuperman (Politehnica), Oprea 
(Farul), Adam („U“ Cluj), Frățliă 
(F. C. Argeș), Oblemenco (Univ. 
Craiova) șl Neagu (Rapid).

F.I.F.A. A APROBAT
UN MECI INTRE O

SELECȚIONATĂ MONDIALĂ
Șl3 DIN AMd^WSlt^F'

• PREȘEDINTELE Federației 
Internaționale de fotbal, Stanley 
Rous, șl-a dat acordul cu privire 
la disputarea unul meci între 
o selecționată mondială șl echipa 
Dinamo Moscova, meci ce ar urma 
să se desfășoare anul acesta în 
cinstea cunoscutului portar I.ev 
Tasln. Din echipa mondială, după 
cum se știe, ar urma să facă 
parte brazilienii Pele. Carlos Al
berto șl Jalrzlnho, vest-germanll 
Beckenbauer, Overath șl Uwe 
Seeler, italienii Facchettl șl Ma
zzola, maghiarii Bene șl Albert, 
englezii Moore și Banks, portu
ghezul Eusebio șl sovieticul Ses- 
temev.

Lev Iașln va apăra tn acest meci 
poarta echipei Dlnamo Moscova.

Federația daneză de box a 
stabilit echipa care va întîlnl 
la 20 martie, la București, re
prezentativa României. In or
dinea celor 11 categorii au 

fost selecționați următorii pu- 
gillștl : Nenning Nissen, Jens 
Erik Groth, John Christiansen, 
Jens H. Olesen, Poul Erik 
Nielsen, Erik Slvebok, Poul 
Moesby, Finn Thomsen, Wagn 
Norgaard, Ralf Jensen, Flem
ming Jensen. Toți componențil 
echipei Danemarel stnt cam
pion! ai țării.

RUGBI

cele 4 minute de prelungiri. Curentul pentru joc 
efectiv are... vînt bun.

Trecînd in revistă celelalte partide, consem
năm „remiza" de la Bacău, care mulțumește pe 
toată lumea. Localnicii, test de tristețe, au pri
mit primul gol pe teren propriu din acest cam
pionat. O altă egalitate, de fapt unica și marea 
surpriză a etapei, s-a înregistrat la Craiova unde 
tunarul de temut, Oblemenco, a reușit de-abia 
in ultimele minute să limiteze proporțiile unei 
catastrofe ce părea iminentă și să egaleze is
prava anonimului Floareș. La echipa timișo
reană a început să se simtă mina unui vechi 
maestru al defensivei : Tache Macri. Nici la 
Arad gazdele n-au izbutit să se impună cu ușu
rința pe care o anticipau ultimele evoluții : o 
„ghiulea" a lui Ion Constantin a făcut, pentru 
un moment, să pălească speranța campionilor 
intr-o victorie fără emoții. Din păcate, stadio
nul din Arad, a cunoscut in meciul de ieri, și 
aspecte mat puțin dorite : primul dintre acestea 
este accidentarea portarului Stan — au mai 
pățit-o și alți portari aici — al doilea, elimina
rea lui Dodii de către arbitrul C. Bărbulcscu, 
lucru, care potrivit ultimelor măsuri ale Fede
rației, va afecta nu numai pe culpabil ci și 
bugetul antrenorului său, I. Bălănescu.

Victorii concludente și mult mai facile decît 
se așteptau, au obținut Steagul Roșu — unde 
Dobrin a pierdut duelul direct cu Dumitriu II 
— și la Iași, unde petroliștii n-au reușit să 
înscrie nici măcar din penalty, în timp ce dis
cipolii lui Mărdărescu au perforat de 3 ori 
poarta Iui M. Ionescu. Ironia soartei — două 
din goluri au fost marcate chiar de către doi 
ex ploicștcni! : Alecu și Moldoveanu. în sfirșit, 
la Cluj formația bătrînului Soos a reușit să e- 
vadeze, deocamdată, într-o zonă mai puțin 
bintuită de furtuni, în timp ce învinsa sa. Pro
gresul, își vede limitate speranțele de supra
viețuire.

Și. ca să tragem linie, remarcăm că prima 
etapă a returului a debutat sub auspicii exce
lente. Aș consemna, in primul rind, că mai 
toate partidele au purtat amprenta unor în
cleștări dinamice, pline de elan, au înregistrat 
un spor de combativitate, efect evident al va
canței bogate în întâlniri internaționale și a 
unei pregătiri corespunzătoare. Protagoniștii au 
demonstrat, în genere, o bună pregătire fizică, 
un mare apetit de joc și, în cele mai multe ca
zuri. o manieră fair-play în a-și apropia vic
toria și a-și disputa supremația sporiivă.

V. cabulea

ETAPEI
RAPID-, ,U“ CLUJ 1—0 (1—0) 

Neagu a marcat — în minutul 
37 al primei reprize — singu
rul gol al meciului.

STEAUA-FARUL 0—0.
SPORT CLUB BACAU-DI- 

NAMO BUCUREȘTI 1—1 (0—0) 
Bucureștenil au deschis sco
rul în minutul 62 prin Haidu 
(care l-a înlocuit la pauză pe 
Mircea Lucescu), iar băcăoa- 
nii au egalat în minutul 75 
prin Băluță (Introdus în joc 
în minutul 70 în locul Iul Flo- 
rea).

Așadar, la Bacău, rezultatul 
partidei a fost decis de doi 
jucători de rezervă...

STEAGUL ROȘU-F. C. AR
GEȘ 3—0 (2—0). Atacul gazde
lor în vervă de joc a înscris 
3 goluri, „cifră" record pentru 
formația antrenată de Vn’entln 
Stănescu. Au înscris : Dnml- 
triu II (min. 20). Cadar (mln. 
26) si Ballnt (min. 701.

POLITEHNICA - PETROLUL 
3—0 (0—0). Ieșenii s-au dezlăn
țuit în repriza a doua, cînd 
au străpuns poarta lui Mihai 
Ionescu de 3 ori : Alecu (min. 
50). Moldoveanu (min. 587. 
Lupulescu (min. 82). Bădin a 
ratat (min. 88) o lovitură de la 
11 metri.

U.T.A.-JIUL 2—1 (1—0). Vic
torie chinuită a campionilor.

Oaspeții au jucat bine, reu
șind să egaleze cu 18 minute 
înainte de final (autorul golu
lui Ion Constantin) ; u!T.A. 
deschisese scorul în minutul 
10 prin Axente. în minutul 80, 
Florian Dumitrescu a marcat 
golul victoriei.

UNIV. CRAIOVA-C.F.R. TI
MIȘOARA 1—1 (0—1). Marea 
surpriză s-a oprit în minutul 
78. cînd Oblemenco 
egalitatea pe tabela de mar
caj. Timișorenii au 
scorul în minutul 
Floare?.

C.F.R. CLUJ - PROGRESUL 
1—0 (1—0). Rezultatul nedrep
tățește pe bucureșteni, care au 
jucat de la egal la egal cu ce- 
feristii. Unicul gol al întîlnirli 
se datorește lui Sorin Bretan 
(min. 45).

a adus

deschis
44 prin

Una din întrecerile viu disputate în cadrul „Cupei Semicentenarului" a fost crosul.
Foto: SILVIU DUMITRESCU

„SĂNIUȚA DE ARGINT44 —
și-a desemnat laureații 71

• Ediția recordurilor. • Dublul „S“ a triat valorile • Campionii 
anului trecut au deschii pîrtia. • „Săniuța" are, deja veterani.

• Titlurile — la Brașov I

POIANA BRAȘOV (prin telefon). —

REZULTATE

I

Sport Club 
„0." Cluj
C.F.R. Cluj 
Jiul
F. C. Argeș 
Progresul
C.F.R. Timișoara

CLASAMENTUL
1. Dinamo
2. Rapid
3. Steagul roșu
4. U.T.A.
5. Politehnica
6. Petrolul
7. Farul
8. Univ. Craiova
9. Steaua

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

16 8 5 3 27—14 [+13) 21
16 6 8 2 18—11 + 7) 20
16 8 4 4 13—10 + 3) 20
16 9 1 6 25—16 T 9) 19
16 8 3 5 29—22 + 7) 19
16 8 3 5 20—18 + 2) 19
16 7 4 5 25-25 0 ) 18
16 7 4 5 13—13 0 18
16 5 6 5 21—21 0 ) 16
16 7 1 8 23—21 +. 2) 15
16 6 2 8 17—18 — 1) 14
16 6 2 8 21—26 — 5) 14
16 6 1 9 16—20 — 4) 13
16 4 5 7 19—24 - 5) 13
16 3 4 9 10—19 - 9) 10
16 3 1 12 9—28 -19) 7

ETAPA VIITOARE
Petrolul—Sport Club Ba

cău. Progresul-U.T.A.. F. C. 
Argeș Univ. Craiova. Dinamo 
București-C.F.R. Cluj, Farul- 
steagul roșu, Jiul-Rapid, „U“ 
Cluj-Steaua. C. F. R. Timi- 
șoara-Politehnica Iași.

DIVIZIA B
~ -wixtr
Portul Constanța Spor

tul studențesc 2—1, A.S.A. 
Tg. Mureș — F. C. Galați 
3—2 (golul victoriei a fost 
înscris in minutul 90 de Ca- 
niaro I), Politehnica Galați — 
Metrom Brașov 1—0, Poiana 
Clmpina — Dunărea Giur
giu 3—1, Metalul Bucu
rești — S. N. Oltenița 1—0. 
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. 
Pașcani 3—1. Flacăra Mo
roni — Știința Bacău 0—1. 
Progresul Brăila —- Ceahlăul 
Piatra Neamț 1—0.

După 16 etape. A.S.A. Tg. 
Mureș totalizează 24 de 
puncte. Pe locul II — Spor
tul studențesc (20 p.).

Corvinul Hunedoara — 
U. M. Timișoara 0—0, C.S.M. 
Sibiu — Olimpia Oradea 
2—0. Minerul Anina — Va
gonul Arad 5—1. Gaz Metan 
Mediaș — Eleclroputere 
Craiova 1—0, Olimpia Satu 
Mare — Minerul Baia Mare 
2—1, C.F.R. Arad 
Bistrița 0—0. 
dea — C.S.M. Reșița 
Politehnica Timișoara — Me
talurgistul Cugir 2—0.

în clasamentul seriei con
duce Crișul Oradea (23 p.). 
urmată de Politehnica Timi
șoara (22 p.).

Gloria
Crișul Ora-

2—1,

Sîmbătă și duminică, pe un 
timp excelent — soare, zăpadă, 
vint zero metri pe secundă — 
pe vechiul drum al Poienii Bra
șov, s-au disputat manșele fi
nalei pe țară, a competiției ini
țiate și organizate de U.T.C. 
„Săniuța de argint".

Se poate spune, fără rezerve, 
că această a treia ediție a „tro
feului iernii" destinat exclusiv 
elevilor a bătut toate recordu
rile : acele cronometrelor au 
înregistrat timpi excelenți pen
tru campioni, pirtia s-a pre
zentat în condiții perfecte, 
spectatori numeroși atrași de 
ineditul întrecerii.

Concursul, inaintea celor două 
manșe oficiale, a debutat cu un 
antrenament controlat care a 
asigurat cunoașterea de către 
competitori a detaliilor și, „în
cuietorilor" pîrtiei. Și nu s-ar 
putea spune că acestea — de-a 
lungul celor 1 500 m pentru 
fete și, respectiv, 2 000 m pentru 
băieți — au fost puține. Dublul 
„S“, de pildă, porțiunea cea 
mai dificilă a pîrtiei băieților, a 
triat valorile : pentru parcurge
rea lui, în condițiile în care mi
cile „vehicule" alunecau cu vi
teză maximă, se cereau calități 
deosebite între care curaj și 
tehnica jonglării cu centrul de 
greutate, „au țpp^ituit,, |M- 
urile principale, vei., doi „pam--. 
pioni ai âftiei 1971, Varvara 
Fercncz și Alexandru Pop, am
bii reprezentînd județul Bra
șov, au demonstrat că dețin cu 
brio aceste atu-uri. realizînd 
timpii record ai celor două co- 
borîri : 6 02.0 min. și. respectiv, 
7.13.0 min. Ei s-au detașai de 
principalii lor rivali realizînd 
apreciabile diferențe de timp 
Dar. e cazul să menționăm că 
gazdele, tinerii uteciști din mu
nicipiul Brașov, pot fi conside
rați drept coautori ai perfor
manțelor meritorii ale campio
nilor. Nu mai puțin de 80 de 
camioane de pămint, transpor
tate pe pîrtia de cuncurs de 
către tinerii elevi de la Grupul 
școlar hidromecanica, încă cu 
multe luni în urmă, în timpul 
verii, au asigurat, acum, zăpe
zii un suport perfect, mărin- 
du-i securitatea și viteza dc 
„curgere" în toate porțiunile 
dificile. Afirmația că nivelul 
tehnic al întrecerilor a fost ccl 
mai ridicat în comparație cu 
cele două ediții de pînă acum, 
e determinată de comparația pe 
care putem s-o facem între 
timpii realizați de deschizăto
rii de pîrtie (cei doi campioni 
de anul trecut, Hazna! Liirincz 

și Vasile Baciu) și concurenți.

Rezultatele lor i-ar fi clasat 
acum pe locurile 19 și respec
tiv, 16 1 Numeroși competitori 
s-au aflat la a doua și chiar 
a treia participare, la finalul 
„Săniuței" : Georgcta Suhon- 
schi, Antonina Șenilă, Cornel 
Ianoș etc. Laureații ediției au

chetele oferite de Federația de 
schi.

Succesul brașovenilor a fost 
incontestabil. Ei demonstrează 
și cu acest prilej că în „patria" 
sporturilor iernii. Poiana, sint 
imbatabili. Felicitările se cu
vin, în egală măsură, profeso
rilor care i-au pregătit cu com
petență pe laureați (Doina Ju- 
găreanu și Eniko Cseh) ca și 
activiștilor Secției Sport a Co
mitetului Județean Brașov al 
U.T.C. care și-au văzut încunu
nate eforturile de a fi organi
zat la înalt nivel competiția.

Cocheta sală Festivalna din 
Sofia a adăpostit, sîmbătă și 
duminică, a doua ediție a C.E. 
de atletism în sală, la care 
a fost prezentă elita atletis
mului european. întrecerile 
pe teren acoperit, numite ade
sea și miniatletism, și-au cîș- 
tigat un prestigiu și o auto
ritate suficient de mare pen
tru a nu mai merita această 
denumire, decît poate, In 
ceea ce privește numărul re
dus al spectatorilor, în com
parație cu întrecerile din aer 
liber. De altfel, performan
țele obținute la acest campio
nat confirmă maturitatea la 
care au ajuns acest fel de în
treceri cu rezultate uneori 
mai bune chiar decît cele din 
sezonul de vară.

Reprezentanții noștri, de 
astă dată prezenți în număr 
mult mai mare decît alte dăți 
la competiții cu caracter eu
ropean, au avut o compor
tare meritorie. Astfel. încă 
din prima zi, Viorica Visco- 
poleanu, nerefăcută complet 
după o întindere mușchiulară, 
reușește să se mențină pe 
podium cu 6,53 m, printr-o 
medalie de bronz, după o În
trecere în care a dat tot ce a 
putut. Tnvingătoarea ei, Heide 
Rosenthal cu 6,64 m este cea 
care a reușit anul trecut să-i 
întreacă recordul mondial al 
probei Probele de garduri la 
care am avut 6 reprezen
tanți, băieți și fete, 
ne-au dezamăgit întrucîtva, 
deoarece dintre toți aceștia, 
doar Valeria Bufanu a reușit 
să se califice în semifinale 
și finale. Totuși, locul 6 o- 
cupat de ea nu este pe mă
sura așteptărilor. Săritorii, 
in schimb, au recoltat, și de 
astă dată numărul cel mai 
mare de medalii. Duminică 
dimineața, Cornelia Popescu 
a obținut medalia de bronz 
la săritura în înălțime cu 
1.78 m iar Vasile Sărucan, la 
lungime, depășindu-se pe el

SPORTIVII 
ROMÂNI -

DEBUT
COMPETIȚII ÎN CINSTEA BASCHET

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
NECONCLUDENT

Returul compionatulul di
viziei A, la rugbi, a debutat 
neconcludent, cel puțin după 
aspectul meciurilor disputate 
in București.

Pe stadionul Ghencea, 
STEAUA, lidera campionatu
lui, a întîlnit pe AGRONO
MIA CLUJ. La ora 9 dimi
neața, cînd arbitrul Grigores- 
cu Dragoș a fluierat începe
rea meciului, temperatura 
era de zero grade. Frigul însă 
nu a influențat cu nimic des
fășurarea partidei. S-a ratat 
mult în prima repriză și sco
rul final : 44—12 (18—6) pu
tea fi mai mare in favoarea 
gazdelor. De la Steaua am 
remarcat forma bună a lui 
Giugiuc și Șerban. Studenții 
au încercat ceva, au practicat 
uneori un rugbi de calitate, 
dar parcă știindu-se inferiori 
adversarului, au realizat prea 
puțin.

Pe terenul din Parcul Co
pilului, la ora 10,30 soarele 
începuse să încălzească „at
mosfera" atît în teren — dacă 
ne referim la jucători — cit 
și a cîmpului de joc care în
cepuse să se înmoaie, GRI- 
VIȚA ROȘIE a primit vizita 
POLITEHNICII Iași, unul 
din adversarii incomozi ai 
grivițenilor. S-a jucat bine 
in prima repriză, ieșenii reu
șind să facă față cu brio a- 
saltului, nu întotdeauna con

vingător, al Griviței Roșii 
care termină repriza Ia o mi
că diferență, (3—0) în urma 
unei lovituri de pedeapsă, 
transformată de Țibuleac.

In repriza secundă, arbitrul 
Aurel Găgeatu, greșește nea- 
cordind o penalizare lingă li
nia de fund a grivițenilor, 
care ar fi adus, sigur, un 
eseu ieșenilor. La protestele 
studenților, arbitrul elimină 
un jucător Ieșean. Confuzia 
și deciziile anapoda, la care 
s-a adăugat evoluția lipsită 
de orientare a ambelor echi
pe, duo Ia un joo anost, fără 
nerv. Intre timp s-au dictat 
două eliminări, credem in 
compensație. Către finalul 
jocului Grivlța Roșie insistă, 
iar noi asistăm la cîteva mi
nute de rugbi care aduc gri
vițenilor două eseuri : scor 
final Grivița Roșie-Politehni- 
ca Iași : 13—0 (3—0). Ne în
trebăm ce vină au jucătorii 
șl spectatorii să suporte arbi
traje incompetente ?

Alte rezultate din țară :
Universitatea Timișoara- 

Constructorul București : 3-3, 
(!) C. S. M. Sibiu-Dinamo : 
3—6 (!), Farul Constanța- 
Rulmentul Bîrlad 17—3 și 
Știința Petroșeni-Rapid 9-8 
(1).

GABRIEL FLOREA

ATLETISM
In sala de atletism 23 August, 

în parcul cu același nume, și pe 
strada Maior Coravu din Capi
tală, s-au desfășurat întrecerile 
de atletism, cros și marș din ca
drul „Cupei Semicentenarului 
P.C.R.".

Elevii antrenorului D. Fodo- 
reanu au reușit din nou la să
ritura cu prăjina să întreacă 
recordurile republicane : CorneJ 
Anton 4,65 m. la juniori I și 
Marian Voicu 4,42 m la juniori 
II. Cuplul de prăjiniști ai tînă- 
rului antrenor s-a apropiat ver
tiginos de atleții seniori și lasă 
să se întrevadă în curînd noi 
succese de prestigiu. Cornel Bo- 
bancu cu 6,44 m realizați de 
două ori în concurs la săritura

in lungime a întrecut și el re
cordul de sală al juniorilor III, 
iar Alexandru Sempeteri și Io
nel Predescu au egalat recordul 
republican la 6(J m garduri, ju
niori II.

Am mai reținut pe Viorica 
Enescu cu 7,8 sec. la 60 m plat, 
Virginia Bonei cu 1,70 m și Ro
xana Vulescu cu 1,65 m la să
ritura în înălțime, Dumitru Seral» 
cu 8,40 sec. la 60 m garduri.

Dintre cîștigătorii alergărilor 
de cros s-a evidențiat Alexan
dru lvan și Paula Ionescu în
vingători în cursele juniorilor 
II, Aurel Iordache și Elena Să- 
lăjan la juniori I și ploieștean- 
ca Ana Pavel câștigătoare la se
nioare. La marș a învins Ion 
Cricoveanu.

Cîștigătorii „Cupei Semicente
narului P.C.R." vor fi cunoscuți 
la 28 martie după terminarea 
celorlalte etape ale întrecerii.

V. TIMIȘ

CICLISM
Pe șoseaua București — Ploiești 

(varianta Buftea) s-au desfășurat 
întrecerile competiției cicliste 
„Cupa Semicentenarului" organi
zată de Comisia de specialitate a 
municipiului București.

La startul cursei rezervate se
niorilor au fost prezenți 160 de 
concurenți, victoria revenindu-i la 
sprintul final lui Ștefan Ene 
(Steaua București) cronometrat

pe distanța de 80 km. cu timpul 
de 2h 01'30” (medie orară 39,726 
km.). Pe locul doi s-a clasat Ma
rin Ioniță (Dinamo București), iar 
locul trei a fost ocupat de Con
stantin Gonțea (Steaua București) 
— ambii în același timp cu învin
gătorul.

La juniori mari pe primul loc 
s-a clasat Ion Gavrilă (Steaua 
București), care a parcurs 40 km. 
în lh 03’. Iată ceilalți învingători : 
juniori mici : Aurel Ciobanu (Vo
ința Ploiești); semlcurse : Con
stantin Haiduc (Petrolul Ploiești); 
biciclete turism ; Gheorghe Ne- 
delcu (S. Sportivă nr. 2).

Fete : 1) Varvara Ferencz — (Municipiul Brașov) — cam
pioana ediției a trei a „Săniuței de argint" timp : 6,02,0 
min : 2) Elena Fedeleș (județul Neamț) — 6.22.9 min. 
3) Georgeta Suhonschi (județul Botoșani) — 6.24,5 min.

Băieți : 1) Alexandru Pop (județul Brașov) — campionul edi
ției a treia „Săniuței de argint" timp : 7.13,0 min. ;

2) Cornel Ianoș (județul Bacău) — 8.04.6 min. ; 3) Ion
Rusu (județul Mureș) — 8.11,02 min.

primit, apoi, în cadrul unei 
festivități de la care n-au lip
sit trompeții, careul tradițional 
marcat de ghirlande de brazi și 
pancardele județelor țării, tro
feele mult rîvnite, medaliile de 
aur, argint, bronz, premiile în 
echipament de munte și pla

învingători și învinși, deopo
trivă de merituoși, și-au- strîns 
mîinile cu căldură și, așa cum 
se obișnuiește la marile com
petiții, și-au spus „la revedere", 
în 1972, pe același drum vechi 
al Poienii.

VIOREL RABA

cu... picioare de lut
Notam, după turneul de bas

chet masculin de la Cluj, evo
luția necorespunzătoare a celor 
mai multi dintre jucătorii înalți 
din prima divizie a țării.

La fel de mult ne Îngrijo
rează evoluția foarte slabă a 
majorității jucătoarelor „pivot" 
care activează la formațiile stu
dențești Politehnica și I.E.F.S. 
din București și pe care le-am 
putut urmări ieri, în unul din 
ultimele derbiuri ale campiona
tului feminin.

Petric, Deak și Popov de la 
I.E.F.S., Diaconescu și Deme- 
trescu de la Politehnica — toate 
aspirante la un loc în „națio
nală" — s-au întrecut în gre
șeli de tehnică elementară, ra
tări incredibile sub panou, bâl
bâieli și erori de apărare. Doar 
Anca Demetrescu a avut o pe
rioadă de revenire, mai ales sub 
aspectul combativității. înscri
ind, în final. 14 puncte. în timp 
ce de la I.E.F.S. a corespuns, 
ca pivot, numai Tita (26 puncte) 
a cărei eficacitate trebuie. însă, 
pusă mai mult pe seama slăbi
ciunii apărării adverse.

Cu toate că in acest an bas
chetul nostru feminin nu are 
obiective competiționale inter
naționale importante, calitatea 
scăzută a jocului prestat de 
sportivele înalte, sărăcia proce
deelor tehnice cunoscute de a- 
cestea. absența preciziei in a- 
runcări si. mai ales, lipsa aproa
pe totală de inteligență in joc 
sint numai cîteva din carențele 
pentru a căror înlăturare e ca

zul să se zbată, cu ceva mai 
multă fermitate și răspundere, 
antrenorii tuturor echipelor di
vizionare.

Revenind la meciul Politeh
nica — I.E.F.S. e de menționat 
că a fost presărat de la cap la 
coadă cu nenumărate greșeli de 
tehnică din partea tuturor ju
cătoarelor. că fazele frumoase 
au fost rarisime, iar sistemele 
de apărare s-au dovedit foarte 
penetrabile, deși eficacitatea a- 
runcărilor de la distanță și se- 
midistanță a fost foarte redusa.

Toate aceste elemente dove
desc lipsa de formă (și, ni s-a 
părut, chiar de interes) a com
batantelor. dintre care profitînd 
mai mult de greșelile adversa
relor, R-au detașat pînă la urmă 
în cîștigătoare studentele de la 
Politehnica : 76—61 (30—22)

In meciul Rapid — Mureșul, 
încheiat cu scorul de 70—57 
(40—23) am înregistrat o evolu
ție la fel de apatică, plictisită a 
sportivelor, conșemnînd, totuși, 
jocul bun al lui Suliman (16 p.). 
Vasilescu (11 p.) și Chiraleu (10 
p.) din formația ceferistă și 
eficacitatea lui Demeter (20 p.) 
din echipa antrenată de fostul 
internațional Borbely. In sfîr- 
șit. menționăm și rezultatul par
tidei Constructorul Buc. — Vo
ința Buc. : 50—48 (26—23) ; în
urma acestei înfrîngeri sporti
vele de la Voința și-au compro
mis aproape definitiv șansele 
de a mai rămîne în divizia A.

OVIDIU PĂUN

5 MEDALII!
și recordul nostru național 
cu o săritură de 7,88 m, a 
reușit un neașteptat loc III,’ 
fiind imediat urmat de Va
lentin Jurcă. Această meda
lie la băieți și locul 4 al lui. 
Jurcă ne prilejuiesc plăcuta 
constatare că performanțele 
Vioricăi Viscopoleanu și Io- 
landei Balaș nu au rămas 
izolate, puțind vorbi, astăzi, 
de valoarea internațională a 
școlii românești de sărituri!' 
Dealtfel, nedesmințind acest 
renume, Carol Corbu a obți
nut o excepțională medalie 
de argint la triplusalt cu un 
nou record român de valoare 
mondială : 16.83 m. Perfor
manța lui este cu atît mai-, 

*țffțfl<lî»oa*6»Ai'Mit a fost rea-< 
lizată îri luptă" cu recordmeA 
nul mondial al probei, so-' 
vieticul Victor Saneev, care a 
realizat aceeași performanță 
ca și Corbu.

Poate tot atît de strânsă 
ca la triplusalt a fost și 
lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană europeană 
la 800 m. Conștiincioasa 
noastră atletă, Ileana Silai, 
după ce a condus cea mai 
mare parte a cursei, a tre
buit să cedeze de puțin, în 
final, locul intîi atletei vest- 
germane K. Falk, ocupînd 
locul II și totodată aducin- 
du-ne o medalie de argint 
Dintre rezultatele remarca
bile obținute de noii cam
pioni europeni de sală, se 
cuvine să menționăm recor
dul mondial al Nadejdei Ci- 
jova (U.R.S.S.) la aruncarea 
greutății cu 20.79 m, victoria , 
neobositei Karin Baltzer 
(R.D.G.) la 60 m garduri, cu 
8.1 sec. și a compatrioatei ei 
Renatte Meissener la 60 m 
plat cu 7,3 sec., precum și 
victoria lui E. Nordwig la 
săritura cu prăjina de 5.40 m.

Campionatele europene de 
sală ne-au adus 5 valoroase 
medalii (2 de argint plus 3 
de bronz) și deocamdată sa
tisfacția că pregătirea atleți- 
lor noștri în vederea jocu
rilor olimpice este pe un 
drum bun.

• DISPUTAT la Praga, meciul 
internațional de hochei pe gheață 
dintre selecționatele, S.U.A. și 
Cehoslovaciei s-a încheiat cu sco
rul de 6—0 (0—0, 4—0, 2—0) în fa
voarea gazdelor. Au asistat 14 000 
de spectatori.

★

• PROBA de slalom uriaș (con- 
tînd pentru „Cupa Mondială"), 
desfășurată la Aare (Suedia), a 
fost cîștigată de schiorul austriac 
David Zwilling în 2’55” 95 1/10. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Sepp Heckelmidler (R.F.G.) 2’57”27 
1/10 șl Patrisk Russel (Franța) 
2’57”43 1/10. Italianul Gustavo 
Thoent, virtualul cîștigător al 
trofeului a ocupat locul cinci.

★

• CEA DE-A opta ediție a Tur
neului internațional de șah „Me
morialul Capablanca" s-a încheiat 
la Havana, cu victoria marelui 
maestru Vlastimil Hort care a 
totalizat 11.5 puncte din 15 posi
bile. El a fost urmat de Ghellet 
(U.R.S.S.) — 10,5 puncte, Tringov 
(Bulgaria) io puncte. Donner (O- 
landa) — 9,5 puncte. Șahistul ro
mân Octav Troianescu a ocupat 
locul 12 cu 6 puncte.

*

• TELEVIZIUNEA americană a 
consacrat o emisiune specială re
centului meci de box pentru titlul 
mondial la categoria grea, emi
siune la care au fost invitați cei 
doi protagoniști. Frazier nu a 
participat pretextînd că e bol
nav. Pe micul ecran a apărut 
numai Casius Clay care a decla
rat, printre altele : „Ar H Inutil 
să contest acum decizia Juriului, 
dar mi se cuvine revanșa. Fără lo

vitura primită în ultima repriză

a? fi cîștigat la puncte, ieșind din 
acest meci fără cea mai micâ 
zgîrietură". Vorbind despre ad
versarul său, Clay a subliniat : 
„Frazier este un luptător dur și 
rezistent. Croșeul său de stînga nil 
este doar o legendă".

★

• IN CEA DE-A OPTA etapă 
a Campionatului Mondial de ho
chei pe gheață (grupa B) au foșt 
înregistrate rezultatele : Elveția— 
R. D. Germană 3—1 (2—0, 0—1, 
1—0); Polonia — Iugoslavia 4—0 
(1—0, 0—0, 3—0); Austria — Italia 
6—0 (1—0, 1—0, 4-—0) ; Norvegia — 
Japonia 10—6 (5—1, 0—3, 5—2). In 
clasament conduce Elveția cu 11 
puncte urmată de Polonia 9 punc
te, R. D. Germană — 8 puncte, 
Norvegia — 8 puncte, Japonia 5 
puncte, Iugoslavia — 3 puncte, 
Austria — 2 puncte, Italia — 2 
puncte.

★

• ÎN SEMIFINALELE „Cupei 
orașelor tîrguri" la tenis de masă 
feminin, echipa Ferencvaros Bu
dapesta a eliminat cu 5—1 forma
ția franceză Boulogne Billan- 
court.

In finala competiției, Ferencva
ros Budapesta va întîlnl pe cîști- 
gătoarea meciului Start Bratisla
va — S. K. Duisburg.

★

• PROBA de 50 km. din cadrul 
campionatelor de schi fond ale 
R. F. a Germaniei (întrecerile s-au 
desfășurat la Erndtbrueck) a fost 
cîștigată de Wilfried Wagner, croi? 
nometrat cu timpul de 3h 02’59”. 
Pe locul secund s-a clasat Georg 
Allgaier — 3h 03’22”, urmat de 
Hans Landskron — 3h 04’27”.



Secvențe 
de pe glob

DUPĂ 6 ANI DE OPOZIȚIE

Liderul Pariidului muncito
resc din Norvegia, Trygve 
Bratteli, însărcinat de regele 
Olav al V-lea să formeze 
noul guvern al țării, a anun
țat componența echipei minis
teriale pe care a prezidează. 
Ministru al afacerilor externe 
a fost numit Andreas Cappe- 
len, iar ministru al apărării 
Jakob Fostervoll. Portofoliul 
finanțelor a fost preluat de 
Ragnar Christiansen, iar con
ducerea Ministerului Comer
țului de Per Kleppe. Pe lista 
noului cabinet figurează, de 
asemenea, alți 11 miniștri.

Constituirea guvernului pre
zidat de Bratteli a pus capăt 
crizei politice declanșate la 2 
martie, ca urmare a demisiei 
echipei ministeriale conduse 
de Per Borten, care era for
mată dintr-o alianță a centriș
tilor, liberalilor, conservatori
lor și creștin-democraților. 
Totodată, formarea noului gu
vern marchează revenirea la 
putere a socialiștilor, după a- 
proape 6 ani de opoziție.

Noul prim-ministru norve
gian, Trygve Bratteli, va rosti 
în parlament, după ce guver
nul său va primi votul de 
învestitură, un discurs tn le
gătură cu politica pe care 
intenționează să o promove
ze. In declarațiile făcute an
terior, Bratteli a subliniat că 
guvernul său își va concentra 
atenția asupra problemelor e- 
conomice ce confruntă Nor
vegia, in special asupra aspec
telor evoluției prețurilor și a 
controverselor în legătură cu 
eventuala aderare a Norvegi
ei la Piața comună.

Luptele din Indochina
• Succese aîe patrioților 

sud*vietnamezi
Forțele patriotice din Vietna

mul de sud.au atacat din nou, 
în ultimele 48 de ore, o impor
tantă bază de artilerie ameri; 
cană, amplasată la 15 kilometri 
vest de Khe Sanh, în zona Pla- 
tourilor înalte. Potrivit infor
mațiilor transmise de agențiile 
de presă, în sectorul Khe Sanh 
se află 
logistice

principalele poziții 
„__ americano-saigoneze
pemtru sprijinirea trupelor re
gimului Thieu-Ky care partici
pă la operațiunea „Lam Son 
719“ pe teritoriul Laosului.

Agenția „Eliberarea" relatea
ză că în ultimele săptămîni, de
tașamentele patrioților și-au 
intensificat atacurile asupra 
fortificațiilor deținute de tru
pele inamice.

în zona septentrională a Viet-

I a

I Tensiune in Columbia
namului de sud, potrivit unui 
bilanț difuzat de această agen
ție, forțele armate populare de 
eliberare care acționează în sec
torul Khe Sanh și în provincia 
Kontum din această zonă au 
scos din luptă în prima săptă- 
mînă a lunii martie peste 1 000 
de militari din rîndul trupelor 
americano-saigoneze, au distrus 
zeci de blindate ale inamicului 
și au capturat o importantă 
cantitate de armament.

• Atacuri ale forțelor* 
laoțiene de rezistență 

populară
Forțele laoțiene de re

zistență populară men
țin o puternică presiu
ne asupra pozițiilor de
ținute de trupele saigo-

a

Recrudescența mișcării

greviste in Anglia
SAPTAMlNA care s-a în

cheiat a fost considerată ca 
deosebit de sumbră în Marea 
Britanie, iii ce privește situația 
socială, unde a fost anunțată ’ 
creșterea numărului șomerilor 
cu încă 19 000. Aceștia provin 
din sectoare diverse, cum ar fi 
aeronautica, presa, industria o-

NOI AMĂNUNTE PRIVIND ACTIVITATEA
DE SPIONAJ A POSTULUI DE RADIO

EUROPA LIBERA"
DECLARAȚIILE OFIȚERULUI POLONEZ 

ANDRZEJ CZECHOWICZ
După conferința de presă a lui Andrzej Czechowicz. ofițer 

al serviciilor poloneze de contrainformații, care timp de șase 
ani a izbutit să lucreze la postul de radio „Europa liberă" fără 
a i se afla scopurile reale ale misiunii sale, presa poloneză 
publică noi relatări. Numeroși cititori ai ziarului „Trybuna 
Ludu" au pus întrebări suplimentare asupra activității lui An
drzej Czechowicz. Ziarul a publicat răspunsurile acestuia.publicat răspunsurile acestuia.

neze care au invadat te
ritoriul Laosulul in 
împrejurimile orașului 
Tchepone.

După ce efectivele militare 
ale regimului Thieu Ky au fost 
nevoite să evacueze două baze 
de artilerie de care dispuneau 
în acest sector, patrioții au 
lansat noi atacuri asupra for
tificațiilor trupelor inamice 
aflate la sud-vest de Tchepone. 
Potrivit relatărilor cores
pondenților agențiilor de pre
să, elicoptere americane au 
intervenit în sprijinul unități
lor militare saigoneze.

Ciocniri între detașamentele 
patrioților laoțieni și efective
le militare saigoneze au fost 
semnalate, de asemenea, la 16 
km. de localitatea Lao ~Bao.

Ciocniri intre studenți și poliție
în Columbia a izbuc

nit o gravă criză politi
că generată de neînțele
gerile dintre guvern șl 
partidele politice de o- 
poziție cu privire la mă
surile ce se impun pen
tru normalizarea situa
ției interne.

După cum s-a mal anunțat, 
peste 900 000 de muncitori din 
principalele centre industriale 
ale țării au declarat o Srevă 
generală de protest față de 
costul ridicat al vieții și a po
liticii social-economice a gu
vernului. în semn de solidari
tate cu greviștii, studenții u- 
niversităților columbiene au 
boicotat cursurile. In orașele

Bogota, Caii și Medellin au a- 
vut loc ciocniri între poliție șl 
studenți, soldate cu 15 morți 
și 50 de răniți. Incercînd să 
facă față situației, președintele 
Misael Pastrana Borrero a de
clarat starea de urgență.

Exprimîndu-și dezacordul 
față de hotărîrea prezidenția
lă, fostul președinte Carlos 
Lleras Restrepo, lider al parti
dului liberal, a declarat că 
partidul său va retrage spri
jinul acordat guvernului.

Pe de altă parte, situația se 
menține încordată în centrele 
universitare. La Bogota, a fost 
convocată o adunare generală 
a studenților care va analiza 
măsurile ce se impun pentru 
satisfacerea revendicărilor lor.

1 hotare
țelului, hîrtiei. Numărul celor 
rămași fără lucru în ultimul 
timp a făcut astfel ca cifra re
cord a șomerilor din Marea Bri
tanie din perioada postbelică, să 
depășească 766 000 de persoane 
apte de muncă.

Pe de altă parte, cei 50 000 
de muncitori de la Uzinele Ford 
și-au anunțat hotărîrea fermă 
de a nu relua lucrul pînă nu le 
vor fi satisfăcute revendicările.

Primul ministru, Edward 
Heath, și secretarul general al 
sindicatelor britanice, Victor 
Feather, au examinat recent di
ficultățile economiei țării. După 
cum relatează ziarele londone
ze, șeful guvernului de la Lon
dra și-a reafirmat intențiile de 
a continua politica economică 
anunțată anterior, care a avut 
ca rezultat creșterea prețurilor 
și a șomajului, înghețarea sala
riilor și a investițiilor.

INTILNIRE 
L. BREJNEV- 
W. ULBRICHT

Martie, prima lună a pri
măverii, în zonele noastre 
continental temperate, nu 
pare să fie pretutindeni in 
lume realul echivalent al 
speranțelor renăscute. Adevă
rul este că oamenii acordă 
valoare de simbol elemente
lor exterioare — zi cu soare, 
anumite date calentaristice 
etc. — pentru dorințele lor 
perpetue de pace, prosperi
tate, echilibru, fericire, adică 
pentru marile constanțe afec
tive ale umanității. Faptele 
înscrise în agenda politică la 
zi confirmă sau infirmă o aș
teptare. Ici o agitație violen
tă se temperează pentru o 
vreme, colo niște spirite, po
tolite pînă de curînd, cunosc 
o tensiune în creștere pînă la 
paroxism ; dar tot ce se_în- 
tîmplă în lume se încarcă în 
cele din urmă, de sensul cău
tării.
• în Turcia, patru oameni 

pentru a căror soartă s-au 
îngrijoiat cunoscuți și necu- 
noscuți, au văzut sabia lui 
Damocles îndepărtîndu-se de 
deasupra creștetelor lor. Jim
mie J. Sexton, Lary J. Heav
ner, Richard Caraczi și Ja
mes Gholson, fotografiați aici 
împreună cu soția celui din
ții și cu ambasadorul S.U.A. 
în Turcia, sînt cei patru a- 
viatori americani care, după 
ce au fost răpiți și deținuți 
o bucată de vreme, au fost 
eliberați. Inițial, în schimbul 
fiecăruia -*•-s* “
ceruseră 
lari, fără

tatea evidentă din momentul 
actual — avind ca punct «ie 
vîrf greva generală și vio. 
lențe de tot felul — își are 
rădăcina in inechități de na
tură economică. De măsura 
în care diferiți lideri ai for
mațiunilor politice își asumi 
sau nu responsabilitatea 
pentru susținerea unei for
mule viabile depinde dacă 
evenimentele vor rămîne sau 
nu sub control in această 
parte a lumii. Unde, să nu 
uităm, aproape întotdeauna e 
foarte cald. , (foto 1)

• La mii de kilometri de 
Dacca, în capitala Marei Bri
tanii, mai e frig. Pe străzi 
și-a făcut însă din nou apari
ția silueta familiară a facto
rului poștal, cu uriașa tolbă 
plină de scrisori. Greva fac
torilor a luat sfîrșit, în urma 
scrutinului salariaților poștei: 
fotograful a înregistrat un 
moment al votării cu pricina. 
Cine știe cîtă vreme încă, în 
primăvara ce înaintează, oa
menii vor mai primi veștile 
iernii ce se duce. Sigur e 
numai că timpul va trece și 
insularii vor marca multe e- 
venimente generale și famili
ale cu vorbele : asta s-a în- 
timplat pe vremea marei gre
ve a poștei... (foto 3)

de vreme, au fost
dintre ei, răpitorii 
cîte 100 000 de do- 

__ _____a mai vorbi de alte 
condiții de ordin politic și ju
diciar Acum. întregi și te
feri, cei patru ostatici se în
torc, totuși, printre familiile 
lor. Dar Ia Ankara eveni
mentele au cunoscut o întor
sătură neașteptată. Instabili
tatea din viața publică și 
efervescența socială au de
terminat intervenția armatei 
și căderea guvernului Demi
rel. (foto 2).
• în Pakistan strada e tea

trul pasiunii politice. Geo- 
graficește divizată, această 
țară asiatică a trăit totuși, 
pînă acum, ca o entitate po
litică, administrativă și spiri
tuală nu mai puțin unitar 
decît ar fi trăit o țară alcătu
ită din două insule. Precari-

• După cum s-a mal anunțat, 
pavilionul românesc al Tîrgului 
internațional de arte și meserii 
de la Munchen a fost vizitat de 
Karl Schiller, ministrul economi
ei al R. F. a Germaniei. Cu a- 
cest prilej, ministrul federal a de
clarat : „Mă bucur să constat că 
și în domeniul artelor și mese
riilor România dispune de o bază 
puternică de export, care reali
zează o producție variată calitativ 
și de mult bun-gust. Transmit fe
licitări pentru aceste realizări și 
pentru maniera de prezentare pe 
care România a realizat-o aici, 
amenajînd acest minunat și atră
gător pavilion".

Prezentînd festivitățile prilejui
te de inaugurarea Tîrgului de la 
Munchen, comentatorul televiziu
nii vest-germane, a spus că „prin 
originalitatea exponatelor, prin 
expresivitatea lor, care oglindește 
dragostea de frumos a poporului 
român, pavilionul României se 
«ituează pe primele locuri".

ȘTEFAN IUREȘ

Czechowicz a subliniat : „Se 
înțelege de la sine, că nu am 
lucrat de unul singur. în con
dițiile de ftștgri :<ale activității 
de contrainformații acest lutru
este imposibil. Trebuie să mul
țumesc conducătorilor și tovară
șilor mei care m-au pregătit in 
vederea acestei munci, au întoc
mit planul activității mele, 
m-au ajutat să-mi îndeplinesc 
sarcinile".

înainte de a intra la „Europa 
liberă", A. Czechowicz a trecut 
prin lagărul de refugiați. El 
descrie astfel situația din acest 
lagăr : „Oamenii trebuie să 
suporte cele mai îngrozitoare 
înjosiri, care depășesc orice în
chipuire. Condițiile de acolo 
sint groaznice — am trăit la 
Cirndorfe,. intr-o încăpere ex • 
trem de murdară, cîte 7—8 Oa
meni. Se dormea pe priciuri, 
pe saltele rău mirositoare, cu 
plăpumi murdare. Se oferea o 
singură dată masa pe zi, puțină 
pline, o bucată de margarină, 
uneori rămășițe de carne". Ofi
țerul polonez relatează in conti
nuare despre „interogatorii Ae- 
sfirșite, scormonirea celor mai 
intime amănunte ale vieții. 
Astfel omul nimerește în mii- 
nile spionajului străin și aș
teaptă să i se acorde azil poli
tic. Dar nici pe departe nu-1 
obțin toți. Dintre polonezi, po
trivit socotelilor mele, asemenea 
șanse au 1—2 din 10. Refuzul 
atrage după s 
tragedie. Omul 
solut singur în

a fost mar- 
confruntare

firșitul lunii trecute 
cat in R.F.G. de o 
de amploare în rindurile Parti
dului Social-Democrat, confrun
tare care a scos incă o dată in 
evidență divergențele existente

între partid — in special aripa de dreapta 
— și organizația sa de tineret — „Tinerii 
socialiști". Impulsul a fost dat de primarul 
general ai orașului Miinchen, Hans-Jochen 
Vogel, care, criticind conducerea P.S.D. din 
Miinchen pentru că ar fi asistat în mod pa
siv ca imaginea partidului să se deplaseze 
de la cea „a marelui partid popular demo
crat de stingă" spre cea „a unui partid de 
stingă de tip revoluționar" și atribuind 
„vina" acestei deplasări activității tinerilor 
membri de partid, anunța că refuză să mai 
candideze Ia viitoarele alegeri pentru pos
tul de primar ai capitalei bavareze. Ceea 
ce părea inițial o formă spectaculoasă a lui 
Vogel de a părăsi planul politic comunal 
pentru cel federal s-a dovedit în cele din 
urmă începutul unei ample dispute in jurul 
orientării generale a partidului, in care 
aripa dreaptă a P.S.D. pare a fi jucat un 
rol hotăritor. Aceasta încercase în mai 
multe rinduri provocarea unei confruntări 
majore cu „Tinerii socialiști" în cadrul că
reia organizația de tineret să fie obligată să 
renunțe la icvendicările sale mai radicale 
in domeniul politicii interne și externe. 
Punctele din programul „Tinerilor socia
liști" care trezeau nemulțumirea erau cele 
privind „crearea premiselor pentru trece
rea Ia socialism", recunoașterea R. D. Ger
mane și participarea Ia acțiuni locale co
mune cu comuniștii. Această ultimă pro
blemă a constituit, de fapt, adevăratul măr 
al discordiei. După cum se știe, in noiem
brie 1970, conducerea federală a P.S.D. a 
adoptat o hotărire care interzicea, sub 
amenințarea cu sancțiuni mergînd pînă Ia 
excluderea din partid, orice colaborare cu 
comuniștii, hotărire de care „Tinerii socia
liști" se distanțaseră în mod public. La 
Congresul de la Brema al „Tinerilor socia
liști" în decembrie 1970 conflictul putuse

siho o adevărată 
l se trezește ab- 
. încercuirea duș-

fi

mană, este lipsit de toate drep
turile". ,

publicată în 
ziarul Tsybuhg. L.uqu". Andrzej 
Czechowicz a spus : „Am adus 
numeroase volume de documen
te, am reușit să procur multe 
în acești cîțiva ani de activi
tate. Deținem in prezent docu
mente care dovedesc legătura 
strînsă — financiară și de afa
ceri — a «Europei libere» cu 
C.I.A., precum și instrucțiunile 
transmise de conducerea spio
najului american unor secții ale 
postului de radio de la Miin - 
chen. Avem documente care 
arată în mod limpede sursele 
de informații ale grupului de 
spionaj de la «Europa liberă». 
Oferind amănunte, ofițerul a 
arătat : „Relatările transmise 
de rețeaua așa-numiților cores
pondenți sînt păstrate in.plicuri 
speciale, 
plicuri 
date cu 
Ambele 
număr. 1 
cială de deschidere a plicurilor, 
an) putut să văd 
riale secrete fără 
Am adus multe 
El s-a referit și 
pe care a 
lească și să le 
sosi timpul să 
public și despre ele".

„Nu mă miră —
căpitanul Czechowicz — că la 
Miinchen sînt astăzi în panică, 
pentru că mulți din ei știu care 
este volumul informațiilor mele 
despre ei și despre activitatea 
lor trădătoare".

După cum 
TASS, Leonid 
tar general al 
s-a întîlnit cu 
prim-secretar 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii De
mocrate Germane, care s-a a- 
flat la<. odihnă în Uniunea So
vietică. în cursul întîlnirii, au 
foșt_ discutate problemele dez- 

în conti- 
dintre 
dintre

Ș»

anunță agenția 
Brejnev, secre- 

C.C. al P.C.U.S., 
Walter Ulbricht, 

al C.C. al

voltării și adîncirii i 
nuare a colaborării
P.C.U.S. și P.S.U.G., 
U.R.S.S. și R.D.G., precum <_ 
unele probleme ale situației in
ternaționale

, numerotate. In alte 
sigilate sînt păstrate 
privire la informatori, 
plicuri poartă același 
Folosind o tehnică spe-

aceste mate- 
a fi observat, 
«suveniruri»", 

la alte surse 
reușit să le stabi- 

identifice; „Va 
relatez în mod

a afirmat

Convorbirile 
sovieto-americane 

in legătură 
cu limitarea inarmărilor 

strategice
VIENA 14. — Corespon

dentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu, transmite: Luni, va 
începe în capitala Austriei cea 
de-a patra rundă a convorbi
rilor sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor 
strategice-Salt. Cele două 
delegații sînt conduse, ca și 
la precedentele runde, de 
Vladimir Simionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al V.R.S.S., și Gerard Smith, 
directorul Agenției S.U.A. 
pentru dezarmare și contro
lul înarmărilor.

împiedicat numai 
toare a cancelarului . . _
ședintelui P.S.D., Wehner, personalități ne
contestate in rindurile „Tinerilor socia
liști". Compromisul obținut la Brema (ho- 
tărîri ceva mai moderate decit cele adop
tate în octombrie 1969 la Miinchen, care 
speriaseră cercurile de dreapta vest-ger- 
mane) s-a dovedit, insă, fragil. Conserva
torii doreau o victorie și nu un compromis.

prin prezența modera- 
Brandt și a vice-pre-

planuri. După o primă declara-

COMENTARIUL ZILEI

Între „Tinerii
socialiști' 
și Vogei

Calculele lor s-au dovedit exacte. Cîștigind 
pe Vogei de partea cauzei lor, probabil în 
schimbul unui sprijin substanțial promis 
acestuia in viitor in cadrul partidului, ei 
puteau fi siguri că forurile federale superi
oare ale partidului, in care dețin poziții 
puternice, se va situa de partea acestuia și 
împotriva „Tinerilor socialiști", avind in 
vedere pozițiile slabe și criza de personali
tăți social-democrate marcante in Bavaria. 
Evoluția lucrurilor a confirmat, Intr-ade-

văr, aceste _ . . __  ______ ,_____ .
ție de solidaritate cu primarul MUnchenu- 
lui a Prezidiului partidului a urmat un 
congres al organizației P.S.D. din capitala 
bavareză care a marcat victoria adepților 
lui Vogei, vechea conducere locală de par
tid fiind inlăturată. O zi mai tirziu, la 
28 februarie, forurile federale superioare 
ale P.S.D. (prezidiul, consiliul și comisia de 
control) adoptau o rezoluție care, sub titlul 
„Social-democrația și comunismul" preciza 
raporturile P.S.D. cu comuniștii și criteriile 
„calității de membru" al partidului. Pe li
nia hotăririi anterioare, rezoluția cere „res
pectarea neechivocă a hotăririi despre in
compatibilitatea acțiunilor comune cu orga
nizații comuniste de orice orientare" și 
subliniază că in P.S.D. nu este Ioc pentru 
cei „care întemeiază sau încearcă să înte
meieze in cadrul acestui partid o organi
zație proprie cu scopuri programatice de- 
viaționiste". „Deviaționiștii" la care se re
feră rezoluția conducerii P.S.D. sînt acel 
membri ai „Tinerilor socialiști" care au im
pus orientarea din ultimul timp a organi
zației.

Așadar, o victorie â la Pyrrhus a aripei 
conservatoare din P.S.D., care și-a impus 
concepția privind „delimitarea spre stingă". 
Consecințele acesteia nu au intirziat să 
apară. Zilele trecute, Partidul Comunist 
German a anunțat că organizația sa din 
landul Hessa a primit cereri de aderare din 
partea unui număr de 60 de membri ai 
P.S.D., în majoritatea lor sub 35 de ani. Or. 
virșta de 35 de ani este limita pînă la care 
social-democrații activează in cadrul comu
nității de lucru „Tinerii socialiști ai 
P.S.D.G.". Se pare deci că mulți dintre a- 
cești tineri, nevoind și neputind să renunțe 
Ia opiniile proprii nici măcar nu mai aș
teaptă procedurile disciplinare. Ei pleacă 
benevol. Medalia „delimitării spre stingă" 
are un revers, desigur cunoscut de strategii 
P.S.D. Mai puțin previzibile sînt proporțiile 
hemoragiei spre stingă și al ciștigului de 
dreapta.

BAZIL ȘTEFAN

urnele nici n-au

M. RAMURA

afla...

*

feminine). Un alt 
semnalat de LE

OBSERVATEUR: „im- 
municipaiă a fiecărui 
are nici o legătură cu 

Socialiștii

De la competiții spor
tive Ia cele... electora
le. Sportivi de renume

• Pe la „Olympia"

o competiție locală..,
Na numai

Numele lui Bruno Coquatrix a apărut nu numai pe 
afișul teatrului său parizian —faimosul Olympia — 
ci și pe lista aspiranților la postul de primar al 
unei așezări din Normandia. Andră Turcat a do- 
bîndit celebritatea o dată cu avionul „Concorde" 
pe care îl pilotează. Celebrității aeriene dorește, 

însă, să-i adauge una terestră : l-am găsit, deci, candidat în 
alegerile municipale. Rugby-ul a intrat în... competiția elec
torală prin Jean Gachassin. Deocamdată nu ne-au parvenit 
rezultatele scrutinului municipal din Franța. La ora cînd a- 
ceastă ediție a ziarului a intrat în rotativă urnele nici n-au 
fost încă închise...

Scena politică a atras vedete 
de toate genurile iar primării
le mai mici sau mai mari au re
prezentat o atracție chiar pentru 
posesorii înaltelor funcții guver
namentale, ceea ce explică fap
tul că 35 miniștri și secretari 
de stat și-au inscris numele pe 
listele de candidați. Totuși, co
mentatorul ziarului LE MONDE 
a fost de părere că bătălia ce 
a precedat scrutinele muni
cipale din 11 și 21 martie s-a 
dovedit a fi „puțin animată". 
Părerea aceasta nu am regăsit-o 
și in coloanele altor cotidiene pa
riziene, deoarece in acest an a- 
legerile municipale au fost mai 
puțin ca in trecut o afacere lo
cală, in care personalitatea mu
nicipală este dominantă in dauna 
etichetei politice pe care o poar
tă (un sondaj pretindea că 84 la 
sută din cetățenii interogați au 
fost capabili să citeze numele 
primarului lor. dar numai... 51 
la sută au cunoscut gruparea 
politică din care provine). Ul
timele săptămîni au corectat, 
intr-o anumită măsură, vechile 
viziuni și am putut astfel asista 
Ia o confruntare care a depășit 
„faptul local". Principalele for
țe politice au lansat asaltul a-
supra primăriilor conștiente de 
importanta pe care acestea Ie 
au pentru viitoarele evoluții 
(LE MONDE amintea, printre 
altele, că opinia priiparilor a 
cintărit greu în rezultatul refe
rendumului din 27 aprilie 1969). 
Dincolo de discursuri, programe 
și manifeste, dincolo de abun
dența făgăduielilor ca și a cri
ticilor ascuțite, dincolo de due
lurile verbale care însoțesc un 
moment electoral, se constată a- 
ienția acordată unei intilniri cu 
urnele care. în ultimă instanță, 
constituie un test cu semnificații 
naționale, chiar dacă marginal 
rezultatele pot fi viciate prin 
combinații de ordin local ce vin 
în dezacord cu orientări centrale 
oficiale.

Miza scrutinului nu a fost ne
glijabilă și, poate, unele lu
cruri ar trebui reamintite, 
29 000 000 de alegători au desem
nat pentru șase ani 463 000 consi
lieri municipali (printre care 
37 708 primari). Se impune o pri
mă remarcă : extrema fărîmițare 
administrativă. LE NOUVEL 
OBSERVATEUR sublinia că în 
1793, deci cu aproape două se
cole în urmă, existau în Fran
ța 38 000 comune. In prezent, cu 
toate regrupările provenite din 
concenirările inerente urbanită
ții moderne, din exodul de popu
lație și creșterile demogra
fice. numărul comunelor rămine 
apropiat de cel din 1793 : 37 708. 
Dintre acestea doar 37 comune 
au peste 100 000 locuitori în timp 
ce 24 700 comune au o populație 
care se cifrează sub... 500 de 
persoane. în fapt, 8 la sută din 
comune adăpostesc 70 la sută 
din populația Franței. Dacă vom 
continua studiul statisticii vom 
ajunge la alte constatări. Mun
citorii reprezintă 38 Ia sută din 
populația activă dar nu furni
zează decît... 3,7 la sută din 
primari. Primarii-muncitori pro
vin in proporție de 63 Ia sută 
din rindul comuniștilor și 22.5 
la șută din Partidul Socialist. 
Nici unul nu aparține grupării 
guvernamentale U.D.R. Femeile 
— deși constituie mai mult de 
jumătate din corpul electoral — 
nu se regăsesc printre consi
lierii municipal* decît intr-o 
proporție insignifiantă : 2,4 la
sută (această situație a pro
vocat reacții ca Ia Mesnil Saint 
Denis unde s-au prezentat liste

_ Intr-un manifest difuzat 
simbătă la Lisabona se men
ționează că autoritățile por
tugheze dețin sub stare de 
arest 25 de studenți de la 
Universitatea din Coimbra 
Autorii manifestului protes
tează împotriva represiunilor 
la care sînt supuși în ultima 
vreme studenții portughezi

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Buaurejtt, Piața „SetntelT. Tal. 17.60.10, 17.60.30. Abonamentele ta taa la oficiile poștal* fl difutoril din întreprinderi fi instituții.

în întregime... 
fenomen 
NOUVEL 
plantarea 
partid nu 
forța sa națională", 
dispun de puternice poziții în ad
ministrația locală (19,8 Ia sută 
din comunele cu peste 2 000 lo
cuitori). Dar la alegerile legis
lative din 1962 socialiștii au re
coltat doar 12,5 la sută din vo
turi. Chiar U.D.R. constată a- 
nomaiiiie reprezentării munici
pale. Pe pian național, candi-

ia... primărie • Răz
bunarea femeilor sau 
consecințele unui 2,4 
la sută ® Statistica și 
cei 37 708 primari 

francezi

dații guvernamentali au obținut 
31,9 la sută din voturi. U.D.R. 
nu dispune, insă, decît de 2 536 
primării, adică... 6,8 la sută din 
comune. Aceeași situație se pe
trece și cu comuniștii. P.C.F. a 
a obținut in bătălia parlamen 
tară 21,7 Ia sută din sufragii, 
însă, pe plan municipal nu se 
reflectă importanța sa națională 
(1147 primării, ceea ce înseam
nă 3,1 la sută din ansamblul co
munelor).

Partidele s-au angajat în 
campania electorală animate de 
dorința de a-și extinde influența 
în mediul local, de a obține o 
cit mai largă reprezentare în 
noile consilii municipale, deși 
președintele Pompidou spunea, 
la începutul anului, că „in pri
mul rînd. în alegerile munici
pale, se pune problema de a a- 
lcge oameni care să adminis
treze cetatea..." Desemnarea 
pretendențiior la gestiunea mu
nicipală — chiar potrivit acestei 
viziuni — nu a semnificat, totuși, 
abandonul ambițiilor politice. 
Este mai ales cazul „majorită
ții" guvernamentale ce a încercat 
penetrația într-o zonă politică 
pe care în alte împrejurări nu a 
reușit să o cucerească (ideea de 
majoritate precumpănind in a- 
numite cazuri asupra formulei 
strict gaulliste. în sinul U.D.R. 
s-au semnalat defecțiuni pro
vocate de compoziția unor liste 
de candidați. Reapariția Iui Jac
ques Soustelle la Lyon în com-

pania unor exponent! guverna
mentali a declanșat două sem
nificative demisii din U.D.R.

Formația guvernamentală a. 
mai cunoscut și alte momente 
de furtună politică (afacerea To- 
masini a deținut capul de afiș) 
care exprimă dificultatea de a 
aduce la un numitor comun for
țe ce privesc gaullismul — sau 
mai exact post-gaullismul — 
prin optici diferite.

Regrupările politice au carac
terizat competiția electorală 
de duminică : în cadrul „majo- 
jorității" (U.D.R., republicanii 
independenți și centriști guver
namentali), la stînga (comu
niștii, socialiștii și alte forțe 
s-au regăsit împreună, în nu
meroase localități, în cadrul 
„Uniunii democratice") și la 
centru (unde s-a înregistrat o 
alianță a centriștilor din opozi
ție cu radicalii, independenții și 
in anumite imprejurări cu so
cialiști dizidenți).

Stingă a subliniat nota poli
tică a evenimentului. Georges 
Marchais spunea : „Aceste ale
geri vor avea un cert caracter 
politic". El adăuga : „Pentru 
nai. comuniștii, alegerile munș. 
ripalș. vor avea o importantă,.ți 
mai mare decit in trecut, dato
rită răspunderilor sporite pe 
care municipalitățile pot și tre
buie să le exercite în rezolva
rea problemelor cotidiene..." A- 
celași caracter politic al scru
tinului reieșea din cele spuse de 
liderul socialist Alain Savary : 
„Nu girezi în același fel o locali
tate dacă ești om de stingă sau 
dacă ești om de dreapta... Ale
gătorul are de făcut, dincolo de 
alegerea unui om de gestiune, o 
alegere politică".

în aceste alegeri, ideea unității 
stingii a marcat noi pași înainte. 
Comuniștii, socialiștii și C.I.R. 
(Convenția Instituțiilor Republi
cane) s-au găsit încă din pri
ma rundă a scrutinului pe liste 

la Paris și în 124 de o- 
aite localități, există 
de a se acționa in co- 
cei de-al doilea tur de 
în orașe ca Strassbourg, 

. Calais,

comune 
rașe. în 
intenția 
mun la 
scrutin. _ ________
Cherbourg, Montpellier. Calais, 
Rouen etc., stingă s-a prezentat 
unită. Este semnificativ gestul 
lui Guy Mollet, primar Ia Arras, 
care a rupt tradiționala înțele
gere cu centrtștii pentru a rea
liza o alianță cu comuniștii. In 
schimb, Gaston Defferre la Mar
silia a rămas captiv al vechilor 
sale prejudecăți anticomuniste

La Paris nu se omite faptul 
șa scrutinul municipal va oferi 
indicii concludente asupra unui 
raport de forțe ce va fi pus la 
o încercare decisivă în 1973, cu 
prilejul alegerilor legislative. 
Indiferența unora nu este decit 
aparentă, pentru a evita drama
tizarea unui eventual eșec în 
orele care urmează, despuierea 
urnelor va traduce în cifre răs
punsul alegătorilor la întrebări
le ce au frămîntat „statele ma
jore" ale partidelor. Primele in
formații nu pot, oricum, să ne o- 
fere o imagine globală a verdic
tului electoral...

Soustelle la Lyon in com-

s-au angajat în asaltul 
primăriilor. Printre ei: 
Jean Gachassin și Co
lette Besson. Idolii tri
bunelor au devenit și 
favoriții... urnelor ? 
Peste citeva ore vom

ȘUW..? analizat sîm-
---- -------- ..i unui nou gu-
condus de premierul Su

re-

LX4-X !••• c , * x uia, \>CVutl uUildy. a
vîlî JL?.™.°!?eLO.r.a.rma^ perspectiva formării

7 —   vMMinvVUiui Cviiuus ue premierul 
ieyman Demirel. Nu au fost făcute declarații privind 
zultatîll PAncilBrlfte «a,..*,' I- pttvuiu
ve™, în urma demisiei cabinetului 
zultatui consultărilor avute Ta paTaturprezIdențlal.

Agențiile de presă informează că Partidul Dreptății, din care 
a fost alcătuit guvernul demisionar, a anunțat că nu-și va face 
cunoscută poziția privind participarea la o nouă formație gu
vernamentală și menținerea prezenței în parlament decît in 
urma consultărilor cu președintele Cevdet Sunay.

Tiparul i Combinatul poligrafia MCa«a Salnteii'


