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Cerințe ale invățamintului agrozootehnic

CURSUO E BE ACUM
PREGĂTESC RECOLTA

DE LA TOAMNA
Chipul țăranului aplecat asu

pra cărții de specialitate nu mai 
constituie, desigur, pentru ni
meni o imagine nouă, ci, din 
contra, una cu totul obișnuită, 
care se încadrează firesc în or
dinea actuală a lucrurilor. Mai 
ales acum, iarna, după strîn- 
gerea recoltei și încheierea 
bilanțului anului trecut. Am 
spune că recolta de la vară nu 
se pregătește numai prin măsu
rile de reparare a mașinilor, de 
ameliorare a solului, de selecțio
nare a semințelor și cultivare a 
răsadurilor, ci fi prin asimilarea 
de noi cunoștințe de către •• Tira
nii cooperatori prin participarea 
acestora la învățămîhtul agrozoo
tehnic. Cu atât mai mult cu cît 
acest învățămint are (sau trebuie 
să aibă) un caracter strict apli
cativ, pentru însușirea unor me
tode noi de lucru, pentru clari-

s-auficarea problemelor care 
ivit în campaniile agricole de 
anul trecut sau care se vor 
previzibil, în vara viitoare. Iată 
de ce dbordînd chestiunea învă- 
țămîntului agrozootehnic, abor
dăm de fapt, pe un anumit plan, 
marea problemă a pregătirii re
coltelor viitoare. Și din această 
perspectivă, e firesc să ne inte
resăm în primul rînd de asigu
rarea participării tuturor țărani
lor cooperatori la cursurile agro
zootehnice, nu doar fiindcă așa 
glăsuiește o instrucțiune sau alta, 
ci fiindcă o asemenea participa
re e dictată de însăși necesitatea 
realizării practice a unei perfec
ționări și modernizări continue a 
lucrărilor din agricultură.

Un prim popas îl facem la 
cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Barcea, județul 
Galați, unde discutăm cu tînărul

ivi,

inginer Toader Maxim. Aflăm că 
aici au fost înființate 4 cercuri 
de profil (legumicultură, zooteh
nie, cultură mare și viticultură), 
că în zilele următoare se va pre
da cea de a treia lecție. După 
spusele interlocutorului, totul se 
desfășoară normal și am fi încli
nați să ne însușim acest punct 
de vedere dacă spre sfîrșitul con
vorbirii nu am afla un amă
nunt... esențial.

— La cursuri participă 240 de 
țărani cooperatori dintr-un efec
tiv .:de 692, ne declară ing. Toa
der Maxim.

Cu alte cuvinte, 
cercuri pe profil 
doar o treime din 
în afară rămînînd 
de 452 de oameni
totuși în aceeași cooperativă. Se 
mai poate vorbi în acest caz, 
aici, la Barcea, de o adevărată 
eficiență a cursurilor agrozooteh
nice ? Bineînțeles, că nu. De ce 
unii sînt cuprinși și alții sînt lă- 
safi pe afară, nu am reușit să 
înțelegem. Argumentul că au

în cele patru 
sînt cuprinși 
cooperatori, 

nu mai puțin 
care muncesc

PERSPECTIVA
ELEMENT
AL PREZENTULUI
Două evenimente, din multele care apar pe traseul fapte

lor cotidiene, rețin eu deosebire atenția pentru obser
vatorul săptăminii trecute. Ceea ce le scoate în relief 

este, totodată, și elementul care le apropie, propunindu-le 
analizei noastre sub unul și același unghi de cercetare.

A fost, mai întîi, ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. de marți, 18 ianuarie, care a analizat și a aprobat 
studiul — cadru privind amenajarea în perspectivă a rîului 
Olt, lucrare economică complexă, cu efecte favorabile în 
numeroase ramuri ale economiei naționale. Ce anume în
seamnă, mai în amănunt această lucrare de mari proporții am 
aflat imediat după aceea. Pe scurt, într-un viitor apropiat Ol
tul nu va mai fi doar rîul care, așezat între Pitești și Craiova, 
delimitează simbolic un ținut de altul; nu va mai fi doar su
biectul unor vechi cîntece populare, ci va deveni, în egală 
măsură sursa de inspirație a unor ritmuri contemporane, pe 
măsură ce se va proiecta pe coordonatele viitorului. Amena
jarea complexă a rîului Olt, în zona dintre Făgăraș și Dunăre, 
va presupune un efort de aceleași dimensiuni pentru înălțarea 
celor 31 de hidrocentrale ce-i vor însoți cursul apei, făeîndu-I 
să salte, de-a lungul acestui traseu, din cascadă în cascadă. 
Localități cunoscute de noi și pină acum sub denumiri care 
păreau că le consacraseră definitiv profilul — Rîmnicu-Vîl- 
cea, Govora, Drăgășani, Slatina, Turnu-Măgurele — vor 
trebui să-și adauge în curînd și sensul de centre hidroener
getice. Lucrarea va avea, de asemenea, influențe binefăcă
toare asupra sporirii considerabile a irigațiilor, potențialul 
tehnic irigabil al Oltului fiind de 820 000 hectare ; volumul 

total al lacurilor de acumulare prevăzute în sectorul Dăești— 
Dunăre va fi de 360 de milioane mc; cascadele de pe Olt 
vor izbuti să îndepărteze pericolul inundațiilor periodice de 
pe aproximativ 65 000 hectare. Și așa mai departe. Totul se 
va realiza, etapă cu etapă, stabilită deja de pe acum, pînă 
după anul 1980, cînd proiectele de astăzi vor fi rostite la 
timpul prezent.

Ciel de al doilea moment în preajma căruia ne propunem 
să insistăm este ședința de lucru cu președinții comi
siilor de elaborare a prognozelor de dezvoltare econo- 

mico-socială a României, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în cadrul dezbaterilor a fost prezentată o infor
mare asupra stadiului de pregătire, organizare și desfășurare 
a lucrărilor de prognoză, argument incontestabil al faptului 
că comisia centrală de partid și de stat, constituită nu de 
mult, în urma hotăririi luate de Comitetul Central al parti
dului, a intrat în ritmul de lucru impus de obiectivele pe 
care Ie urmărește. „Aceste prognoze vor constitui programul 
dezvoltării societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România“ —- spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în expune
rea la Consfătuirea cu activul de partid din domeniul ideo- 
giei, iar acest adevăr se conturează de la o zi la alta din ce 
în ce mai convingător. Sarcinile majore care intră în preocu
pările firești ale economiei, științei și tehnicii, însuși pro
cesul lor de evoluție obiectivă, sînt elementele care impun 
elaborarea unor direcții de prespectivă, a unei metodologii 
adecvate de prospectare și investigare a viitorului într-un 
domeniu sau altul, iar aceste proiecte constituie de drept 
sfera de atribuții a comisiilor recent înființate. Se poate 
spune, deci, că pe masa de lucru a acestor organisme se 
operează cu întrebări și răspunsuri ale anilor 2000 și de mai

D. MATALA

(Continuare în pag. a ll-a)

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Il-a)

DUMITRU CHIRIȚA este 
unul din tinerii cunoscuți tn 
Uzinele constructoare de ma
șini din Reșifa pentru încre
derea ce i 6e acordă în execu
tarea unor lucrări complexe. 
Iată-1, surprins de obiectivul 
aparatului fotografic în timp 
ce lucra la bobinarea statorului 
motorului electric de 6 MW.

Foto : GH. CUCU

Studenții
la doi pași

de examene LUMINILE ARD

sînt datori să și-o aducă ute- 
clștii la înfăptuirea obiective
lor economice prevăzute.

U.T.C. —SE ICENTENAR — U.T.C.
Tn întreaga țară continuă să se desfășoare acțiuni ale orga

nizațiilor U.T.C., ale întregului ti neret dedicate semicentenarului 
creării Uniunii Tineretului Comunist. Ne-am propus ca în ca
drul acestei rubrici săptămînale să vă informăm pe scurt asupra 
celor ce au loc de-a lungul fiecărei săptămîni.

■ LA CLUBUL UZINEI DE 
AUTOCAMIOANE din Bra

șov, cîteva sute de tineri oțe- 
lari l-au avut oaspete pe co

munistul Arion Crăciun, prim- 
topitor la turnătoria de oțel, 
unul dintre cei mai vechi 
muncitori ai colectivului. 
Omul din mîna căruia au ieșit 
de-a lungul anilor mii de șarje 
primul uteclst din țară distins 
cu Medalia Muncii, le-a vorbit 
mai tinerilor săi colegi de 
breaslă despre activitatea celei 
dlntîi brigăzi de tineret din 
uzină înființată la Oțelărle în 
primăvara anului 1949, în 
fruntea căreia a fost atunci 
ales.

■ LA CLUBUL TINERE
TULUI din Agnita, județul 

Sibiu, a fost organizata o în- 
tilnire similară. Trei sute de 
elevi ai liceului teoretic l-au 
invitat în mijlocul lor pe to
varășul Ioan Bichiș, vechi mi
litant al mișcării muncitorești, 
care le-a vorbit tinerilor des
pre lupta uteciștllor în anii 
ilegalității după care partici-

panții au urmărit un film ilus- 
trînd momente din activitatea 
revoluționară a U.T.C.

■ INTÎLNIRI ALE TINERI
LOR cu ilegaliști, cu acti

viști al comitetelor județene 
de partid și ale U.T.C., cu 

membri al Biroului C.C. al 
U.T.C. au mal avut loc 
la întreprinderea „Miorița”, 
la Clubul tineretului șl Ia 
clubul „Solidaritatea” din Ora
dea la Casa de cultură din Ti
mișoara, la Tîrgul Bujor — 
județul Galați, Mărășești — ju
dețul Vrancea, Toplița — ju
dețul Harghita, Orșova și Tur- 
nu-Severin — județul Me
hedinți, precum și în comune
le Lopătari, Puiești, Rușețu, 
Cislău, Pietroasele, din jude
țul Buzău.

■ LA CRAIOVA, primul 
secretar al comitetului ju

dețean de partid le-a vorbit 
tinerilor despre perspectiva 
Doljului, în actualul cincinal, 
precum și contribuția pe care

BLA GALAȚI ȘI TECUCI 
s-a declanșat faza pe orga
nizații a concursului „Eroi 
uteciștl”. In același timp, în 

satele județului, colaborarea 
Comitetului județean Galați al 
U.T.C. cu întreprinderea ju
dețeană cinematografică a îm
bogățit conținutul unui con
curs pe aceeași temă definin- 
du-1 astfel : „Eroi comuniști 
oglindiți în cinematografie“.

■ ÎN BUCUREȘTI, secretarii 
comitetelor și responsabilii 

comisiilor cu problemele edu
cației politice-ideologice din 

cadrul organizațiilor U.T.C. de 
la Vulcan, Electromagnetica, 
Tehnomecanica, Fabrica de 
ventilatoare, Inox, pe de o 
parte și reprezentanții tineri
lor de la întreprinderile Trlco- 
dava, Aurora, Stofe de mobilă, 
Tînăra gardă, Tricotajul roșu, 
Iuta, pe de altă parte, s-au în- 
tîlnit în cadrul unul schimb 
de experiență cu tema : „Care 
sînt formele șl metodele cele 
mai eficiente în desfășurarea 
activității de educație patrioti
că a tinerilor

Tn Turneul de la Londra
NASTASE PE LOCUL III!
• PROBA de simplu băr- 

bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Londra a fost cîștigată de a- 
mericanul Cliff Richey, care 
l-a învins în finală cu 7—5, 
6—7, 7—5, 6—0 pe compatriotul 
său Clark Graebner. în parti
da pentru locul trei, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—1, 6—2 pe australianul 
Lewls Hoad.

Despre aceste zile, la Com
plexul „Regie“ nu se pot consta
ta lucruri inedite. Mai domnește 
încă o atmosferă de liniște ținind 
de viața de fiecare zi a studen
ților înainte de încheierea se
mestrului. Peisajul se compune 
din aceiași studenți grăbiți di
mineața la cantină fi la cursuri 
fi... aglomerațiile la tramvaiul 14.

Ziua decurge normal: biblio
tecă sau cursuri, masa la cantină, 
siesta. Seara începe cu întîlniri- 
le din hol, un film la televizor...

Totul pare obișnuit. Totuși, se 
simte în aer sesiunea.

Avînd în vedere acest lucru, 
mi-am propus să surprind în 
stop-cadru cîteva din ipostazele 
viitorilor profesori fi specialiști 
în matematică fi filozofie, vizi- 
tîndu-i la domiciliul lor din blo
cul N, Complexul „Regie“. 11 în
tâlnesc pe unul din componența 
camerei 328. Nu-mi trebuie prea 
mult timp să fac cunoștință și cu 
ceilalți: Popescu Ion, Crăciun 
Ion, Marinică Ion — toți în anul 
III la „Matematică“. Este seară, 
cei trei au venit de la masă. 
I. Popescu studiază la „Astrono
mie“, Marinică lucrează la „Ma
tematică“, iar celălalt Ion citește 
„Fotbalul“. Zice că după-masă 
este bine să mai citești și alt
ceva.

Venind vorba despre examene, 
îmi răspund că sesiunea nu pare 
deosebită, totuși nu lipsesc emo
țiile, mai ales la „Astronomie“ 
„unde cine n-a citit pînă acum, 
n-are de ce să se prezinte la 
examen“ — zice I. Popescu. Ei 
mă asigură că au învățat fiecare 
curs, timpul rămas pînă la se
siune îl vor folosi pentru siste
matizarea materialului iar în se
siune pentru clarificarea unor 
lucruri care necesită consultații 
cu profesorul.

Buna pregătire 
nului, activitatea 1 
scutește de emoții 
Toți trei doresc 
zultate mai bune 
Marinică să treacă 
parțialul de la „Ecuații 
este „teribil“.

Tot ei spun că n-ar fi rău dacă 
o sală de televizor (fiindcă sînt 
două) ar fi transformată în sală 
de lectură, căci este greu pentru

din timpul a- 
la seminarii îl 
pe Cirecu Ion. 
să obțină re
ca oricînd iar 

l cu bine peste 
T care

■ ÎN JUDEȚUL ARAD se 
află în plină desfășurare 

ștafeta „Pe coordonatele tine
reții” pornită simultan din 

șase localități diferite.

■ CUNOAȘTEȚI LEGILE
STATULUI ? Știți care vă 

sînt libertățile și obligațiile 
constituționale ? Iată întrebă
rile Ia care Nicolae Popovici, 
adjunct al ministrului justiției 
a fost solicitat să răspundă cu 
ocazia întîlnirli sale cu tinerii 
de la cooperativa Igiena din 
București.

DIN AGENDA INIȚIATIVELOR EXEMPLARE

Cum „se nasc“ bazele sportive
• O invitație la meditație ți... acțiune adresată secretarilor 

U.T.C. și președinților de asociații sportive. • Intr-un an de 
zile, prin munca patriotică a tinerilor — 125 de baze sportive : 
30 terenuri de fotbal, 29 de handbal etc.»

Cam în perioada desprimă- 
vărării, mă aflam cu tre
buri gazetărești în județul 

Galați. Cu acel prilej am aflat, 
la comitetul județean U.T.C., 
despre acțiunea-concurs — de 
fapt, o întrecere în toată regu
la — pentru „Cea mai frumoa
să bază sportivă de Ia sate“. La 
această interesantă întrecere — 
ce urma să se desfășoare în ca
drul unui regulament — au fost 
provocate toate organizațiile 
U.T.C. din județ, cele 56 de aso
ciații și cele 125 de cercuri spor
tive sătești. Concursul era do
tat cu premii. Firește, mai mult 
simbolice, pentru că, s-a c’onsi-

derat, cîștigul mare este în
zestrarea așezărilor rurale cu 
minimum de baze sportive unde 
tinerii să poată practica diferi
te sporturi. Pe parcursul luni
lor am aflat că întrecerea pen
tru amenajarea celei mai fru
moase baze sportive sătești a 
fost deosebit de animată, în nu
meroase comune organizațiile 
U.T.C. deschizînd adevărate 
șantiere ale muncii patriotice în 
folosul dezvoltării patrimoniu
lui sportiv. O întrecere sporti
vă din care toți participanții au 
ieșit, pînă la urmă, cîștigători. 
Nici o comună n-a rămas în a- 
fara acțiunii. Chiar acolo unde

erau construite, amenajate deja 
terenuri sportive, acestea au su
ferit modificări cerute de pro
cesul modernizării, înfrumuse
țării lor. Nu de alta, dar să se 
vadă că pe acolo au trecut mîini 
de gospodari. Comitetul jude
țean U.T.C. a pus la dispoziția 
tinerilor proiecte-model, execu
tate — tot voluntar — de alți 
tineri, de data aceasta de la In
stitutul de proiectări al județu
lui. C.J.E.F.S. Galați a asigurat 
pliante cu o largă varietate de 
baze sportive. Lupta pentru în
frumusețarea comunelor și din 
acest punct de vedere a stîrnit 
orgolii și rivalități locale, a mo
bilizat energii tinerești care, Ia

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

PINA NOAPTEA
TIBÏIU
trei studenți la matematică să 
lucreze la două mese.

La camera 328 anticipăm 
examene luate.

In camera 315 atmosfera este 
deosebită; cărțile ocupă și per
vazul ferestrei — predomină 
titluri din literatura universală și 
eseurile din colecția „Univers“. 
Aici am nimerit într-un moment 
de relaxare. Facem cunoștință : 
Bădița Ion fi Ghiță Mirel, anul

II, Facultatea de limba fi litera
tura română.

— Cum întîmpinați sesiunea ?
— Timpul a trecut și-n cel ce 

ne-a mai rămas trebuie să con
densăm foarte multă muncă. 
Mulți se plîng de timpul „pier-

ION DRAGOMIR
student

(Continuare în pag. a Il-a)

Noul teatru de stat din Tîrgu Mureș spre cotele finale.

„A dispărut intelectualul
de provincie?“

• MUNCIM, DAR TREBUIE SĂ NE ÎNTREBĂM 
Șl CE ECOU ARE ÎN CONȘTIINȚA OAMENI

LOR MUNCA NOASTRĂ

Scrisoarea unui actor din Pe
troșani, prin care se deplîngea 
atitudinea refractară față de cul
tură a unor intelectuali domici
liati în localitate, scrisoare pu
blicată de noi în decembrie, n-a 
rămas, desigur, fără ecouri. Din
tre ele le-am ales însă pe ace
lea care privesc lucrurile într-un 
chip mai larg, avînd astfel cali
tatea de a face evidentă o anu
mită gravitate a problemei. Căci 
nu este vorba de un „caz“ spe
cial, cu totul și cu totul particu
lar și izolat. La Petroșani (și nu 
numai acolo) există teatru, dar 
nu cu o activitate fructuoasă, 
deci adevărată, după cum există 
concerte fără spectatori ș.a.m.d.

Cauzele sînt, firește, multe și 
ele trebuie căutate nu în ultimul 
rind și in calitatea manifestări
lor artistice și în rolul pe care-I 
au sau nu-I au intelectualii aces
tui oraș, cadrele didactice în

• • • ® ®
• CONDIȚIA antre

norului de fotbal 
în dezbaterea Co
mitetului F.R.F.

• în județul Harghi
ta sporturile de 
iarnă sînt la ele a- 
casă.

• Atleții universitari 
s-au întîlnit, în 
sală, la Cluj.

• Pele și Matt Busby 
despre șansele e- 
chipei României 
în Campionatul 
European.

• Meridian sportiv.

special. Știm, bineînțeles, că orl- 
cind poate fi contrapusă unor 
astfel de afirmații o listă întrea
gă de acțiuni culturale care, prin 
numărul lor, să arate că acei 
răspunzători, la Petroșani, de 
acest important domeniu nu stau 
degeaba. Nu ne indoim. Sensul 
discuției noastre este insă atlul : 
cum se face că diriguitorii și 
organizatorii, animatori autori
zați și responsabili ai acestui 
domeniu merg „înainte“ fără a 
observa, sesiza dificultățile, ră- 
minerile in urmă, sau, sesizin- 
du-le, trec prea ușor peste ele ? 
De ce nu-și pun mai direct pro
blema LIPSEI DE ECOU a stră
daniilor lor (pe care, repetăm, 
nici nu ne gindim să Ie punem 
la îndoială) ? Pentru că, iată, și 
scrisoarea publicată mai înainte 
și cele de mai jos, vorbesc toc
mai de acest lucru, de slaba re
zonanță a activității lor. Mun
cim. fără îndoială, dar trebuie să 
ne întrebăm și ce ecou are in 
conștiința oamenilor munca 
noastră ! Tot prin acele părți, 
dacă nu cumva chiar și la Pe
troșani, există situații para
doxale, ciudate, după noi inad
misibile : din lipsa acestei rezo
nanțe, unele teatre apelează din 
plin la serviciile orchestrelor de 
muzică ușoară, introducîndu-Ie 
în stagiune ca pe „puncte de a- 
tracție“. Decit o piesă proastă 
sau prost jucată — mai bine o 
orchestră de muzică ușoară ! Să 
fie normal așa ? Să fi ajuns ast
fel de teatre în situația de a-și 
recunoaște neputința în acest 
mod, care nu le face nici o o- 
noare ?

Iată, deci, cîteva din conside
rentele pentru care, cu riscul 
unor exagerări, noi stăruim să se 
abordeze cu mai multă seriozi
tate problemele activității artis
tice din Petroșani și din alte 
locuri unde situația nu este deo
sebită. Și, tot de aceea, publi
căm și vom publica în continua
re ecouti, opinii, în jurul acestor 
chestiuni.

PAGINA A 3-A
PENTRU ÎNCEPUT, CITITI 

TN PAGINA A ll-A DOUĂ 
DIN ECOURILE SOSITE LA 
REDACȚIE.
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II avem

SECRETARUL DUMITRU
kk

Cîte ceva despre DUMI
TRU PRICEPUTU, secretarul 
comitetului U.T.C. din co
muna însurăței, județul Bră
ila, auzisem încă înainte de 
a-1 cunoaște personal. La se
diul C.A.P. „Grivița Roșie“, 
unde lucrează, adresasem cî- 
torva tineri o rugăminte : 
„povestiți-mi, le spusesem, 
ceea ce considerați mai im
portant în legătură cu reali
zările organizației voastre, 
cu ceea ce socotiți caracte
ristic colectivului de uteciști 
din care faceți parte". Păre
rile lor, deși păreau să nu 
aibă nimic deosebit, să evoce 
situații obișnuite, mă 
prindeau prin faptul

sur- 
prin faptul că în 

retrospectiva activității or
ganizației era mereu mențio
nat numele secretarului co
mitetului oomunal. „11 avem 
și pe Dumitru Priceputu“. 
Cuvintele rostite de unul din
tre tineri au deschis capitolul 
acelor fapte care m-au în
demnat să privesc mai în
deaproape personalitatea a- 
celuia a cărui prezență ute- 
ciștii o situau în rîndul celor 
mai reprezentative argumen
te pozitive ale vieții organi
zației ; să înțeleg realitatea 
în care devenise posibil ca 
raporturile dintre secretarul 
U.T.C. și membrii colectivu
lui să fie concentrate în a- 
ceastă formulare neaștep
tată. Am continuat mai apoi 
dialogul deapre elementele 
acestei realități chiar cu cel 
vizat.

La 23 de ani, biografia teh
nicianului agricol DUMITRU 
PRICEPUTU este foarte 
bogată, sub aspectul activi
tății profesionale și politice, 
înainte de . a răspunde soli
citării mele de a-mi împăr
tăși cîteva din rezultatele 
muncii lui a dorit, însă, să 
facă o precizare utilă pentru 
înțelegerea exactă a semni
ficației pe care el însuși le-o 
acordă.

„Tot ceea ce aș putea spu
ne despre mine nu poate fi 
despărțit de efortul colectiv, 
de tovarășii mei de muncă 
și organizație. Eu nu sint 
singurul autor al bunelor 
rezultate despre care se vor
bește. In aceeași măsură cei
lalți tineri din cooperativa 
unde lucrez, din organizația 
comunală U.T.C., au dreptul 
să se considere la fel. Fără 
sprijinul lor ele nu ar fi fost 
posibile. De aceea, rezulta
tele cuprinse în biografia 
mea sînt și ale organizației, 
îmi aparțin mie dar și tutu
ror celorlalți tineri."

CURSURILE

AGROZOOTEHNICE
(Urmare din pag. I) 

fost înscriși la cursuri numai cei 
care au efectuat minimum de 
norme convenționale nu sprijină, 
ci dărîmă complet o demonstra
ție și așa șubredă. De ce tot cei 
care sînt mai buni, mai harnici, 
care știu deci mai multe, să vină 
la cursuri și nu în primul rînd 
cei mai dinspre coadă ? Logic, 
nu ar trebui așa ? La aceste 
cursuri nu se transmit numai și 
numai niște cunoștințe, ci se for
mează și anumite convingeri, se 
înlătură unele fisuri, se sudează 
un colectiv. Insă, înainte de toa
te, obligativitatea participării nu 
trebuie discutată.

Firește, ne-am întrebat și care 
este situația participării tinerilor, 
cunoscut fiind faptul că organi
zația U.T.C. are, printre alte 
sarcini, și pe aceea de a mobili
za pe toți tinerii din C.A.P. la 
cursurile agrozootehnice, de a se 
interesa de modul de asimilare a 
noilor cunoștințe predate. Și de
sigur, am fost destul de surprinși 
cînd Maricica Istrate, secretara 
comitetului U.T.C. pe C.A.P. 
Barcea, nu a 
zeze nici un ei 
ție ca dovadă a preocupării pen
tru această chestiune. A trebuit 
să-i relatăm noi adevărata situa
ție (din 218 uteciști cooperatori 
frecventează cursurile numai 75), 
deși dumneaei, fiind și contabi
lă la C.A.P.. este zilnic în apro
pierea surselor de informație, în 
mijlocul tinerilor.

In cel de al doilea popas, la 
C.A.P. Unirea din comuna Nico- 
rești, județul Galați, chestiunea 
participării nu poate fi deocam- 

- ■ - - - o
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cursurilor. Dacă anul trecut au 
fost doar două cercuri, anul a- 
cesta sînt cinci. Brigăzile fiind 
mixte ?i cercurile au un caracter 
mai complex, in fiecare fermă 
funcționînd cîte unul, eforturile 
spre mobilitate, spre adaptare 
strînsă la probleme ridicate de 
practică, fiind peste tot vizibile. 
Tematica este judicios întocmită.

— Nu vrem să facem teorie 
de dragul teoriei, ne spune Ște
fan Vulpe, președintele C.A.P. 
Unirea. Anul acesta abordăm 
unele teme cu totul noi pentru 
cooperatorii noștri cum ar fi: 
irigarea viei, ierbicidarea la po
rumb sau unele culturi noi, pri
ma dată produse aici, ca soia fi 
sorgul. Temele rezultă în spe
cial din necesitatea de a ține 
pasul cu transformările pe care

putut să ne fumi- _ j-,
•lement de informa- V W V V V 9

dată edificată. Sesizăm însă 
hună, adecvată organizare

și cu 
frumoa-

Nu cu multă vreme în 
urmă DUMITRU PRICEPU
TU a fost ales președinte al 
cooperativei „Grivița Roșie". 
Faptul că i-a fost încredin
țat acest dificil mandat vine 
ca o recunoaștere a succese
lor pe care le-a obținut pe 
parcursul mai multor ani de 
muncă asiduă, din momentul 
cînd a terminat școala de 
tehnicieni la OdobeșH și a 
venit să lucreze în coopera
tivă. De atunci, fiecare an, 
începînd cu 1966, i-a adus o 
nouă treaptă de afirmare. In 
rîndul celor mai des amin
tite sînt rezultatele din 1969 
și 1970 ale fermei pe care a 
condus-o pînă de curînd. 
Astfel, pentru producția de 
struguri obținută în sectorul 
viti-ool, C.A.P. „Grivița Roșie“ 
s-a clasat pe locul I între 
cooperativele din județul 
Brăila și a cîștigat locul II 
pe țară. Iar aici un amănunt 
se adaugă de la sine : un 
procent de 70 la sută dintre 
cooperatorii care lucrează în 
ferma respectivă îl formează 
tinerii, uteciștii.

Același itinerariu, 
rezultate la fel de _ 
se, se constată și în activita
tea depusă în cadrul orga
nizației U.T.C. înainte de a 
deveni reprezentantul tutu
ror uteciștilor din comuna 
însurăței, DUMITRU PRICE
PUTU a fost purtătorul de 
cuvînt al celor din sectorul 
viticol, din ferma de care a- 
minteam, apoi al celor din 
cooperativa agricolă de pro
ducție. Pentru ca anul tre
cut, la cel de al IX-lea Con
gres al organizației noastre, 
să fie ales membru al Comi
tetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Este, așa 
cum ne spunea el însuși, o 
încununare a biografiei lui 
de pînă acum. O biografie 
în care efortul sîrguincios, 
dorința materializată de a fi 
mereu un exemplu de dăru
ire și-au găsit consacrarea 
în încrederea deplină pe care 
cei din jurul său, nu numai 
tineri, . 
punct de vedere, capacitatea 
sa de 
narea 
a fi un focar de inițiativă și 
energie, a avut un rol hotă- 
rîtor. De altfel, cele cîteva 
rezultate pe care le-am con
semnat nu fac altceva decît 
să le exemplifice eficiența 
pentru afirmarea Iui perso
nală și a organizației pe care 
o reprezintă.

TRAIAN GINJU

i-o acordă. Din acest

mobilizare, de antre- 
celorlalți la efort, de

le aduce progresul tehnic în 
lucrările agricole. Asta de fapt 
și diferențiază cursurile agro
zootehnice de anul acesta față 
de cele de anul trecut, asigu- 
rînd, totodată, pentru cursanți 
elementul de atractivitate ne
cesar.

Insă și aici cuprinderea coope
ratorilor lasă de dorit. Din 426 
de brațe active sînt înscrise în 
cercuri numai 210, adică nici ju
mătate. Cum cursurile de abia 
de acum vor începe (pînă acum 
lectorii au lucrat la „Casa agro
nomului“) este de așteptat să se 
ia măsuri pentru ca toți coope
ratorii să beneficieze de cunoștin
țele ce se vor preda la cursuri. 
Aceleași măsuri, deși aici e cam 
tîrziu, trebuie luate și la C.A.P. 
Barcea. Fiindcă aceste măsuri 
vizează nu doar însușirea în sine 
a unor cunoștințe teoretice, ci 
fac parte dintr-un sistem mult 
mai larg care urmărește pregă
tirea optimă a recoltelor viitoare. 
Și atunci cînd e vorba de recol
tă, fiecare lucru trebuie făcut la 
timpul său.

TRI BUN A CITITORULUI

Turiști
sau vandali?

zăpadă, toate 
reconfortare, 
că tinerii de 
conserve și

Ce poate fi mai plăcut la 
sfirșitul unei săptămîni de- 
cît o excursie, sus la munte ? 
Aer ozonat, crestele munți
lor poleite de 
contribuie la 
De aceea cred 
la Fabrica de 
mezeluri din București și-au 
ales, pentru două zile, ca
bana „Voina“ de la poalele 
munților Ezer-Păpușa. 86 de 
persoane au călătorit confor
tabil spre peisajul montan 
aflat la 950 m altitudine. 
Pînă aici totul a fost normal. 
Veselie, animație, așa cum 
este în excursie. Cina însă 
s-a prelungit foarte mult, 
mesele au devenit supraîn
cărcate de sticle cu băutură, 
limbile au început să se în-

PLECAREA 
TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN PETERFI 
LA FUNERALIILE REGE
LUI FREDERIK AL IX-LEA 

AL DANEMARCEI
Duminică a plecat spre Copen

haga vicepreședintele Consiliului 
de Stat, ștefan PCterfi, reprezen
tant personal al președintelui 
Consiliului de Stat, Nlcolae 
Ceaușescu, la funeraliile regelui 
Frederik al IX-lea al Danemarcei.

La plecare, de la aeroportul O- 
topeni, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat a fost salutat de Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul extraordinar șl ple-

'nntpotențtar al Danemarcei jn 
România, Torben Busck-Nielseii.

CRONICA
U. T. C

Ieri a plecat spre Varșovia p 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist alcătuită din tovarășa 
Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. și Gheorghe Trif, pre
ședintele Consiliului Tinereți 
Sătesc de la Comitetul județean , 
Satu-Mare al U.T.C., care va- 
participa la o reuniune pe tema 
„Tineretul și progresul tehni-1 
oo-științific în agricultură“.

vice-președinte
U.A.S.R., Dan

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre > 
Varșovia delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Româ
nia formată din tovarășii Gheor
ghe Șoima, 
al Consiliului _____
Bîrliba, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., și Nicolae Daravoinea, 
membru al Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R., reprezentant 
permanent al U.A.S.R. la U.I.S. 
care urmează să participe la 
Seminarul internațional stu
dențesc pe problemele secu
rității și cooperării europene și 
la ședința Comitetului Execu
tiv al Uniunii Internaționale a 
Studenților de la Varșovia.

CRONICA FILMUL UI
„Aviz tuturor părinților cu 

bun simț : HUGO ȘI IOSEFI- 
NA este filmul pe care copiii 
voștri nu trebuie să-l piardă“, 
„Rar se întimplă ca un film 
să te facă atît de fericit“ — 
iată numai două din elogiile 
criticii de film suedeze la a- 
dresa ecranizării regizorului 
Kjell Grede după o nu mai pu
țin cunoscută carte destinată 
copiilor de poeta și prozatoa
rea Maria Gripe. Dacă mai 
adăugăm și cele cîteva distinc
ții obținute la festivalurile in
ternaționale, interesul pentru 
filmul HUGO ȘI IOSEFINA 
ajunge la o cotă maximă.

Și dacă nu ne sperie cuvîn- 
tul, atunci să spunem de la în
ceput că filmul este o capodo
peră. Inspirat din universul 
copilăriei, mai exact de priete
nia dintre o fetiță și un băiat 
de 7 ani care se cunosc petre- 
cîndu-și vara de dinaintea pri
mului an de școală într-un 
peisaj fastuos, filmul este o 
baladă cinematografică deopo
trivă dedicată minunii de a fi 
copil cit și splendorilor naturii 
septentrionale.

HUGO ȘI IOSEFINA nu are 
propriu-zis 
de mai sus 
cunoștința 
grădinarul 
devine pentru ei un personaj 
de basm ce-i conduce într-o 
lume de miracol. Natura în 
acest film nu este, ca intr-o 
posibilă ecranizare după cu
noscuta operă sadoveniană 
„Dumbrava minunată“, un re
fugiu, ci un spațiu intim de 
unde eroii vor pleca în timp, 
reîntoarcerea fiind imposibilă.

Fost asistent al marelui ci
neast Ingmar Bergman, regi
zorul Kjell Grede este un re
prezentant tipic pentru realis- 

un subiect, la cele 
putem adăuga doar 
lor protectoare, pe 
Gudmarsson, care

curce, iar spectacolul s-a de
gradat cu totul. Din grup 
s-au desprins cîțiva „instru
mentiști" și astfel sala liniș
tită, civilizată de restaurant, 
s-a transformat într-un fel 
de menajerie. Intervenția os
pătarilor s-a dovedit inutilă. 
Șeful cabanei, alți turiști care 
se aflau în restaurant sau ho
tel au rămas stupefiați în 
fața acestei panorame. Pe la 
orele unu noaptea „saxo
fonistul" urcat pe două sca
une se prăbușește pe podea 
iar muștiucul saxofonului îi 
face o rană în frunte, care 
sîngerează abundent. Abia a- 
cum grupul scandalagiilor 
începe să se destrame. Dar 
la etajul II al hotelului zar
va continuă perturbînd pe 
ceilalți turiști. Un tînăr in
troduce probabil cheia invers 
în yală. Aceasta nu cedează 
și „operativ", tînărul forțea
ză ușa, strică broasca, rupe 
canatul, crapă placajul ușii 
și intră în cameră. Trist este 
și faptul că la predarea ca
merelor se constată lipsa u- 
nor pături și prosoape. Cum 
de este posibil acest lucru ? 
Cunoaște oare organizația

113 ani de la Unirea Principatelor Române 

MANIFESTĂRI
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Aniversarea a 113 ani de la Unirea Principatelor Române pri
lejuiește în aoeste zile, In întreaga țară, un mare număr de ma
nifestări cultural-artistice prin care poporul nostru cinstește ac
tul de la 24 ianuarie 1859 și pe făuritorii lui.

• LA CASA DE CULTURA 
a municipiului Iași a avut loc un 
simpozion închinat Unirii prin
cipatelor române, iar la Casa de 
cultură a tineretului și studenți
lor a fost prezentat un spectacol 
de teatru și film dedicat ace
luiași eveniment. La Huși — o- 
rașul în care s-a născut domni
torul Al. I. Cuza — a fost verni
sată duminică dimineața o inte
resantă expoziție intitulată Uni
rea principatelor Române.

• UN SIMPOZION închinat 
zilei de 24 ianuarie, a avut loc 
la Casa municipală de cultură 
din Cluj. Despre acest eveni
ment de seamă în istoria țării 
noastre a vorbit profesorul Au
rel Dumbrăveanu. Manifestări 
consacrate aceluiași eveniment 
au avut loc la casele de cultură 
din municipiile Dej și Turda, la 
căminele culturale și ■cluburile 
din județ.

• IN HOLUL BIBLIOTECII 
„Theodor Aman“ din Craiova 
a fost organizată o expoziție de 
cărți care reunește numeroase 

In expoziția recent deschisă în holul Institutului de artă teatrală 
din Tg. Mureș.

Foto : AL. PRUNDEANU

I

mul psihologic al școlii cine
matografice suedeze. Lirismul 
sobru, supralicitarea atenției 
pentru delicatețea gestului fi
resc, adică tot ceea ce înseam
nă pentru noi filmul suedez e 
regăsit aici în povestea lumi
noasă a unei prietenii între 
doi copii.

Dincolo de calitățile lui și de 
obișnuita recomandare : „un 
film pentru toate virstele",

Hugo
si losefina

HUGO ȘI IOSEFINA este un 
eveniment cinematografic care 
aduce nota unui optimism a- 
parte.

TRENUL —. o altă ecrani
zare, după un roman intitulat 
„Frontul artei“, este evocarea 
unui moment spectaculos din 
lupta rezistenței franceze îm
potriva ocupanților hitleriști : 
sabotarea sustragerii dintr-un 
muzeu francez, imediat după 
ziua cea lungă a debarcării 
din Normandia, a unor tablo 
uri celebre de către trupele de 
ocupație aflate in retragere.

Narațiune cinematografică a- 
lertă (unul din regizorii filmu
lui este John Frankenheimer,

U.T.C. de la fabrica respec
tivă rezultatele acestei ex
cursii ? Poate c-ar trebui să 
fie trași la răspundere nu 
numai tinerii ci și cei doi 
ghizi care s-au recomandat 
Poizan și Ghelicociu care au 
însoțit grupul.

Frumusețile zonei Muscelu
lui vă invită să le vizitați. 
Cabana „Voina“ vă stă la 
dispoziție cu tot 
Dar un astfel de . 
săptămină" nu-1 dorim 
noi. nici ceilalți iubitori 
turismului.

vă stă
confortul, 

„sfîrșit de 
nici 

ai

ION PETREANU 
șeful Filialei hoteluri, 

taurante și. turism 
Cimpulung Muscel

res-

Un club
scos

la licitație!
Sînt secretarul organizației 

U.T.C. din atelierul mecanic 
al Uzinei „1 Mai“ din Baia 
Mare, uzină care recent a 

opere literare și științifice de
dicate actului Unirii. Cu același 
prilej, la clubul Uzinei „7 No
iembrie“ din Craiova s-a des
fășurat o șezătoare literară la 
care și-au dat concursul mem
brii cenaclului literar „Bluze al
bastre“ și formațiile artistice de 
amatori ale Întreprinderii.

• SĂRBĂTORIND ziua de 24 
ianuarie, oamenii muncii din în
treprinderile și instituțiile ora
șului Galați, elevi, studenți și 
militari ai forțelor noastre ar
mate, au luat parte la festivită
țile organizate la statuia fostului 
pîrcălab de Covurlui, Al. I. 
Cuza și la statuia lui Costache 
Negri, unde au fost depuse 
coroane și buchete de flori.

De asemenea, la statuia dom
nitorului Cuza, aflaită în piața 
grădinii publice a Galațiului, ce
tățenii orașului s-au prins In 
tradiționala „Horă a Unirii“.

In aceeași zi, la Casele de cul
tură și căminele culturale din 
județul Galați au avut loc con
ferințe, urmate de programe 
artistice.

ne- 
pa- 
Fe- 
un

autorul filmului „Marele pre
miu“), TRENUL are în subi
ectul său un moment emoțio
nant ce depășește cu mult 
prevăzutul luptei dintre 
trioții francezi și hitleriști. 
roviarii care transportă 
inestimabil tezaur cultural a- 
parținînd poporului francez 
sint niște oameni care nu cu
nosc pictura, niște oameni 
simpli, patrioți care știu însă 
că inamicul nu trebuie să ia 
din Franța nimic, în timp ce 
comandantul convoiului ger
man, colonelul Waldheim, este 
un cunoscător rafinat al pic
turii, lucru care nu scuză cu 
nimic comportamentul său, a- 
partenența la o armată care 
în retragere jefuiește Franța.

In rest filmul mizează prea 
mult pe spectacular oferind 
situații „incredibile" din arse
nalul de serie al filmului 
aventuri. Raportat la cea 
bună realizare închinată 
tei Rezistenței franceze, 
mul lui Rene Clement 
lia căilor ferate“, 
nu poate avea nici o pretenție 
tocmai datorită acestui decalaj 
între o operă în care intensita
tea dramatică emoționează 
prin profunzimea morală a 
personajelor (la Rene Clement) 
și o alta, în filmul de față, în 
care aceeași intensitate drama
tică frapează doar prin gestu
rile de suprafață.

Oricum, TRENUL este un 
film care include în distribu
ția sa un mare număr de ac
tori de reputație internaționa
lă, lucru care îl „salvează" în 
parte : Michel Simon (într-un 
rol episodic), Burt Lancaster, 
Paul Scofield. Jeanne Moreau, 
Suzanne Flon etc.

de 
mai 
lup- 
fil- 

,Bătă- 
TRENUL

TUDOR STÄNESCU

sărbătorit 125 de ani de ac
tivitate. Mă adresez redac
ției într-o problemă în care 
întîmpinăm serioase greutăți 
și anume posibilitatea de a 
ne petrece plăcut și instruc
tiv timpul liber. Multă vre
me tinerii noștri au benefici
at de un club dotat cu săli 
de șah, tenis de masă, sală 
de festivități, bibliotecă. Ac
tiva aici un colectiv artistic 
care cuprindea fanfară mun
citorească, brigadă artistică 
de agitație, formație de mu
zică populară românească. 
Tinerii din uzină, cei din 
cartierul Ferneziu, veneau cu 
drag la club. Și toate au fost 
bune pînă cînd uzina noastră 
s-a unit cu Combinatul chi- 
mico-metalurgic. Din acel 
moment activitatea culturală 

■ a încetat. Biblioteca, formația 
artistică s-au desființat. Ori 
cît de ciudat ar părea, in
strumentele muzicale au fost 
vîndute la licitație, materia
lele sportive au dispărut 
fără urmă. La plenara orga
nizației U.T.C. pe platformă, 
factorii conducători din uzină 
ne-au asigurat că se vor lua 
măsuri și clubul se va re
deschide. Cum s-ar
simple promisiuni. La plena
ra organizației U.T.C. . pe 
Combinat delegații au ridicat

zice...
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Cauzele sînt 
și la noi acasă

Prof. MIRCEA MUNTEANU
Petroșani

Orictt de parțială, chiar unila
terală ar fi această constatare, 
ea include o realitate căreia cred 
că încă nu i se dă atenția cu
venită : o dată cu pătrunderea 
lumii la noi in casă prin imagi
nile televiziunii, mulți dintre noi 
am pierdut din contactul cu 
viața artistică și chiar sporti
vă, am renunțat, în parte sau 
de tot, la utilizarea unor „ca
nale“ tradiționale. Alăturînd 
și efervescența. dinamismul 
caracteristic tuturor sectoa
relor de activitate, dar și im
plicațiile evidente asupra uzu
rii nervoase, noi credem că și în 
aceasta rezidă una din explica
țiile unei anumite tendințe de 
retragere in intimitatea căminu
lui propriu, prilej de refacere 
psihică și fizică, de deconectare 
și instruire in fața micului e- 
cran. E o realitate ce nu poate 
fi ignorată și care explică într-o 
oarecare măsură cvasi-divorțul, 
in unele locuri mai accentuat, în 
altele nu, de manifestările artis
tice, lirice și dramatice

Cele semnalate de Corvin 
Alexe în articolul „A dispărut 
«intelectualul de provincie» ?", 
sint dure dar adevărate, recla- 
mînd într-o mare măsură punc
te de sprijin de natura celui 
mai sus discutat. „Fenomenul 
petroșenean“, comun și altor 
localități cu o mai mare tradiție 
culturală, suportă însă și alte 
cauze, obiective și subiective. 
Astfel, trebuie spus, in primul 
rînd, că un teatru de provincie, 
exceptind poate Naționalele, tot 
mai greu asimilează absolvenți 
și ajunge la un moment dat 
să-și completeze efectivul cu ac
tori mai puțin dotați și uneori 
cu insuficiente studii, chiar me
dii, lucru ce afectează calitatea 
spectacolului și determină re
zerva publicului față de repre
zentațiile teatrale locale. O ana
liză științifică, nepărtinitoare, a 
acestui fenomen poate că ar fi 
necesară.

Și totuși, la Petroșani au fost 
multe cazuri cînd au văzut lu
mina rampei și spectacole cu 
autentice potențe valorice („Pă
rinți teribili“, „Avarul“, „Ștafe
ta nevăzută" etc.) care îndreptă
țeau invitația făcută și numero
șilor intelectuali din Valea Jiu
lui, rămași însă în aceeași indi
ferentă alarmantă.

Nici rezonanța unor nume cu
prinse in afișele ce anunțau 
descinderea în Petroșani a tru
pelor bucureștene. nu întotdeau
na asigurau „rețete“ scontate. 
Am văzut, e drept, săli pline, 
dar și ștraifuri ce anunțau sus
pendarea spectacolelor. Se pare 
însă că o soartă mai vitregă o 
au îndeosebi spectacolele de ope
ră și cele simfonice, intelectua-

LUMINILE
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dut"; acestora le prinde bine 
sacrificiul și nopțile de „agonie“ 
de acum — ne răspunde Bădița 
1. Bibliografia la literatura uni
versală și comparată este imensă , 
nu se poate studia în doi ani 
cantitatea de materie a acestui 
curs, fără să ai educație pentru 
un studiu continuu.

— Aveți emoții ?
— M-am obișnuit cu exame

nele, verificarea și notarea stu
dentului nu este decît un impuls 
spre a se depăși pe sine, 
' Raidul nostru se apropie de 
sfîrșit. Ultima escală am făcut-o 
la camera 214 unde am cunoscut 
pe secretarul anului III — 
Română — Berbec Doru.

— Cum vă apreciați activita
tea dumneavoastră individuală ?

— Dincolo de aspectul ei pro
fesional, activitatea individuală 
are o finalitate autoeducativă. 
Numai astfel ne putem menține 
obișnuința studiului, printr-o 
muncă ordonată, sistematică. în
totdeauna mi-a venit destul de 
greu să-mi apreciez și să-mi no
tez „activitatea“ individuală, dar 
am crezut în ea.

...Este ora 24. In complexul 
„Regie", la multe ferestre este lu
mină, la mese vezi chipuri cu
fundate în studiu. Semn că se a- 
propie sesiunea.

din nou această problemă. 
De data asta răspunsul pre
ședintelui comitetului sindi
cal pe combinat a fost : 
„Dacă vreți club, să vă fa
ceți Ca și cum clubul ar fi 
o problemă personală. In cu
rînd vom aniversa semicen
tenarul creării organizației 
noastre de tineret. Ne-am 
propus o seamă de acțiuni. 
Problema clubului este deo
sebit de stringentă pentru 
noi. Dar, așa cum v-am spus 
președintele sindicatului nu 
înțelege acest lucru simplu. 
Sfătuiți-ne, ce s-ar putea 
face.

IOAN GHIRASIM
muncitor, Baia Mare

N.R. Este desigur trist 
dacă situația se prezintă in
tr-adevăr așa cum o relatați 
dumneavoastră, stimate co
respondent. Dar singurul sfat 
pe care vi-1 putem da este 
acesta : aveți puțintică răb
dare. Pînă va înțelege preșe
dintele sindicatului vostru 
care-i sînt îndatoririle, pînă 
îi vor veni în ajutor orga
nele municipale sau chiar 
pînă la... viitoarele alegeri 
de sindicat 

Iul petroșenean demonstrind o 
anumită indiferență chiar față 
de prezențe cu reputația unei 
artiste ca Teodora Lucaciu, fiică 
a acestor meleaguri.

Un anume răspuns 11 mai poa
te da în ceea ce privește distan
țarea publicului de spectacolul 
local și nefericita poziție a clă
dirii teatrului, cam urîtă, în 
vreme ce in centrul orașului 
există o modernă și impunătoa
re casă de cultură. Insă această 
realitate e un argument de care 
se agață mulți din cei ce nu 
frecventează teatrul : situația a 
fost aceeași chiar și cînd Tea
trul de stat din Petroșani pre
zenta spectacole In sala casei de 
cultură.

După opinia mea, o influență 
nocivă asupra gustului estetic o 
au și așa-zisele șușanele, de sub 
egida Casei de cultură din Pe
troșani, și din alte localități, la 
unele din ele pârtiei,pind și so
liști cunoscuțl.

Mai trebuie spus — dar nu 
numai spus ! — că instituțiile
de invățămînt general, liceal și 
universitar manifestă o insufi
cientă preocupare față de pregă-

Fără entuziasm si vocație 
de animatori nu putem 

face nimic trainic!
TEODOR MATEESCU

Situația relatată în materialul 
„A dispărut intelectualul de pro
vincie ?“ este și nu este singu
lară. Înainte de a încerca să for
mulăm totuși unele concluzii, 
voi rememora alte cîteva obser
vații. Dese călătorii prin țară 
In ultima vreme mi-au îngăduit 
constatări dintre cele mai toni
ce, dar și dintre cele care stîr- 
nesc nedumeriri. Un teatru de 
provincie cum e, de pildă, cel 
din orașul Sf. Gheorghe are sa
tisfacția unor cifre pe care le-ar 
invidia colective „de marcă“, 
chiar din Capitală. Evidențele 
teatrului amintit au înregistrat 
anul trecut la specacolele susți
nute la reședință și in turnee, 
peste o sută de mii de specta
tori ! Mai poate fi vorba de un 
sens „clasic“ de provincie în 
acest caz ? Iată însă și polul 
opus : într-una din serile stagiu
nii trecute, am numărat în sala 
Teatrului din Baia Mare, 47 de 
spectatori la reprezentația cu 
piesa „Lovitura“ de Sergiu Făr- 
cășan. Directorul stătea în cum
pănă : să anuleze spectacolul, 
sau să oblige actorii să apară 
în fața unei săli aproape goale ? 
Bineințeles, n-a putut refuza 
întilnirea publicului, chiar atît 
de restrins, cu actorii și piesa a 
fost jucată. „Sîntem deprinși cu 
asemenea compromisuri. Altfel, 
i-am pierde și pe cei 47 de spec
tatori sau pe alții ca ei“ — 
mi-a mărturisit directorul Iosif 
Căpoceanu. O seară mai tîrziu, 
in sala unui club central din 
oraș, era programată o expune
re pe teme de istorie a cinema
tografiei, avîndu-1 ca invitat pe 
actorul Șerban Cantacuzino. 
Sala s-a dovedit neincăpătoare, 
asistența surprinzător de activă, 
în momentul cînd i s-a adresat 
invitația de a pune întrebări. 
A fost o seară lungă, cu un pu
blic angajat într-un dialog ne
așteptat de viu. Ipostaza era 
alta decît cea oferită inițial de 
sala teatrului.

La Calafat, orășel dunărean în 
județul Dolj, există de citva 
timp un muzeu de istorie și 
artă, pe la care vizitatorii se 
abat numai rareori. în comu
nele învecinate — Poiana Mare, 
Desa, Ciupercenii Noi, Maglavit, 
Gblenți -- am întrebat elevi de 
la școli generale dacă-mi pot 
spune ceva despre muzeul din 
cel mai apropiat oraș. Mai toți 
au fost tentați să-mi vorbească 
despre... Craiova. Au fost mi
rați să afle că, într-adevăr, și 
Calafatul poate avea un muzeu. 
Tot prin comparație, alt exem
plu într-o comună din județul 
Sălaj : Valcăul de Sus. Școlarii 
trăiesc abnegația constituirii u- 
nui muzeu de istorie și etnogra
fie cu piese strînse de ei. Au 
nu numai conștiința lucrului 
util, instructiv, frumos, ci și 
mîndria de a se ști urmăriți, 
așteptați de locuitorii Valcăului 
— părinți, rude, cadre didactice, 
oaspeți din împrejurimi. Prima 
încăpere a devenit neîndestulă
toare, desenele, planșele s-au 
extins pe pereții holurilor șco
lii, apoi a trebuit să se mai 
găsească încă o încăpere pentru 
a găzdui generos inventarul co
lecționat. Starea firească de aici 

PERSPECTIVA
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tîrziu, că ele aduc între problemele „la ordinea zilei“ însăși 
configurația patriei noastre în deceniile următoare, ceea ce 
pune în fața ochilor noștri, încă de pe acum, o imagine 
a societății in care vom trăi. Această afirmație nu este deloc 
o simplă metaforă, ci unul din adevărurile cu care vehicu
lează consecvent politica partidului nostru.

Este evident, așadar, că ceea ce apropie și unește cele 
două evenimente între ele, adăugîndu-le un numitor 
comun, este elementul perspectivei, trăsătura de dina

mism și vitalitate ce izvorăște din obiectivele cercetării și 
concluziile pe care ni le propun amîndouă, fiecare din alt 
unghi de vedere. Bilanțul pe care îl facem regulat, Ia sfîrșit 
de săptămină, în acest colț de pagină și-a depășit și de data 
aceasta caracterul de retrospectivă, proiectindu-se într-un 
domeniu care altă dată ținea de literatura științifico-fan- 
tastică. De-a lungul săptămînii trecute, intr-un moment sau 
altul al ei, ne-am gîndit cu toții la anii 1980 și 2000.

tirea, din acest punct de vede
re, a elevilor șl studenților. 
Dacă nici profesorii care pre
dau materii umaniste nu mani
festă pasiune și înțelegere pen
tru artă, atunci cine este mai 
îndreptățit să vegheze la contu
rarea profilului spiritual al ele
vului, să-1 învețe să iubească 
frumosul ? Cred, de asemenea, 
că și activitatea organizațiilor 
U.T.C. și sindicale din instituții 
și întreprinderi ar trebui să ma
nifeste o preocupare mai atentă 
și mult mai multă înțelegere 
față de calitatea, nivelul mani
festărilor cultural-artistice pe 
care le oferă oamenilor.

In ultima vreme am aflat des
pre numeroase societăți cultura
le înființate dintr-o necesitate 
spirituală firească în orașe dar 
și în comune, cum ar fi cea din 
Romoș. județul Hunedoara. Poa
te că ar fi indicată și pentru 
municipiul Petroșani o astfel de 
societate culturală care să im
pulsioneze viața cultural-artisti- 
că a atît de numeroasei inte
lectualități din Petroșani, Lu- 
peni, Vulcan, Petrila și celelalte 
localități jiene, ai cărei repre
zentanți să-și antreneze colegii 
lor profesori, ingineri, medici, 
juriști și în frecventarea specta
colelor lirice și dramatice. Deo
camdată însă se întimpină greu
tăți și în sensul desfășurării 
activității cenaclului literar mu
nicipal !

Rețete și presiuni nu-s indica
te. Sensibilitatea artistică nu e 
„sensibilă“ la ele. E necesar un 
imbold interior, un dialog șl o 
preocupare generală a tuturor 
factorilor răspunzători ținînd 
seama, eventual, și de cele spu
se mai sus.

Cluj

de asimilare, de căutare și valo
rificare, deci de propagare a 
unor mărturii de cultură mate
rială. Este premisa sigură și ne
cesară a viitorului „intelectual 
de provincie“. De altfel, sensul 
rămine in ultimă analiză, con
vențional, căci interesul de care 
se bucură anumite acțiuni scoa
te termenul de „provincie“ din 
accepția presupus peiorativă. La 
Oradea, de pildă, directorul tea
trului din localitate, Emanoil 
Lenghel, a izbutit să facă din 
mai toate manifestările așa-Zis 
„anexe“ ale instituției — recita
luri de poezie, seri comemora
tive, montaje tematice — reușite 
certe în ceea ce privește atrage
rea publicului. Esențială este 
deci nu inițiativa in sine, ci 
modalitatea de a o exprima, de 
a o finaliza intr-un act convin
gător, pe măsura înțelegerii ele
vate, dar neapărat prin virtutea 
oomunieabilității directe. A sti
mula și a menține interesul 
pentru ceea ce obișnuit numim 
cultură in această formă și, deci, 
a conferi unei mari mase de oa
meni ou preocupări diferite, în
sușirea de intelectuali — fie de 
capitală, fie de provincie — în
seamnă a propaga continuu va
lorile autentice.

Misiunea aceasta cere entu
ziasm și deopotrivă vocație. Una 
fără cealaltă se risipește în van 
asemenea unui glas în pustiu. 
Cere însă și o largă adeziune. 
Actorul din Petroșani, autorul 
scrisorii, e lipsit, poate, tocmai 
de o asemenea adeziune. Bine
ințeles, că rezonanța și adeziu
nea la actul cultural nu se do- 
bindesc printr-o operă de mece
nat solitar. Ar fi și inadecvat 
oondițillor de azi și de scurtă 
strălucire. Statutul social de in
telectual, azi, are o altă cu
prindere, mult mai vastă și idea
lul său uman se constituie în
tr-un proces de participare com
bativă la prefacerile timpului, 
ale țării. „Fața lumii se va 
schimba — spunea Tudor Vianu 
— cînd fiecare muncitor va do- 
bindi conștiința unui artist“. Aș 
înscrie cuvintele acestea pe fron
tispiciul fiecărei instituții meni
te să propage cultura și cu pre
cădere lingă numele fiecărui 
comitet județean al culturii ți 
educației socialiste, pentru a 
face din stadiul potențial al ne
voii generale de artă o realitate 
trainică, evidentă și în locurile 
în care, deocamdată, mai sînt 
multe de făcut.

P. S. îmi place să cred că rin. 
durile acestea ajung la redacție 
după cele cu antetul Comitetu
lui județean Hunedoara al Cul
turii și Educației Socialiste.

NOTA REDACȚIEI. Și nouă 
ne-ar fi plăcut să credem că un 
astfel de organism județean nu 
rămine insensibil la cele ce se 
petrec în raza sa de acțiune. 
Comitetul Culturii și Educației 
Socialiste de la Hunedoara, însă, 
are probabil treburi mai impor
tante în această perioadă. Vom 
face, totuși, în așa fel incit să 
aflăm ce gîndesc tovarășii de 
acolo, cum apreciază ei situația 
de la Petroșani și, bineînțeles, 
nu numai de acolo.
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Pe meleagurile județului de 
la izvoarele Oltului și Mureșu
lui iarna pare să fie mai gene
roasă decît în altă parte, oferind 
amatorilor de sport posibilități 
de desfășurare, de practicare a 
disciplinelor pentru care simt 
chemare. Patine, schiuri, crose 
sînt noțiuni tot atît de des fo
losite în aceste zile ca și obiș
nuitele formule de salut. Am fi 
nedrepți, însă, dacă am afir
ma că numai natura din gene
rozitatea ei ne dă dreptul să 
vorbim de activitate sportivă 
cu largă audiență în masa de 
tineri ai județului. Perfecțio
narea acestei activități, ridica
rea numărului și a calității 
sportivilor amatori, mai _ bine 
zis participarea la manifestări 
sportive organizate e o pre
ocupare continuă a secției de 
resort din cadrul Comitetului 
județean Harghita al U.T.C. O 
imagine a măsurii acestei pre
ocupări ne-o oferă însuși pro
gramul manifestărilor sportive 
de iarnă întocmit în colaborare 
cu inspectoratul școlar, consi
liul județean al organizațiilor 
de pionieri și C.J.E.F.S. De
monstrații de patinaj artistic și 
viteză, concursuri de modelaj 
in zăpadă și gheață, Festivalul 
zăpezii, concursuri de schi și 
Săniuțe, drumeții cu schiurile, 
Cupa tineretului de la sate, cu 
probele de patinaj, hochei, schi, 
săniuțe, tenis de masă, șah, cupa 
„Crosa de argint“, campionatul 
județean al liceelor la hochei, 
cupa „Patina de argint“, cupe
le : „Tîrnava“, „Lacul Roșu“, 
„Prietenii crosei“, Olimpiada
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CONCURS SAU
SIMULACRU?

Timp de trei zile la Cluj 
CAMPIONATELE DE TENIS 
DE MASA ALE ROMÂNIEI

ÎN JUDEȚUL HARGHITA CELE 120 PATINOARE, 12 CENTRE DE INIȚIERE,

150 INSTRUCTORI SPORTIVI, CELE 9 COMPETIȚII LOCALE ÎNSEAMNĂ:
de lamă a elevilor la patinaj, 
cupa „Tinărul muncitor“, cupa 
„Semicentenarului“ sînt cîteva 
din acțiunile preconizate ce vor 
reuni peste 10.000 de tineri. în
făptuirea obiectivelor propuse 
presupune, bineînțeles, existen
ta unei baze materiale cores
punzătoare, adecvate care nu 
răsare peste noapte și care ne
cesită o intensă și continuă 
muncă de amenajare. în această 
direcție un raid în mai multe 
localități din raza județului ne 
convinge asupra faptului că 
proverbul „fă-ți vara sanie...“ 
e aici la el acasă, e materiali
zat în numeroase patinoare, 
pîrtii de schi, trambuline pen-

vint la ora vizitei noastre ne a- 
sigurau că gazdele se pregătesc 
pentru oaspeți. 8 echipe din ju
deț urmează să se confrunte in 
zilele următoare în cadrul cupei 
„Crosa de argint“. Terenul cu 
instalație pentru nocturnă e tot 
atit de frumos ca și cel de la 
Remetea. Ce au făcut tinerii 
pentru ca el să arate așa ? Au 
vopsit prin muncă patriotică 
mantinela, au construit o tribu
nă cu 200 de locuri, mese și 
bănci pentru oficiali și arbitri, au 
îmbunătățit sistemul de alimen
tare cu apă.

Comuna Ciuman, situată la 
poalele Bucinului, vrea să se si
tueze în primele rinduri în ceea

Racu, Vlăhița, Lueta, Măd&raș, 
Sincreieni, Sintimbru, iar înce
pătorii vor evolua la trambuli
nele amenajate special pentru ei 
la Șuta, Șumuleu Ciuc și Valea 
Strîmbă. Dacă numărul patinoa
relor din orașul Miercurea Ciuc 
a crescut și cu cel de la Pîriul 
Ciopilor e un merit și al tovară
șilor Francisc Sprenț și Ladislau 
Pongraț, activiști ai comitetului 
județean care, ei înșiși, au pus 
mina alături de tineri la Îndigui
rea piriului și de multe ori la u- 
darea terenului.

Dincolo de faptul că aceste 
sporturi au o bună tradiție In 
județul Harghita, activitatea 
sportivă de masă nu se desfă-

10 000 DE TINERI
PE SCHIURI, PE PATINE

tru sărituri, terenuri de ho
chei, etc.

Acestea din urmă depășesc ci
fra de 120, iar a celor care în
trunesc toate exigențele regula
mentare e 26, mai mare cu 10 de
cît în anul trecut. Primul popas 
îl facem în comuna Remetea. 
Secretarul comitetului comunal 
U.T.C., tovarășul Alexandru Ta
lar, ne informează cu legitimă 
mîndrie că e cel mai frumos te
ren de hochei după cel din orașul 
de reședință al județului. Nive
larea terenului, confecționarea și 
montarea mantinelei, plantarea 
stîlpilor, montarea becurilor și a 
reflectoarelor pentru nocturnă, 
confecționarea porților și a pla
sei sînt lucrări care îngemănea
ză eforturile tinerilor din co
mună. La Dănești drapelele tri
colore și roșii care fluturau

23 August

(juniori)

oe privește amenajările pentru 
sporturile de iarnă. O tribună a- 
coperită cu o capacitate de 500 de 
locuri, acoperirea terenului cu 
materiale procurate de tineri de, 
la cetățeni, reflectă parțial preo
cuparea comitetului comunal 
U.T.C. pentru amenajarea și 
perfecționarea bazelor sporti
ve. Situații similare am găsit 
și la Joseni, Ditrău, Leza- 
ria, Sinsimion, Sintimbru și in 
multe alte locuri. Pîrtia de schi 
de la Miercurea Ciuc e rezulta
tul a peste 1 500 ore. iar cea de 
la Bilbor peste 500 de ore mun
că patriotică prestate de tineri 
la nivelarea terenului, defrișarea 
arbuștilor, scoaterea st.incilor. 
Dar pasionații schiurilor iși pot 
etala aptitudinile și pe pirtiile de 
la Zăpodea — Toplița de la Va
lea Strîmbă, Izvorul Mureșului,

țoară la voia întimplăril. Tova
rășul Eugen Tudoran, secretar cu 
probleme de sport, turism și pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei la comitetul jude
țean U.T.C. ne informează că 
cele 49 asociații și 88 cercuri 
sportive din mediul sătesc au la 
ora. actuală 150 instructori spor
tivi din care 70 sînt pentru spor
turile de iarnă ; 15 instructori au 
fost pregătiți în cursul acestui an. 
Pe lingă instruirea teoretică ei 
au vizionat și toate meciurile 
care s-au desfășurat în cadrul 
cupei „30 Decembrie“, invățind, 
practic, cum se organizează o 
competiție, însușindu-și noțiunile 
necesare ' • ■
merceolog Ladislau Ibo, 
Sinsimion, 
Ambruș de la Dănești, 
Borșoși de la Lăzaria,

de arbitraj. Tinărul 
" ’ ’ . de la

profesorul Arcadiu 
Andrei 
Endrei

Gali de la Șumuleu sînt cfțiva 
din cei mai noi instructori. Cît 
privește echiparea lor, unele 
asociații ca cele din Sinsimion, 
Șumuleu, Ciuman, Joseni, Lăza
ria, Remetea au cîte două rîn- 
duri de echipament. Marea lor 
majoritate au fost achiziționate 
pe plan local, dar și comitetul 
județean U.T.C. a sprijinit u- 
nele echipe cu materiale în va
loare de peste 8 000 lei, bani 
proveniți din economiile reali
zate la organizarea diferitelor 
competiții sportive în anul pre
cedent.

Preocuparea pentru perma
nentizarea acestor sporturi se 
materializează în exigența a 12 
centre de învățare a patinajului 
și schiului, iar în o serie de școli 
ca cele de , la Dănești, Ciuman, 
Toplița care nu dispun de săli 
de gimnastică, orele de educație 
fizică sînt .ținute în aer liber 
și sînt destinate învățării și 
practicării sporturilor de iarnă, 
în afară de patinaj și schi că
minele culturale și cluburile de 
la sate găzduiesc, în aceste zile, 
antrenamentele, și competițiile 
participanților la „Cupa tinere
tului de La sate“ la șah și tenis 
de masă. Comunele Sîndominic, 
Lueta, Sîncrăieni, Sinsimion, 
Săcel, Praid și-au desemnat deja 
concurenții pentru etapa jude
țeană a competiției.

Nici cele 32 de terenuri aco
perite de popice nu au un sezon 
mort. Deși nu toate au încălzi
rea corespunzătoare ele asigură 
Ioc pentru distracții unui mare 
număr de tineri. Dacă se poate 
vorbi de existența unor baze 
sportive bine amenajate și bine 
utilate pentru practicarea spor
turilor de iarnă în județul Har
ghita e în primul rînd meritul 
tinerilor din localitățile județu
lui care conștienți de necesitatea 
participării la amenajarea lor 
au răspuns chemării comitetelor 
comunale U.T.C., ale consiliilor 
populare și ale Comitetului ju
dețean U.T.C., care au sprijinit 
nu numai moral, ci și material 
finalizarea inițiativelor locale, 
au urmărit folosirea judicioasă 
a resurselor de forțe și materi
ale ale organizațiilor sătești.

MIRCEA BORDA

în moderna sală a sportu
rilor din Cluj, ieri au înce
put campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Ro
mâniei. La actuala ediție a 
competiției participă jucători 
și jucătoare din Anglia. Bul
garia, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză. Cuba, R. D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Un
garia și România.

Ieri au avut loc probele pe 
echipe (masculin și feminin).

Astăzi sînt programate eli
minatoriile Ia probele indi
viduale, iar marți se vor 
desfășura finalele.

ÎNTRECERILE ATLETICE 
UNIVERSITARE DE SALÄ

CLUJ (prin telefon)
Cuvintele din titlu poate că 

au un iz de duritate excesivă. 
Vreau să mă explic, nu de alta 
dar am tot vorbit despre ascen-

dubla intilnire
România—Iugoslavia

HOCHEI

La patinoarul

Despre• Pele și
Matt Busby șansele

Antrenorii in
„areopag“

că are dreptul de de- 
fotbal, pentru că are 
de a hotărî în toate 
esențiale, de a veghea

•••

După consumarea etapelor 
campionatului de hochei pe 
gheață, după alcătuirea lotu
lui reprezentativ, iată, e rîn- 
dul juniorilor să iasă la man
tinelă. Echipa noastră repre
zentativă a avut 
naționala Iugoslaviei 
dublă intîlnire.

Sîmbătă seara, pe 
rul artificial din 
sportiv „23 August“ 
putat primul meci, 
hocheiști români, dovedindu- 
se mai tehnici și mai bine 
pregătiți, mai hotărîți și am
bițioși în acțiuni, au obținut 
victoria cu scorul de 12-2 
(2-0, 4-0, 6-2).

Ieri, a avut loc partida re
vanșă. Pînă la închiderea edi
ției ziarului meciul nu luase 
sfîrșit.

echipei României
ca oaspete 

pentru o

patinoa-
Parcul 

s-a dis- 
Tinerii

BAZELE SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

sfîrșitul anului, se concretizea
ză într-un bilanț edificator. în 
cursul anului 1971, ca rezultat 
al acțiunii-concurs „Cea mai 
frumoasă bază sportivă de la 
sate“ s-au construit și amena
jat, prin munca patriotică a ti
nerilor: 30 de terenuri de fot
bal, 29 de handbal, 27 de volei, 
3 piste de atletism (comunele 
Liești, Ivești și Grivița), 4 por
ticuri de gimnastică, 21 de sec
toare de aruncări și sărituri, 4 
terenuri de baschet, 10 popicărn
— drept consecință s-au intro
dus între disciplinele „Cupei ti
neretului de la sate“ S> loțrece- 
rile de popice — s-au făcut alte 
numeroase amenajări, tncepinu 
cu vopsitul împrejmuirilor, con
fecționarea de firme și terrru- 
nind cu construirea și amenaja
rea de vestiare, prevăzute cu in
stalații sanitare, pentru jucători 
și arbitri, cum au făcut ImoȚ11 
din Liești, Grivița și Matca. Sînt 
demne de remarcat _ realizările 
tinerilor din Nicorești unde s-au 
amenajat 2 terenuri de fotbal
— acum în comuna și în satelt 
aparținătoare sînt 5 terenuri de 
fotbal - cele din Ivești -cu 
3 terenuri noi de volei — Ghi- 
digeni — cu 2 terenuri de volei 
cu zgură. Panorama comunei 
Costache Negri se deschide cu... 
Complexul sportiv. Tinerii au 
plantat pe două rîndun plopi, 
printre ei, o alee duce la tere- 
nul de fotbal. Normal, cele mai 
valoroase și mai frumoase ame
najări le-au făcut tinerii din 
comunele care au cîștigat .con
cursul. Locul întîi — Grivița, 
unde, prin forțe locale, ș-a con
struit un complex sportiv care 
dispune de terenuri de fotbal, 
handbal, volei, baschet, alte 2 
terenuri de mini-fotbal, portic 
de gimnastică, piste de popice, 
sectoare de aruncări și sărituri. 
Locul doi Asociația sportivă- 
Liești. Tinerii de-aici au con
struit tot un complex sportiv 
dotat cu terenuri de fotbal, hand
bal, volei, pistă de popice, pistă 
de atletism (100 m.), portic de 
gimnastică, 6 mese de tenis mo- 
zaicate etc. Baza este împrejmui
tă cu prefabricate, are porți a- 
rătoase, firmă cu emblema aso
ciației sportive. Locul trei — 
Matca, unde edilii comunei au 
construit, pe lingă terenurile

sportive prevăzute cu îngrădire, 
și cabine pentru echiparea ju
cătorilor și arbitrilor. Au fost 
acordate trei mențiuni asocia
țiilor sportive din comunele 
Slobozia Conachi, Ghidigeni și 
Costache Negri. Toate premiile 
s-au acordat numai în... mate
riale și echipamente sportive. 
Inventarul magaziilor asociații
lor s-a îmbogățit, astfel.. serios.

Nu pentru a primi un răs
puns formal, ci pentru a 
netezi drumul altor ini

țiative în această direcție — și 
nu in ultimul rînd pentru cei 
care încă nu știu (!?) „cum se 
nasc bazele sportive“, despre 
care vorbeam la început, am 
adresat, tovarășului Constantin 
Cătană, secretar cu problemele 
de sport, turism și pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei de la Comitetul județean 
Galați al U.T.C., această între
bare :

— Cum ați reușit să con- 
struiți, să amenajați într-un an 
125 de baze sportive în mediul 
rural?

— Simplu, nu e nici o filozo
fie. Totul depinde, cum se spu
ne, de oameni. Totul e să-ncepi_. 
Noi am mizat mult în această 
acțiune pe tineri, pe secretarii 
comitetelor U.T.C. și președinții 
asociațiilor sportive, în primul 
rînd. Am avut atîtea dovezi că 
ei iubesc sportul, se pasionea
ză de asemenea acțiuni. Este, de 
altfel și firesc să întîlnești la 
tineri o largă adeziune de masă 
cînd e vorba de sport. Dar asta 
nu-i suficient. Pentru construc
țiile și amenajările sportive ai 
nevoie, mai întîi de terenuri, de 
diferite feluri de materiale. A- 
poi am cerut și am primit spri
jin de la primarii comunelor., .

Ca urmare unele consilii 
populare au aprobat din buge
tele proprii sume variind între 
40—60 000 lei destinate îngrădi
rilor de beton, sau altor ame
najări în incintele bazelor spor
tive construite de tineri. Sigur, 
factorii cei mai activi rămîn tot 
secretarii U.T.C. și președinții 
de asociații. De modul cum în
țeleg ei să se achite de o atri
buție care le revine, în sportul 
sătesc, depinde totul. Noi avem 
în județ mulți secretari U.T.C. 
pe care contăm serios cînd e 
vorba de sport. Ei înșiși sînt

animaton nu numai ai acțiuni
lor patriotice menite să dezvol
te baza materială a sportului de 
masă, ci chiar ai întrecerilor 
sportive. Mă gîndesc la Dumi
tru Autu (Ivești) care este un 
voleibalist de forță; la Ionel 
Druțu (Valea Mărului) un pa
sionat de cros, fotbal și volei; 
la Dumitru Hulea (Matca), Sa
bin Condur (Liești), la Pinica 
Rusu (Slobozia Conachi) care 
este căpitanul echipelor de 
handbal și volei. Pe aceeași li
nie pot fi lăudați, pentru pri
cepere, pasiune, pentru efortu
rile depuse unii dintre președin
ții asociațiilor sportive printre 
care țin neapărat să-i pomenesc 
pe Panfil Viorel (Matca), Vale- 
rică Șercaru (Liești) și Toader 
Gologan (Valea Mărului).

Aș mai vrea să subliniez, dacă 
tot ne aflăm la acest capitol al 
activității tinerilor — sportul — 
că dacă dorința de a face sport 
te împinge să-ți creezi condiții
le necesare, deci terenurile, nu 
e mai puțin adevărat că emu
lația pentru crearea bazelor 
sportive, a creat un curent fa
vorabil pentru practicarea spor
tului, pentru participarea lor 
la acțiunile organizate de orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive.

MERIDIAN
UN MECI PERU—ROMANIA 

LA BUCUREȘTI?

de
In

• REPREZENTATIVA 
fotbal a statului Peru va 
treprinde între 23 martie și 29 
aprilie un lung turneu peste 
hotare. La 14 aprilie, selecțio
nata Peru va juca la Moscova 
cu echipa U.R.S.S., iar la 23 
aprilie va evolua probabil la 
București. în ultimele două 
meciuri ale turneului, jucăto
rii peruani vor întîlnl echipele 
Scoției (la 26 aprilie) și R. D. 
Germane (la 29 aprilie).
• REPREZENTATIVA de 

fotbal a Braziliei, campioană

Solicitat de „Sunday Times“, săptămînalul englez care dedică 
un larg spațiu fotbalului — rubrică organizată de cunoscutul co
mentator Brian Glanville — Pele a făcut un comentariu al celor 
opt partide pin sferturile de finală ale „Campionatului Europei”. 
Iată. în esență, părerea celebrului internațional brazilian despre 
flecare intîlnire :

„Disputa dintre selecționatele Ungariei șl României, așează rață 
in față echipe cu stări de spirit diametral opuse Jucătorii unguri 
doresc să redevină ceea ce echipa lor a fost cîndva in fotbalul 
mondial. Internaționalii români au ca țintă continuarea unui drum 
care le-a oferit multe satisfacții în ultimii trei ani. Cunosc mai 
bine actuala formație română pentru că am jucat în 1370 împo
triva ei. Așa cum am mai declarat, forța sa de joc este compa
rabilă Cil a celor mai bune, mai rafinate selecționate naționale. 
Spun asta pentru că, în finalul întîlnirii cu noi. cînd orice trac, 
orice reținere i-a părăsit, fotbaliștii români s-au arătat de o dezin
voltură tehnică și o rapiditate în gindirea tactică excelente. Dacă 
mă gîndesc că românii au trecut și al doilea examen dificil, re- 
itinoindu-și întiletatea în fața unui unsprezece așa de complet cum 
este acela al Cehoslovaciei, cred că ei au prima șansă.

intre puternicele echipe ale Angliei șl Republicii Federale a Ger
maniei eu aleg, fără ezitare, echipa Iui Schön. In momentul de 
față vest-germanii au o formație completă. Englezii, în schimb pre
zintă destule inegalități în toate compartimentele și tocmai de 
aceea Ramsey a încercat atîția tineri în sezonul trecut. Foarte In
teresantă îmi apare dubla dispută dintre selecționatele Iugoslaviei 
și Uniunii Sovietice. De aproape zece ani, iugoslavii n-au mai în
vins selecționata sovietică. Ultimele confruntări 4—0 la Moscova 
și 3—1 la Belgrad, spun foarte mult despre dificultatea de a se 
adapta la stilul adversarilor lor, a fotbaliștilor iugoslavi. Repre
zentativa U.R.S.S. este favorită. In ultimul joc al „sferturilor”, în 
ciuda acelui 2—1 al unei selecționate belgiene în fața italienilor, 
nu poate Interveni nimic care să-i salveze pe elevii lui Goethals. 
In meciurile oficiale, jucătorii italieni sînt alțit, sînt de neîmbltnzlt. 
Deci favoritele mele pentru semifinale : România, U.R S.S R F a 
Germaniei și Italia“.

Venerabilul Matt Busby a prezentat într-o emisiune radiofonică, 
o interesantă clasificare a celor opt reprezentative. Iată calificati
vele date de cunoscutul antrenor englez. In prezent director onori
fic al clubului Manchester United :

„Cele mai complete , selecționate ale momentului : U.R.S.S șl R F 
a Germaniei. Au efectuat cele mai puține modificări de formații 
și mersul lor, în 1971, a fost constant și sigur.

Cele mal neliniștite : echipele Angliei șt Italiei, care vor nu vor, 
sînt obligate să facă masive schimbări din mers, ale dispozitivelor 
întrebuințate în ultimii 3—4 ani.

c,e®.“aL susceptibilă de progres : echipa României. Fiind șt cea 
mal tînără dintre cele opt dar șl pentru că a dovedit o ascensiune 
normală și neîntreruptă.

Cea mal ambițioasă . echipa Ungariei, pe care sezonul 1971 a 
așezat-o pe drumul reafirmării.

Cea mal capabilă de surprize : selecționata iugoslavă care s-a 
dovedit adeseori dominată de forma zilei ; o excelentă’ dispoziție 
de joc o face învingătoaTea oricărei formații de pe glob.

Cea mai incomodă : selecționata belgiană care a împrumutat din 
toate școlile fotbalistice europene cîte ceva.

Matt Busby a pronosticat șl finala. După el, în partida care va 
decide pe campioana Europei, se vor alinia echipele Uniunii Sovie
tice și R. F. a Germaniei.

FOTBALUL ITALIAN 
ÎN PANÀ DE LIRE

Ministrul Italian al finanțe
lor, Lulgl Preti, a sugerat con
ducătorilor cluburilor profe
sioniste de fotbal să cheltuias
că mai puțin și să . nu. se pre
teze la evaziuni fiscale. „E- 
chlpele profesioniste de fotbal 
— a declarat ministrul Italian, 
«Int ,,întreprinderi” care ope
rează în domeniul spectacolu
lui și trebuie să-și planifice 
mal bine bugetul, fără a soll-

cita degrevări, de impozite,, pe 
care noi, de altfel, nu le vom 
accepta. ' ' 
Herrera 
într-un 
mari și 
nitiv a 
pentru reclamă jonglează cu 
milioanele de lire, iar acum 
se plîng că echipele lor trec 
prin mari dificultăți finan
ciare".

Antrenorul Helenio 
a ajuns să primească 
an sume exagerat de 
vina nu este în defi- 
lul, ci a celor care 

cu

Pențru 
cizie în 
menirea 
treburile 
la respectarea legilor interne și 
de a fi tribunalul suprem care 
6ă judece faptele trecute sau 
măsurile viitoare — Comitetul 
federal este (deși, mai cinstit aș 
spune — trebuie să fie) areo
pagul soccerului nostru. Nu are 
31 de arhonți, ca pe vremea ju
decăților ce se țineau pe ate
niana colină a lui Ares. are 99 
de membri reprezentind toate 
categoriile de cetățeni care se 
invîrtesc prin fotbal ; activiști și 
specialiști, fotbaliști și chiar 
ziariști. E drept că numărul ce
lor care fac fotbalul este, în 
Comitetul federal, cu totul ne
glijabil față de cei care trăiesc 
de pe urma fotbalului — sînt 
aleși în acest for numai Dem- 
brovschi, Lere- 
ter, Lucescu și 
Nelu Nunweil- 
ler, care, de obi
cei, nici nu vin 
la ședințe — dar 
aceasta este altă 
căciulă și nu 
este cazul să o . 
întoarcem pe fa-, 
ță șl pe dos', 
acum, aici.

Problema nr.
1 pusă în dez
baterile . ședin
ței de simbătă a 
Comitetului federal (care se reu
nește într-un an de vreo două 
ori) a fost îmbunătățirea activi
tății antrenorilor. Ordinea de zi 
a mai programat și „Activitatea 
internațională în anul 1972“ și 
„Bugetul pe anul 1972", dar dis
cuțiile cele mai aprinse și sub
stanțiale s-au polarizat în jurul 
condiției antrenorului de fotbal.

Biroul F.R.F. a supus discu
ției un proiect de hotărîre cu 
privire la munca profesorilor 
noștri de fotbal, proiect care a 
stimulat discuțiile și controver
sele într-o măsură deloc aștep
tată de către autorii săi. Apre
cierea generală a fost că ini
țiativa aceasta este deosebit de 
utilă și lăudabilă, dar și că fi“ 
resc și necesar era să se fi di
fuzat din timp proiectul, astfel 
incit membrii Comitetului fede
ral să-I fi putut studia ca lu
mea (nu așa, cu treizeci de mi
nute înainte de a fi invitați să 
hotărască asupra lui), De ase
menea, mal 'L --' " ’
formulat o serie de obiecțiuni 
concrete la adresa unor preve
deri 
vînt 
care 
rii ; 
unei .
nularea drepturilor jucătorilor 
dacă, pînă cu 30 de zile înainte 
de începerea anului competițio- 
nal, n-a făcut contract cu nici 
un antrenor ; nu se fac diferen
țierile cuvenite. cînd e vorba de 
stagiu, între un absolvent de 
Î.E.F.S. și ceilalți antrenori etc. 
etc.), așa îneît la un moment 
dat cineva propusese chiar ca 
proiectul să nu mai fie supus 
votului. A fost însă votat și a- 
probat (minus două abțineri) 
în urma intervenției cu miez și 
înțelepciune a președintelui 
F.R.F., Mircea Anghelescu.

Recunoscînd că materialul 
propus dezbaterii a fost alcătuit 
In pripă („fiindcă, în general, la

Marginalii la recenta

F. R. F

mulți vorbitori au

(nu se spune nici un cur 
despre cluburi — acelea 

lucrează direct cu antreno- 
se preconizează excluderea 
echipe din campionat și a-

se
se 

în-

federația noastră unde nu 
poate spune, totuși, că nu 
muncește — materialele se 
tocmesc în pripă“) președintele 
federației a descifrat intențiile 
constructive și sensurile majore 
ale măsurilor puse în discuție. 
Fiindcă de multe ori antrenorul 
apare în ipostaze umilitoare (au 
fost cazuri), fiindcă adesea în
tre club și antrenor se face un 
șantaj reciproc, fiindcă rămin 
echipe fără antrenori și antre
nori fără echipe, sau fiindcă in 
general antrenorul n-are stabi
litate în funcție, puțind fi de
mis oricînd și de oricine — se 
simțea nevoia unei legi interne 
care să-l ocrotească dar și să-i 
impună îndatoriri precise. In_ a- 
cest sens, noile măsuri prevăd : 
gruparea antrenorilor (pe trei 
categorii, potrivit instruirii și 
experienței) : angajarea și func

ționarea prin 
contract (pen
tru ca nici clu
bul și nici an
trenorul să nu 
poată divorța 
înainte de expi
rarea celor trei 
ani la „A" ori 
doi ani la cele
lalte divizii : 
publicarea lis
telor oficiale cu 
antrenorii dis
ponibili (incit să 
nu mai func- 
neagră“) ; obli- 

(an- 
promo- 

al mun- 
— di-

mondială, a acceptat să parti
cipe anul viitor la turneul in
ternațional ce se va desfășura 
la Glasgoow. Acest turneu este 
organizat cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la înfiin- 

dețarea federației scoțiene 
fotbal.

• ECHIPA selecționată 
fotbal a Uruguayulul va

de 
_ .__ în

treprinde un turneu în Europa. 
Fotbaliștii uruguayeni vor juca 
între 27 și 31 mai două me
ciuri în compania echipei R.F. 
a Germaniei. In continuarea 
turneului, echipa uruguayană 
va întilni Spania la Madrid 
sau Barcelona (7—10 iunie) și 
echipa Italiei la Milano sau 
Roma (14—18 iunie).

» PENTRU a doua oară în 
cursul acestui sezon atletul 
australian Kerry O’Brien, re-

eordman al lumii în proba de 
3 000 m. obstacole, este obligat 
să-și întrerupă antrenamente
le. Internat acum o lună la 
spital deoarece suferise de du
reri abdominale, un abces șl o 
întindere musculară. O’Brien 
își vede compromis programul 
de pregătire pentru Jocurile 
Olimpice de la München. El a 
declarat ziariștilor că dacă se 
va restabili își va relua antre
namentele și va participa la 
cîteva concursuri în Europa 
înaintea marii confruntări o- 
limplce.

lea raliu automobiliste Monte 
Carlo, 250 de echipaje aleargă 
pe diferitele trasee. De la 
start s-au înregistrat pînă a- 
cum numai 8 abandonuri. In 
general, starea șoselelor este 
bună șl chiar pe itlnerariul 
reputat ca fiind cel mai difi
cil, cele 30 de echipaje plecate 
din Atena au ajuns cu bine la 
Belgrad, unde temperatura este 
cu 5 grade deasupra lui zero.

LA

DOAR 8 ABANDONURI 
(DIN 250 ECHIPAJE) 
RALIUL MONTE CARLO

STEAUA LA A TREIA IN- 
FRÎNGERE... TOT LA ZERO!

ore
DUPĂ PRIMELE 24 de 
de cursă in cel de-al 41-

• ECHIPA de fotbal Steaua 
București,, aflată în turneu în 
Brazilia, a jucat la Sao Paulo 
cu formația Palmelras. Victo
ria a revenit fotbaliștilor bra
zilieni cu scorul de 7—0 (3—0).

ționeze „bursa 
gativitatea perfecționării 
trenorii trebuind să 
veze — ca orice om 
cii din țara noastră 
ferite etape succesive de cali
ficare profesională). Pentru a- 
ceste considerente și măsuri 
concrete (evident importante și 
imperios necesare), Comitetul 
federal a aprobat măsurile pro
puse... cu condiția îmbunătățirii 
substanțiale în spiritul celor 
spuse răspicat de participanții 
la dezbatere.

Am votat și eu (ca membru al 
Areopagului federal) și am 
lăudat și eu (ca microbist al 
fotbalului) asemenea măsuri a- 
tît de așteptate. Am plecat, to
tuși, de la ședința Comitetului 
federal cu unele nedumeriri. 
Adică :

...Bine, 
antrenori 
cade, și-i 
Dar cînd vom face ceva eficient 
și pentru reglementarea situației 
generale . ' ‘ ' 
miilor de echipe din țară? Fiin
țează — potrivit scriptelor fede
rației — 1796 de antrenori. Dar 
iată cum sînt ei distribuiți : 5 
sînt antrenori federali, 14 acti
vează în străinătate, 61 lucrea
ză în aparatul organizatoric (!) 
508 antrenează efectiv (dar a- 
vem 2 000 secții de fotbal!!), 
iar 1 208 antrenori nu antrenea
ză pur și simplu (!!!). Ca să nu 
rfVai vorbim că în timp ce unele 
județe se lăfăie în antrenori, 
județul Tulcea are 2, iar Boto- 
șaniul 1. N-am aflat, din șe
dința Comitetului federal, ce se 
va întreprinde pentru soluțio
narea acestei îngrijorătoare si
tuații.

...N-am aflat, de asemenea, 
nici. dacă se va face ceva îm
potriva antrenorilor care se în
jură între ei sau cu jucătorii, 
în văzul tribunelor : sau împo
triva antrenorilor care în locul 
inimii și al conștiinței au un 
buzunar; împotriva celor pe 
care angoasa rezultatului îi or
bește și le întunecă mințile 
ș.a.m.d. Am, însă, încredere în 
conducerea federației care, pro
babil, încetul cu încetul va 
pune ordine în toate.

...în sfîrșit, legat de antrenori 
și de dezbaterea asupra muncii 
lor de azi și de mîine, să-mi 
exprim totodată mirarea că 
mulți dintre ei nu se interesea
ză de echipele de tineret (ba 
mai spun că acestea îi și în
curcă, nu-și cresc aci viitorii 
titulari și nu experimentează 
aci diferite sisteme de pregătire 
fizică sau tactică. Dar despre 
acest..subiect rămîne să vorbim, 
mai pe îndelete, în curînd, la 
rubrica „Juventiștii".

G. MITROI

bine, avem grijă de 
și-i cinstim cum se 
ocrotim cum trebuie.

privind antrenarea

I

siunea atletismului românesc o* 
din păcate, ca în cursele cu ob
stacole, mai există „garduri" în 
această ascensiune. Concret, la. 
Concursul republican univers:-' 
tar de sală de la Cluj, la atre- 
tism — competiție care se chea
mă că ui ma să adune la start 
pe protagoniștii atletismului dS 
performanță studențesc din toaj- 
te centrele universitare ale ță
rii — au participat exact... 151 
de atleți și atlete eșalonați pa 
orașe : C.A.U. București 44, U- 
niversitatea Cluj 28, I. P. Oradea 
21, Politehnica Timișoara 17, 
Politehnica Brașov 15, Univer
sitatea Iași 10, I. P. Tg. Mureș 
9, I. P. Bacău 6, și I. P. Pitești, 
1. Au absentat „nemotivat“ U- 
niversitatea Craiova, Institutul 
de mine Petroșani, Politehnica 
Galați, Institutele pedagogice 
din Constanța și Suceava. Fără 
să vrei îți pui întrebarea la ca
se mai cheltuiesc bani dacă, 
din aproximativ — după o su
mară și superficială adunare —
150 000 studenți, cîți există în 
țară, au participat la întreceri
151 de atleți (la care se adaugă 
aproximativ vreo 20 de . condu
cători). Revine, în medie, cam 
un atlet la 1 000 de studenți. Aș 
mai adăuga faptul că oficialii 
de la Cluj s-au străduit și aii 
reușit — asta la modul pozitiv-
— să ofere condiții optime de 
concurs. Cu puține excepții, cei 
care și-au disputat întîietatea 
s-au înscris în „simulacrul“ 
concursului, performanțele lo* 
nefiind pe măsura a ceea ce n«. 
așteptam mai ales ținînd seama 
că, în atletism, sportul școlar șt 
universitar oferă oameni de 
perspectivă. Acestea fiind spuse, 
îmi revine în continuare sar
cina de a aminti pe cei care 
s-au. clasat pe primele locuri în 
întrecerile disputate. înainte d» 
aceasta însă subliniez că între
cerea cea mai disputată, și in
teresantă totodată, a fost proba 
de înălțime băieți, 
sîmbătă seara pînă tîrziu 
tigător devenind, în final, 
campionul euro-pean ~ 
zsa cu performanța 
Iată primii clasați în _ . 
concursului republican universi
tar de atletism de sală de Ia 
Cluj : prăjină — Ligor Nichifor 
C.A.U. București, 4,70 m ; tri- 
plusalt Sergiu Corbu - • 
București 15,63 m ; 50 m plat 
băieți, Szabo Toma, Polit. Timi
șoara — 5,7 sec ; 50 m plat fet»
— Anghelescu Alexandra C.A U. 
București — 6,7 sec ; lungim» 
fete — Miloșoiu Marcela C.A.U. 
București 5,45 m : greutate-fele, 
Illy Maria Politehnica Timișoa
ra 13.37 m ; înălțime băieți Csa- 
ba Dozsa I. P. Tg. Mureș 2.12 
m ; 50 m garduri fete, Miloșoiu 
Marcela 7,5 sec ; 50 m garduri 
băieți Szatmari Ștefan 6,9 sec ț 
greutate băieți Suha Gheorgh» 
C.A.U București 15,03 m ; cro» 
fete 1 500 m Baciu Elisabeta 4 52 
sec ; înălțime fete Comșa Dr; ga 
Univ. Cluj 1,68 m ; lungime bă
ieți Lăzărescu Ștefan C.A U, 
București 7,30 m.

disputată. 
tîrziu, cîș- 
T“?!, viee- 
Csaba Do
do 2,12 m. 
întrecerii»

C.A.U.

VICTOR MOREA

SAPPORO FÄRA SCHI?
• PREȘEDINTELE Federali, 

ei unionale de schi, Viktor' 
Andreev, care este și vicepre
ședinte al federației interna
ționale, a declarat că Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Sappo- 
ro fără probele de schi nu ar 
avea nici un sens și trebuie 
luate toate măsurile ca schiul 
să rămînă în programul olim
pic.

La rîndul său, Konstantin 
Andrianov, președintele Comi
tetului olimpic al U.R.S.S. și 
vicepreședinte al C.I.O., a a- 
cordat un interviu în care a 
spus, între altele : „Olimpia
da de iarnă tară schi ar fi ca 
și Olimpiada de vară fără a- 
tletism. Toți cei cărora le sînt 
scumpe Idealurile olimpice, de 
prietenie, colaborare șl pro
gres în domenul sportului, tre
buie să se unească pentru a 
salva jocurile de la Sapporo. 
Amatorii de sport sovietici 
sînt îngrijorați de conflictul 
existent între mai multe fede-, 
rații naționale șl Comitetul in
ternațional olimpic. La origi
nea acestui conflict se afla 
relațiile extrasportlve ale u- 
nor " " '** ...
ții 
tea . ___ __ ___
pin a fost utilizată în interese 
pur comerciale și nu puțini 
campioni au fost transformați 
în purtători de reclamă. Noi 
sperăm că forurile sportive in
ternaționale, Comitetele olim
pice naționale vor ști să la 
cele mai potrivite măsuri pen
tru ca Olimpiada de la Sappo
ro să se desfășoară în condiții 
normale și bunul simț să 
triumfe”.

federații cu fabrican- 
de schiuri. Popularity - 
probelor de schi al-



pestEilio are
Declarația MAL 
al R. 0. Vietnam

hanoi 23 
nisterul _
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
autoritățile tailandeze pentru 
participarea lor la războiul agre
siv al S.U.A. împotriva Laosului 
și Cambodgiei. Subliniind că 
Tailanda a fost transformată în- 
tr-o bază a agresiunii împotriva 
țărilor Indochinei, declarația a- 
rată că așa-zisul „tratat cu privi
re la securitatea frontierelor“, 
semnat recent între Bangkok și 
Pnom Penh, constituie o pregă
tire pentru trimiterea de trupe 
tailandeze în Cambodgia, în spri
jinul regimului Lon Noi.

Guvernul R. D. Vietnam, evi
dențiază declarația, cere cu botă- 
rîre ca autoritățile tailandeze să 
nu permită Statelor Unite folo
sirea teritoriului taiiandez ca 
bază a atacurilor aeriene împo
triva R. D. Vietnam și a altor 
țări din Indocbina, să pună ca
păt tuturor actelor de amestec și 
agresiune împotriva Laosului și 
Cambodgiei, să-și retragă trupe
le din Laos și „Consilierii“ din 
Cambodgia.

« POTRIVIT STATISTICILOR 
date publicității la Saigon de 
Comandamentul american, Sta
tele Unite au pierdut, în cursul 
intervenției lor militare în Pe
ninsula indochineză, peste 8 000 
de avioane — anunță agenția 
France Presse.

23 (Agerpres). — Mi- 
Afacerilor Externe al

Țările O.P.E.C. in căutarea
unei participări mai largi 
la exploatarea resurselor

petrolifere
GENEVA 23 (Agerpres). — 

La Geneva, a avut loc cea de-a 
doua ședință de convorbiri în
tre delegațiile statelor membre 
ale Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) și re
prezentanții companiilor petrolie
re occidentale — discuții consa
crate creșterii cotei de participa
re a întreprinderilor naționale la 
exploatările petrolifere de pe te
ritoriul lor. Nu au fost furniza
te detalii în legătură cu discuții
le purtate, dar declarațiile ante
rioare ale unor reprezentanți ai 
O.P.E.C. precizau că dorința a- 
cestor state este ca, în cursul a- 
nului 1972, întreprinderile națio
nale să participe în proporție de 
20 la sută la operațiunile de ex
tracție, și să ia parte la 
cerea acestora. Aspectele 
ale preluării ar urma să 
biectul altor negocieri, 
mate tot pentru acest an. Un e-

condu- 
tehnice 
facă o- 
progra-

ventual acord în acest sens ar 
urma să implice âtît statele din 
regiunea Golfului Persic (Arabia 
Saudită, Abu Dhabi, Kuweit, 
Iran, Irak și Qatar), cît și cele
lalte 5 state membre ale O.P.E.C. 
(Venezuela, Nigeria, Algeria, Li
bia și Indonezia), fie că acestea 
dețin deja un control sau o cotă 
substanțială de participare la ex
ploatările petrolifere de pe teri
toriul lor, fie că intenționează să 
poarte separat convorbiri în a- 
cest sens.

După cum precizează agenția 
France Presse, ministrul petrolu
lui al Arabiei Saudite, Ahrned 
Zaki Yamani, a fost desemnat de 
către țările O.P.E.C. să poarte 
negocieri cu companiile petrolie
re occidentale, cu titlu individual 
sau colectiv.

DANEMARCA

JAPONIA

„Ziua neagră 

a aderării0...

Revendicări
in amfiteatre

începutul anului a debutat în centrele universitare din Japo
nia cu o puternică recrudescență a revendicărilor studențești. 
Potrivit agenției FRANCE PRESSE, săptămina în curs a fost 
marcata de o intensificare a demonstrațiilor, valul de acțiuni 
protestatare cuprizind 86 de universități. Surse din capitala ni
ponă au declarat că manifestanții cer democratizarea procesului 
de învățămint, reducerea taxelor universitare, creșterea aloca
țiilor destinate școlii superioare, elaborarea unei legislații care 
să pună capăt creșterii șomajului în rindurile absolvenților. Ur
mare a reuniunilor, demonstrațiilor, grevelor, a intervenției po
liției, Ia numeroase facultăți cursurile au fost suspendate. La 
intrările în incintele universitare grupuri de studenți au format 
pichete.

Liderii organizațiilor studențești afirmă că principala lor re
vendicare se referă la creșterea alarmantă a cheltuielilor uni
versitare legate de taxe, manuale, cazare, hrană etc. După cum 
se știe, de Ia sfîrșitul ultimului război mondial în Japonia au 
apărut, ca ciupercile, numeroase universități și colegii particu
lare. Peste patru cincimi din numărul institutelor de învățămint 
•superior funcționează sub această formă. Evoluția ultimilor ani 
a arătat cu prisosință că proprietarii acestor școli superioare 
pun pe primul plan problema sporirii de la an Ia an a profitu
rilor lăsînd pe un plan inferior îmbunătățirea condițiilor de in
struire, înzestrarea cu laboratoare moderne, asigurarea unor că
mine studențești. Cum numărul studenților care pot frecventa 
universitățile de stat este limitat la 20 la sută din totalul stu- 
dențimii japoneze, cea mai mare parte a tineretului studios este 
nevoit să se înscrie la cursurile universităților particulare. Con
secința goanei după mai mulți studenți și evident după venituri 
cit mai mari o constituie creșterea peste normal a numărului 
cursanților în amfiteatre și laboratoare, un număr redus de 
cadre didactice la fiecare mie de studenți. In final se înregis
trează o depreciere, o devalorizare a procesului de învățămint. 
In asemenea situație s-a ajuns ca din cele 500 universități doar 
două țdin Tokio și Kyoto și acestea finanțate și organizate de 
stat) să fie considerate cu adevărat prestigioase.

Principala dificultate pe care o întimpină studenții în univer
sitățile particulare este nivelul taxelor. Astfel, un student la 
științe naturale trebuie să plătească anual o taxă de 1300 do
lari, iar un student la medicină are de plătit taxe de studii și 
laborator care se ridică pînă la 2 500 dolari. Statisticile publi
cate în arhipelagul nipon consemnau cu amărăciune că în 3—1 
ani nivelul cheltuielilor impuse de întreținerea unui tînăr la 
cursurile universităților particulare a înregistrat creșteri de 4—5 
ori, creîndu-sc o adevărată barieră pentru cei proveniți din fa
milii eu venituri modeste, dornici de a-și însuși o pregătire su
perioară. Această situație explică, cel puțin în parte, amploarea 
manifestațiilor studențești în cadrul cărora participanții se pro
nunță împotriva taxelor împovărătoare, pentru acordarea unui 
număr sporit de burse (actualmente beneficiază de asemenea în
lesniri in universitățile de stat un procent sub 10 la sută din nu
mărul studenților).
•^O stare de nemulțumire se manifestă și în rîndul tinerilor cer
cetători. Ziarul „DAILY YOUMIURI“ menționa că la fiecare 
1S0 de cercetători japonezi, caro au obținut in intervalul 1967— 
1970 diferite titluri științifice în domeniul fizicii, un număr de 
53 de persoane șomează. Specialiștii în cauză nu se pot angaja 
nici in universități particulare, nici în institutele dc cercetări 
științifice sau chiar școli medii. Numeroase companii particu
lare, care și-au manifestat in urmă cu cîțiva ani interesul pen
tru angajarea unor tineri specialiști, refuză acum angajarea de 
noi cadre din cauza recesiunii economice.

Frămîntările din universitățile japoneze arată 
studențești, tineretul studios sînt hotărîți să 
pentru satisfacerea revendicărilor lor majore.

COPENHAGA 23 (Agerpres). 
— Exprimînd opinia unor largi 
pături sociale, numeroase ziare 
care apar la Copenhaga desem
nează ziua semnării acordului de 
aderare a Danemarcei la Piața 
comună drept „ziua neagră“. O 
dovadă elocventă a faptului că 
decizia de afiliere a țării la 
Piața comună a provocat o vie 
reacție în Danemarca o reprezin
tă înființarea „Comitetului unit 
al adversarilor aderării la C.E.E.“. 
din care fac parte 20 de diferi
te partide politice și organizații 
obștești.

Sîmbătă au avut Ioc manifes
tații de protest în diverse orașe 
din Danemarca. La Copenhaga 
s-a desfășurat un miting din ini
țiativa Comitetului unit. Au luat 
cuvîntul, printre alții, deputați 
în parlament, reprezentanți ai 
sindicatelor. într-o declarație a- 
doptată cu acest prilej, poporul 
este chemat să spună un „nu“ 
hotărît în cursul apropiatului re- 

' i aderării

Noi imagini 
de pe Morte

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția TASS, stațiile automate 
interplanetare „Marte-2“ și 
„Marte-3" își continuă zborul 
in jurul „planetei roșii“.

In diferite regiuni ale pla
netei se observă ■ o anumită 
scădere a intensității furtunii 
de praf ce continuă pe Mor
te de cîteva luni. Furtuna 
îngreunează, in continuare, 
fotografierea planetei, pre
cum și observațiile științifice, 
dar chiar observarea sistema
tică, îndelungată a evoluției 
unui asemenea fenomen natu
ral neobișnuit și puternic de 
pe o altă planetă — observa
re efectuată pentru prima 
oară din apropiere — este de 
mare interes științific.

Aparatele aflate la bordul 
celor două stații măsoară tem
peratura suprafeței planetei, 
precum și timiditatea, lumi
nozitatea și alte caracteristici 
ale atmosferei dă pe Mărie. 
Cercetările cuprind regiuni ce 
n-au fost studiate pînă a- 
cum aproape deloc, obținîn- 
du-se informații detaliate 
despre zone inaccesibile ob
servării astronomice de pe 
Pămînt.

Informațiile transmise con
firmă că temperatura la hota
rul dintre zi și noapte este de 
minus 80—90 grade Celsius. 
S-a observat, de asemenea, că 
unele zone ale suprafeței sînt 
cu 10—15 grade mai „calde“ 
decît regiunea înconjurătoare. 
Temperatura maximă înregis
trată în cursul zilei în emis
fera sudică atinge minus 15— 
20 grade Celsius.

Sistemele de bord și apa
ratura științifică ale stațiilor 
„Marte-2" yi „Marte-3" func
ționează normal, — relatează 
agenția TASS — menționînd 
că materialul fotografic, pre
cum și celelalte informații 
captate sînt prelucrate și stu
diate multilateral de institute
le științifice ale Uniunii So
vietice.

Peste 300 000 
de patrioti 

în închisorile 
sud-vietnameze

„IN PREZENT, în închisorile 
se află peste

că organizațiile 
continue lupta

I. TTMOFTE

ferendum în problema 
țării la C.E.E.

• .- 
sud-vietnameze __ ___
300 000 de luptători patrioți supuși 
tratamentului celui mai inuman, 
ori sortiți unei morți lente”, se 
arată în declarația Comitetului 
pentru condamnarea crimelor de 
război ale imperialiștilor S.U.A. 
în Vietnam.

Transpunînd în viață programul 
de „vietuamizare” a războiului, 
reliefează declarația, forțele a- 
mericane și marionetele lor au 
promovat, în ultimii ani, o poli
tică extrem de dură, de represa
lii și torturi, față de luptătorii 
patrioți $i față de alți cetățeni 
cinstiți din Vietnamul de sud.

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
GENȚIA V.N.A., cu prilejul săr
bătorilor de iarnă, serviciul 
poștal din Hanoi a primit peste 
300 de cotețe în greutate totală 
de aproape două tone, trimise 
prin Moscova de familiile piloți- 
lor americani capturați în R.D. 
Vietnam, piloți care figurează 
pe lista publicată la 23 decem
brie 1970. Toate aceste colete 
au fost remise destinatarilor. 
Totodată, serviciul poștal din 
Hanoi a comunicat că au fost 
primite 407 colete adresate unor 
persoane care nu figurează pe 
lista menționată. Aceste colete 
au fost înapoiate, destinatarii 
nefiind găsiți.

Nivel record de șomaj 
în Olanda

• ȘOMAJUL a atins anul tre
cut în Olanda un nivel nemai- 
întîlnit vreodată în această țară, 
serie ziarul francez „Le Monde“. 
Potrivit cifrelor publicate de Mi
nisterul Problemelor Sociale, nu
mărul șomerilor olandezi era, la 
sfîrșitul anului 1971, de 114 500 
persoane, șomajul afecttnd, în 
special, sectorul construcțiilor.

• MINISTRUL PERUAN al 
afacerilor externe, generalul 
Miguel Angel de la Fior, în 
cadrul unei întrevederi cu zia
riștii, a declarat că „fiecare 
țară care tinde la o dezvoltare 
economică de sine stătătoare 
are dreptul să ia sub controlul
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ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
Ia Patria (orele 20 — Gala fil
mului). Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Festival (o- 
rele 8.45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13 30; 16,30; 18.45; 20.45), Gloria țâ
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (ora 9), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14: 16,15; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30, 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

COPACII MOR TN PICIOARE : 
rulează Ia Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,45; 15,45;
18; 20,15).

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

WATERLOO : rulează la Lumi
na (orele 9—18 în continuare), în
frățirea (orele 15,30; 19), Lira (o- 
rele 15,30: 19).

ABEL FRATELE TĂU : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Popular (orele 15,30; 
19), Central (orele 9; 12,30; 16; 
19,30), Unirea (orele 16; 19).

SA CUMPĂRAM O MAȘINA DF, 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare) ; 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Bucegl (orele 10; 15,45; 
18; 20,15, Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,30) Giulești (o- 
rele 15,30, 17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL ; rulează la Floreasea 
(orele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
10,30; 16; 19,30).

SORGUL ROȘU : rulează Ia 
Munca (orele 16; 18; 20).

AEROPORTUL : rulează Ia Pa
cea (orele 15,45; 19).

său și să subordoneze cele mai 
importante ramuri ale econo
mici intereselor naționale. Com
paniile străine — a spus el — 
se bucură in Peru de aceleași 
drepturi ca și cele naționale și, 
prin urmare, sînt supuse legilor 
și regelementărilor țării, care 

Te oferă garanții pentru desfă
șurarea legală a activității lor'.

întrevedere Ciu En-lai 
— Jean de Broglie

• CIU EN-LAI, premierul Con
siliului de Stat, Cian Hsi-jo, pre
ședintele Institutului Chinei 
populare pentru afacerile exter
ne, Ciao Kuan-hua, ministru ad
junct al afacerilor externe, și Pai 
Sian-kuo, ministrul comerțului 
exterior, au avut o întrevedere 
cu delegația parlamentară fran
ceză, condusă de Jean de Bro
glie, președintele Comisiei pentru 
afacerile externe a Adunării Na
ționale a Franței, care se află în 
vizită Ia Pekin. A avut loc o 
convorbire prietenească — infor
mează agenția China Nouă.

• STUDENȚII FACULTĂȚILOR 
DE LITERE ȘI DREPT, elevii 
Institutului de statistică și agro
nomie și cel de Ia Școala de in
gineri ..Mohamedia“ din Rabat au 
declarat, la 21 ianuarie, o grevă 
in semn de protest față de ares
tarea președintelui Uniunii Națio
nale a Studenților Marocani și a 
altor membri ai conducerii aces
tei organizații, anunță ziarul 
„Maroc-Soir” — citat de agenția 
France Presse.

NEÎNFRICATUL GHYULA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

DUEL STRANIU : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 19).

GARA BIELORUSĂ : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20.15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

START LA MOȘTENIRE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Doina (orele 
11,30; 16; 19,30).

OLIVER : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 18,30).

Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru) ; FÎNTÎNA BLANDU- 
ZIEI — ora 10 (cedat); BUNĂ

SEARA, DOMNULE WILDE — 
ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : BIMBIRICÄ — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19,30; Studioul „Casandra“ al 
I.A.T.C. : ACT VENETIAN — ora 
20; A.T.M. (la Eeran-club Groză
vești) : 7 BALADE CU TUDOR 
GHEORGHE — ora 19.

16,00—17,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. 18,00 Sce
na. 18,30 Refrene fără vîrstă. 
18,45 Stop-cadru, 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurna
lul de seară. 20,00 Hal să dăm 
mină cu mină — emisiune de 
versuri și cîntece dedicate Unirii 
Principatelor Române. 20,25 Ro
man foileton : Da vid Copperfield 
(VI). 21,15 Steaua fără nume — 
floarea din gradină. 22,15 Din 
țările socialiste : R.P.D. Coreeană 
—• ridul peisaj rural. 22,30 Tele
jurnalul de noapte.

ca n vecinătatea
II Pacificului, Ia 
| Vina del Mar,

U orașul al cărui 
nume are rezo
nanța unei tul

burătoare melodii exotice, 
începutul de primăvară poa
te părea bizar. Nu mă gîn- 
desc doar Ia calendar Care, 
contrazicind toate obișnuin
țele acumulate în Europa, 
indică pentru sfîrșitul ier
nii... septembrie. M-am îm
păcat relativ ușor cu gîndul 
că primăvara poate începe 
Ia capătul celui de-al treilea 
trimestru al anului. Dar în 
afară de inscripțiile plasate 
din abundență in vitrinele 
magazinelor și de asigurările 
pe care proaspeții mei cu- 
noscuți locali le ofereau, nu 
sesizam vreun semn al pri
măverii. Dimpotrivă, în at
mosferă nu pluteau aromele 
proaspete ale anotimpului 
regenerării și nici nu 
erau vizibile urmele tre
zirii din amorțirea hiber
nală. în schimb, ne încol
țeau cețuri reci și dușmănoa
se, vestind, parcă, zăpezile 
ce se strîng în depozitele 
cerului. O pînză deasă aco
perea oceanul. Mai departe 
de faleză nu se distingea ab
solut nimic. Pacificul îl ghi
ceam dincolo de cortina al
burie, impenetrabilă. Mă pre
gătisem să salut oceanul a- 
cesta pe care lecturile copi
lăriei îl asociau cu aventura 
îndrăzneață. Pacificul refuza, 
însă, să se ivească. Parcă 
oceanul fusese înghițit din- 
tr-o sorbitură. Un vînt rece 
dădea tircoale palmierilor, 
tulburindu-le veghea. Vina 
del Mar — platou ideal pen
tru un panoramic în tehnico- 
lor cu cintec, fete frumoase 
și alegria — devenise moho- 
rît. Orașul acesta își pierde 
zimbctul cînd soarele il pă
răsește. Verticalele imacula
te ale hotelurilor — moder
nitate sobră dar elegantă — 
și pereții văruiți multicolor 
ai vilelor ce se aliniază pe 
străzi cu demnitate nobilia
ră, întregul decor conceput 
cu fantezie arhitectonică și 
bun gust, mizează pe lumina 
soarelui. Fără reflectoarele 
astrului, Vina del Mar se 
transformă într-o scenă pără
sită, la încheierea unui spec
tacol.

Septembrie semnifica sfîr
șitul iernii și sosirea primă
verii. Ianuarie — acest ianua
rie care, la noi, își face apa
riția întovărășit de geruri și 
vifornițe, cînd ne înfofolim 
in cojoace și visăm aventuri 
pe schiuri — înseamnă Ia 
Vina del Mar clipa toridă a 
anului, adică exact... miezul 
verii. Este luna de virf a 
migrației turistice, în care 
stațiunea de la Pacific cu
noaște afluența maximă 
a vizitatorilor porniți în 
veselul carnaval al vacanței. 
De fapt, stagiunea turistică 
este compusă aici doar din 
două luni (ianuarie și fe
bruarie), media turiștilor în
registrați in această perioa
dă, de obicei, fiind de peste 
100 000. Majoritatea vin din 
Argentina vecină, din locali
tățile vestice ale acestei țări, 
unde oamenii pampasului 
simț mai puternică atracția 
Pacificului. Firește, în mulți
mea exuberantă de pe plajă 
pot ii intîlniți destui turiști 
veniți din nordul cu dolari, 
ademeniți de farmecele „țării 
de la capătul pămîntului“. 
S-ar putea ca numărul lor să 
fi scăzut in acest an. Chilie
nii nu-și fac. insă, griji. Vina 
del Mar rămine Coasta de 
Azur a acestui continent, 
chiar dacă domnii de 
la nord sînt, uneori, ten
tați să amestece turismul cu 
politica...

H i spun lui Ar- 
Dmando Barrien- 

tos Mirando, 
conducăto- 
r u 1 municipali
tății din Vina 

del Mar ;
— Sinteți primarul unui 

oraș turistic, rectific : al u- 
nui celebru oraș turistic...

Primarul mă contrazice 
binevoitor, cu un aer blind, 
de părinte înțelegător :

— Sintem celebri prin tu
rism dar, credcți-mă, Vina 
del Mar nu-i numai ceea ce 
se vede în vacanță. Mulți ob
servă la Vina del Mar doar 
hotelurile de lux. Greșesc. 
Orașul are 200 000 de locui
tori, iar valoarea sa econo
mică provine — o să vă1 sur
prindă — din industrie. In
dustria are un rol mai marc, 
pe acest plan, decît turismul. 
12 000 de oameni lucrează în 
uzinele sale. Pînă acum 5—6 
ani. Vina del Mar a fost al 
doilea oraș din Chile ca im
portanță economică. Acum, 
pe acest loc a trecut Con- 
cepcion...

Primarul apelează Ia con
vingătoare argumente : Vina 
del Mar dispune de între
prinderi textile (locul nr. 1), 
chimice, o rafinărie de petrol 
etc. Dezvoltarea industrială

a fost, pină acum, un joc al 
întîmplării. Măsurile luate 
de guvernul Unității Popu
lare vor duce la o înviorare 
și în acest sector : statul va 
stimula apariția unor noi în
treprinderi, punind capăt 
exodului către Santiago al 
ramurilor industriale în care 
profitul nu era pe măsura 
poftelor de ciștig ale pose
sorilor de capital preocupați 
doar de conturile lor ban
care.

Dar faimosul el cobre ? 
Zona cuprului este departe 
de acest oraș al vacanțelor. 
Totuși, inscripții uriașe — 
veritabile strigăte de biruin
ță — amintesc chiar și aici : 
„El cobre de Chile es ahora 
chileno 1“. Un reporter scria 
despre cei ce își imaginea
ză Chile drept un gigant bloc 
de cupru. Desigur, nu-i sufi
cient să scormonești oriunde 
între Arica și Țara de Foc 
pentru a scoate la iveală 
„metalul galben“. Dar cuprul 
domină existența chilianului 
(85 la sută din devize sînt 
furnizate de el cobre). De a- 
ceea neliniștele, ca și speran
țele țării sint inseparabile de 
ceea ce se întîmplă în peri
metrul cuprifer, la Chuquica- 
mata, El Teniente sau Andi
na. Monopolurile străine nu 
se mai Îmbogățesc de pe 
urma cuprului chilian. „El 
cobre de Chile es ahora 
chileno“ — fraza aceasta pe 
care am intilnit-o pretutin
deni, care m-a însoțit de-a 
lungul a sute de kilometri,

păreau străpunse de obuze. 
Altele purtau urmele minu
telor de groază : crăpături 
ca niște șanțuri sinuoase să
pate pe trupul de cărămidă, 
acoperișuri prăbușite, pereți 
proptiți în cîrjele schelelor.

— Locuințele reprezintă 
cea mai gravă problemă — 
accentuată după cutremur 
— continuă primarul, vor
bind lent, asaltat parcă de 
gînduri. Apoi avem proble
me urbanistice : alimentarea 
cu apă, lumină, căi de acces, 
în ansamblul preocupărilor 
noastre, turismul rămine pe 
un Ioc central. 20 la sută din 
venituri le destinăm acestui 
sector. Nu dorim ca orașul 
să-și piardă personalitatea.

Âvenida Espana, 
autostrada de pe 
malul oceanului, 
face legătura în
tre Vina del 
Mar și Valpa

raiso. Printre clădiri se iveș
te muntele. Pe umerii lui 
șerpuiesc, nepăsătoare, străzi 
în pantă, strimte, într-o bi
zară supraetajare. Pe o por
țiune de cîteva sute de metri, 
o plasă groasă acoperă stîn- 
ca negricioasă pentru a evi
ta prăbușiri peste artera 
aglomerată cu autovehicule 
de toate genurile, dar mai 
ales cu autobuze „Ford“. U- 
nele din aceste autobuze, 
vopsite in albastru, poartă 
inscripția „Espreso Vina del 
Mar“ dar, în pofida promi
siunii de expres, se mișcă cu

GENERAȚIA
CERTITUDINII

intern nări deEUGENIU OBRE A

traduce bucuria unei strălu
cite victorii a poporului chi
lian și promisiunea unui vii
tor de prosperitate. A fost 
f iresc să o regăsesc și lingă 
faleza de la Vina del Mar...

Să reluăm, însă, firul con
vorbirii cu primarul. Orașul 
crește cu fiecare an. Sporul 
de populație este ridicat : 
3,6 la sută anual. Interlocu
torul — un militant socialist 
care a lăsat în urmă anii ti
nereții, dar care rămine un 
visător, unul din pasionații 
exploratori ai zilei de mîine 
— amintește despre tineri. 
Mulți — porniți din așezări 
anonime, cenușii, pe care 
abia acum înnoirile incep să 
Ie dinamizeze — sint atrași 
Ia Vina del Mar de speranța 
unei schimbări în existența 
lor : vor să muncească, să 
dobîndească o pregătire, să 
intre în viață pe poarta cea 
mare. Tinerii au o pondere 
însemnată în rîndul locuito
rilor orașului. Dar probleme
le lor — pe prim plan ; locuri 
de muncă și posibilități de 
studiu — n-au găsit, multă 
vreme, audiența cuvenită. Un 
deziderat esențial se referă 
Ia învățămîntul universitar. 
Viitorul apropiat va consem
na, probabil, apariția la Vina 
del Mar a primelor institu
ții de invățămint superior. 
O secție a Universității din 
Chile se va transfera aici, în 
orașul acesta de la Pacific, 
pe care îl credeam doar o 
„rezervație“ a turismului. 
Desigur, va fi un început.

— Care sint principalele 
griji ale municipalității 7

Armando Barrientos devine 
îngîndurat :

— Am primit o moștenire 
grea... Și apoi a fost acel te
ribil terremoto...

îmi amintesc clădirile pe 
care le-am văzut în Valpa
raiso, Ia puțini kilometri de 
Vina del Mar. Unele ziduri

Vclparaiso : portul de la Pacific ale cărui cartiere urcă
41 de coline....

viteză de personal în prag de 
pensionare.

Valparaiso are cochetăria 
unei așezări intemeiată între 
nemărginitul ocean și îndrăz
nețele coline ce vor parcă 
să se apropie de bolta ceru
lui sau, pur și simplu, să se 
admire în oglinda Pacificu
lui. Orașul pare mai echili
brat decit Santiago. Valpa
raiso nu cunoaște rigidele 
cuadros de la Santiago, după 
cum cartierele de pe coline 
sînt altceva decît elegantul 
Barrio Alto din capitală 
unde locuiesc mai ales mo- 
mios (mumii politice și so
ciale). învălmășeala fără 
personalitate din capitală 
este înlocuită aici de o ar
monie urbanistică. chiar 
dacă casele se cațără pe cele 
41 cerros și chiar dacă multe 
din aceste case ce au prins 
rădăcini pe stînca abruptă au 
o înfățișare suferindă. Lem
nul pare contopit cu piatra, 
iar plasamentul clădirilor 
contrazice legile obișnuite 
ale urbanisticii. Vecinătatea 
palmierilor — urcați și ei 
pe înălțimi — modifică 
decorul, estompind asprimile. 
Multe străzi sînt înguste, 
contorsionate, urmează ondu
lările terenului. într-o piață 
centrală cu catedrală și pal
mieri, pavajul de marmură 
sugerează neliniștea valuri
lor oceanului. Pe strada 
principală se Înșiră clădiri 
solide, din piatră, ce vor par
că să emane forță, o sigu
ranță de sine arogantă. Din 
goana autobuzului observ 
firmele. Bănci cu nume dife
rite. încep să Ie număr. Una. 
două, trei. La zece mă 
opresc. în memorie îmi rea
pare pancarta pe care o vă
zusem agățată pe frontispi
ciul unei bănci din Santiago ; 
„Ahora trabajamos por Chi
le“. Acum muncim pentru 
Chile. Ahora — acum este 
un cuvînt care revine dese
ori. Este o delimitare în timp 
menită să sugereze despărți
rea de ceea ce a fost și în
crederea într-un prezent de 
Înnoiri.

Un tînăr Îmbrăcat într-o 
cămașă roșie, pe care l-am 
cunoscut îndată după sosirea 
la Valparaiso. (Cămașa roșie 
este un semn distinctiv ; o 
poartă tinerii comuniști. O 
poartă cu mîndrîa celor ee 
asaltează redutele nedreptă
ții). Brunet ca toți chilienii, 
cu păr bogat, ondulat și cu 
ochi mari, pătrunzători, tînă- 
rul s-a recomandat.

— Barrientos...
— Ca și generalul boli

vian ? — îl interpelez.
— Prefer un alt Barrien

tos : primarul din Vina del 
Mar — replică prompt.

Basilo Barrientos are ceva 
din gravitatea profundă a 
unui matematician. Mî-1 

imaginez rezolvînd compli-

cate formula. Firește, nu-i 
spun nimic despre matema
tică. Aflu, Insă, că-și dorește 
să devină inginer naval. 
Ceea ce înseamnă că nu-1 
străin de pasiunea matema
tică. Basilo este unul din 
conducătorii elevilor comu
niști din Valparaiso. învață 
la Liceul nr. 2, și iși dedică 
clipele libere activității in 
cadrul organizației tineretu
lui comunist.

— Cum ai devenit comu
nist 7

— După ce am cunoscut 
țara... — răspunde cu un aer 
firesc. Am călătorit prin 
Chile și am văzut nedreptă
țile pe care oamenii simpli 
ie indură. A fost un șoc : nu 
era vorba doar de propriile 
suferințe, de nefericirile unei 
persoane sau ale unei fami
lii. Descopeream suferința la 
scară națională. Am Început 
să înțeleg adevărurile vieții, 
sursele mizeriei și remediile 
ei. Adeziunea mea la tinere
tul comunist a devenit, «st- 
fel, un gest firesc...

— Sinteți primul comunist 
din familia dv ?

— Nu... Tatăl meu este 
vechi membru de partid. 
Acum este pensionar. Dar 
viața Iui s-a desfășurat mai 
ales pe ocean. Muncea pe 
nave — muncă aspră, chi
nuitoare, care consumă ver
tiginos energiile. EI a fost 
primul eare mi-a vorbit des
pre ceea ce se petrece în ju
rul meu, insă, abia atunci 
cind viața cu dramele ei mi 
s-a dezvăluit direct am în
țeles că locul meu nu poate 
fi decit în rindul comuniști
lor...

— La aceeași concluzie au 
ajuns și alți colegi 7

— La Valparaiso mulți e- 
levi au intrat în Tineretul 
Comunist. Firește, fiecare 
și-a găsit drumul potrivit 
propriei sale experiențe de 
viață. Organizația noastră 
este majoritară în cîteva li
cee. Poziții puternice dețin și 
tovarășii socialiști).

— Ce a adus nou în mun
ca voastră venirea la putere 
a guvernului „Unității Popu
lare“ 7

— Sentimentul unei răs
punderi mult mai mari. Tre
buie să muncim spre a spri
jini guvernul, dovedind tutu
ror — mai ales scepticilor 
și indiferenților — că cei 
care doresc cu adevărat o 
patrie mai bună sintem noi. 
Dreapta nu stă liniștită. în
cearcă să împiedice guvernul 
in exercitarea funcțiilor sale, ' 
seamănă neîncrederea, regi
zează provocări. Nu ne-am 
făcut iluzii și de aceea nu 
ne sperie greutățile. Un lu
cru este, însă, cert: vom 
duce pină Ia capăt procesul 
revoluționar.

Vom duce pină 
la capăt proce
sul revoluțio
nar. Cuvintele 
acestea le-am 
auzit și în sala 

de festivități de la uzina 
textilă „Yarur“ („teritoriu 
eliberat de exploatare“ — 
cum glăsuia pancarta de 
]a intrare), și la San Leon 
de Nos, sat în care cona
cul părăsit al moșieru
lui. evocă noua realitate 
agrară, și la universita
tea Santa Maria, unde 
exuberanța tinerească se În
vecinează cu profunda ma
turitate, ca și Ia palatul 
La. Moneda, această veche 
monetărie devenită, din se
colul trecut, reședință prezi
dențială. Transcriu, iarăși, 
cele spuse de Allende : „Am 
început să construim o nouă 
viață. Etapa este și mai grea 
decît cea precedentă". Mă 
văd tentat să deschid o pa
ranteză la jurnalul de călă
torie : lunile care au trecut 
i-au dat dreptate președinte
lui. Bătălia se duce cu în
verșunare pe plan politic ca 
și pe cel economic. Dreapta 
— cu groaza celor ce au 
pierdut trenul istoriei — a- 
pelează !>a toate mijloacele 
pentru a frîna înnoirile so
ciale — de la manevrele 
parlamentare facilitate de o 
majoritate ce aparține unor 
ani trecuți și pînă la provo
carea de tipul clasic. Au ie
șit in stradă și doamnele 
din „înalta societate“, ele
gante și bine hrănite — de
ghizate în gospodine nemul
țumite — plîngîndu-se de.™ 
foamete, s-au pus în mișcare 
și slujbași al terorismului 
angajați cu ziua, ca și spe
cialiștii în diversiuni propa
gandistice, care au la dispo
ziție o rețea amplă de ziare 
și posturi de radio. Oamenii 
zilei de ieri se plîng că stag
nează vînzarea de automo
bile și frigidere. S-ar putea. 
Dar, în schimb, de la venirea 
la La Moneda a lui Allende 
a crescut cu 15 Ia sută con
sumul de carne, cu 55 la 
sută cel de cartofi și cu 37 
la sută cel de zahăr. Or, a- 
ceste cifre atestă creșterea 
puterii de cumpărare a ma
selor muncitoare. Pentru 
prima oară in cursa dintre 
salarii și prețuri, salariile 
n-au mai rămas în urmă. 
Dar se pot șterge, în numai 
cîteva luni, urmele lăsate de 
un trecut care înseamnă de
cenii de inechitate 7

...Gazetele semnalau ascu
țirea înfruntării politice. Era 
în ziua în care m-am des
părțit de Chile. Băieții în 
cămăși roșii pe care i-am 
intilnit pe Alameda, inainte 
de a porni către aeroport, 
refuzau, totuși, neliniștea. 
Aparțin unei generații a 
certitudinii, unei generații 
pentru care viitorul nu în
seamnă simple prezumții li
vrești. Dirzenia, născută din 
suferință și speranță, le dă
dea o gravitate ce contrasta 
cu virsta lor. înaintau cu 
pas sigur pe bulevardul larg 
și printre clădirile inalte 
răsuna tunător: „Vom în
vinge 1“.
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