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SUCCES
celui de-al ll-lea Congres al Uniunii 

Naționale a Cooperativelor Agricole 

de Producție!

...Șl ACUM, CU TOATE FORȚELE 
LA ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI

DE PERFECȚIONARE 
A ACTIVITĂȚII INDUSTRIALE!

Timp de trei zile, cit au durat lu
crările Conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din întreprin
deri, centrale industriale și de con
strucții, desfășurate în marea sală a 
Expoziției realizărilor economiei 
naționale, și în cele 19 comisii, a ră
sunat puternic glasul clasei noastre 
muncitoare, s-a manifestat încă o da
tă, pregnant și în plenitudinea sa, ho- 
tărirex ei de a înfăptui pas cu pas 
politica partidului și statului, pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., coeziunea indestruc
tibilă dintre partid și popor, cei 732 
de vorbitori relevînd pe larg expe
riența acumulată în aplicarea măsu
rilor pentru perfecționarea organi
zării, conducerii și planficării eco
nomiei, multe și judicioase soluții de 
înlăturare a neajunsurilor, făcind 
mii de propuneri in scopul îmbu
nătățirii sistematice și creșterii ne
întrerupte a eficienței activității din 
aceste importante ramuri produc
tive.

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în încheierea lu
crărilor acestei vaste reuniuni — 
program de lucru, de excepțională 
valoare principială și practică pentru 
oamenii muncii din aceste dinamice 
și moderne sectoare ale economiei, 

„pentru întregul partid și popor — a 
încununat în mod strălucit întreaga 
desfășurare a conferinței, direcțio- 
înind cu claritate, prin forța gîndirii 
cutezătoare, științifice, realiste, prin 
forța adevărului și argumentelor 
limpezi ca lumina zilei, caracteris
tice conducătorului partidului și sta
tului nostru, obiectivele fundamen
tale ale actualei etape a industriali
zării socialiste a țării, sarcinile ce 
revin întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor, instituțiilor de sinteză, 
organelor și organizațiilor de partid, 
pentru realizarea la un nivel calita
tiv superior a prevederilor planului 
cincinal.

Este dificil să redăm bogăția de 
idei și învățăminte a dialogului 
dintre partid și popor, marcat din 
nou, în aceste trei zile, de dezbate
rile aprofundate și deschise, compe
tente și pline de răspundere ale con
ferinței — expresie a adîncirii demo
cratismului în viața noastră economi
că și socială. Firul conducător al a- 
cestui dialog, al acestor dezbateri 
fructuoase constă în încrederea tota
lă, nețărmurită in partid, încrederea 
în omul muncii — în calitatea sa de 
producător și proprietar al mijloace
lor de producție, al tuturor bunuri
lor materiale și spirituale — în ca
pacitatea sa nelimitată de a făuri so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, în inițiativa sa creatoare ca
nalizate, într-o concepție unitară și 
de largă perspectivă, în direcția în
făptuirii sarcinilor complexe canti
tative și mai ales calitative, stabilite 
de partid industriei și construc
țiilor în anul 1972, în întregul 
cincinal. „AȘA CUM S-A EVIDEN

Respectul
Ști.
cu

pasiunii
Îmi povestea o cercetătoare de la institutul de 

ințe pedagogice că a întreprins recent un studiu
privire la relația elev-profesor. Pentru a cunoaște 
opinia elevilor despre educatorii lor și, in același 
timp, pentru a nu-i erija pe adolescenți in postura de 
judecători ai adulților, s-a recurs la o cale mai ocolită, 
punindu-i să răspundă la întrebări de acest gen -. „Dacă 
ai fi profesor, ce nu ți-ar place să gîndească despre 
tine elevii tăi ?“

Cu această ocazie s-a constatat un lucru interesant 
și, mai ales, semnificativ : indiferent de vîrstă, de lo
cul de reședință al școlii — Salonta, Constanța, Pitești 
sau București —copiii s-au intilnit în aprecierile lor.

PICĂTURA DE CERNEALĂ
La întrebarea amintită, majoritatea au răspuns _ 
rește, in exprimări diferite, sensul răminind insă 
celași) : „N-aș vrea să se creadă despre mine că 
un funcționar care intră in clasă și așteaptă să sune 
de ieșire, să-mi treacă pur și simplu timpul".

Mi s-a părut a întrevedea in aceste răspunsuri o ob
servație matură : copiii nu concep profesia de dascăl 
decit ca împlinirea unei autentice vocații, unei chemări 
irezistibile. Și oare n-au dreptate ? Multe alte meserii 
se pot practica, in fond, numai pe temeiul cunoștințe
lor acumulate și al unei oarecare rutine, dar cea de 
modelator al conștiinței umane, de plămăditor al per
sonalității comuniste cere și altceva, niște coordonate 
indispensabile : chemarea și pasiunea.

Cineva spunea că „posteritatea generațiilor ma
ture începe de la felul cum le vede generația ți
nură". Parafrazind acest aforism celebru, am putea 
spune că posteritatea dascălului purcede de la felul 
cum îl văd propriii săi elevi.

Victor BIRLĂDEANU

ȚIAT ȘI CU PRILEJUL ACESTEI 
IMPORTANTE CONFERINȚE — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— DISPUNEM DE TOT CE ESTE 
NECESAR, ATlT DE MIJLOACE 
MATERIALE ȘI MAI ALES DE MI
NUNATE FORȚE UMANE, PENTRU 
A ÎNDEPLINI CU SUCCES MĂRE
ȚUL PROGRAM ELABORAT DE 
CONGRESUL AL X-LEA AL PAR
TIDULUI. SINTEM FERM CON
VINȘI CA EROICA NOASTRĂ 
CLASA MUNCITOARE, TOȚI OA
MENII MUNCII VOR MUNCI CU ȘI 
MAI MULT ENTUZIASM PENTRU 
DEZVOLTAREA ECONOMICO-SO- 
CIALA A PATRIEI NOASTRE SO
CIALISTE, VOR PARTICIPA TOT 
MAI ACTIV LA FĂURIREA ÎN 
MOD CONȘTIENT A VIITORULUI 
LOR COMUNIST".

Ce imperative trebuie să înțeleagă 
mai deplin decit pină acum fiecare 
lucrător din industrie și construcții, 
de la muncitor pină la ministru ?

Producția și productivitatea mun
cii pot să fie mult mai mari de 
la un trimestru la altul, de la un 
an la altul ! În acest sens, îndemnul 
secretarului general al partidului : 
„NICI O MAȘINA ȘI NICI UN 
UTILAJ SUB RANDAMENTUL 
PLANIFICAT, NICI UN MINUT 
NELUCRAT !“ — trebuie să devină 
o principală deviză, o însuflețitoare 
lozincă pe plan național și nu nu
mai în industrie și construcții. Cal
culele matematice prezentate în fi
nalul lucrărilor întîlnirii arată că în
tr-o zi, la nivelul acestui an, indus
tria noastră realizează o producție 
în valoare de circa 1,150 miliarde 
lei ; dacă se înlătură deficiențele in 
folosirea capacităților construite, în 
acest an se poate obține un spor de 
producție industrială de 28—30 mi
liarde lei, iar la nivelul cincinalu
lui, de 140—150 miliarde lei (bineîn
țeles, luîndu-se în considerare și 
noile obiective productive ce vor fi 
puse în funcțiune in această peri
oadă). Acestea sînt cifre care trebuie 
să mobilizeze puternic la utilizarea 
sută la sută a potențialului indus
triei noastre socialiste.

Costurile de fabricație, consu
murile specifice de materii prime și 
materiale, combustibil șl energie tre
buie să fie mult mai mici, să fie 
comparabile cu cele mai bune rezul
tate înregistrate pe plan mondial ! 
Și, din nou, calculele arată că se pot 
economisi milioane și milioane de 
lei prin reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, a prețului de 
cost la fiecare poziție a sa, că sar
cina stabilită în acest scop pentru 
anul 1972 este minimală. însușirile 
calitative ale produselor trebuie să 
se ridice Ia cei mai înalț! parame
trii ! Problema calității producției, 
a tuturor mărfurilor trebuie privită 
în mod unitar ! Oare — întreba se
cretarul general al partidului — îm
brăcămintea pe care o poartă mun
citorul și muncitoarea din Româ
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nia trebuie să fie de calitate mai 
slabă decit aceea pe care o exportăm 
în alte țări ? — în aceasta aflîndu-se 
tîlcul unei necesități fundamentale 
a întregii economii naționale,. în sen
sul că performanțele calitative ale 
tuturor produselor trebuie să se si
tueze pe cele mai înalte trepte.

Investițiile, noile capacități pro
ductive trebuie realizate ireproșabil! 
— sună un alt imperativ al confe
rinței. Eficacitatea lor trebuie să fie 
maximă, potrivit eforturilor întregu
lui popor de a pune de o parte 
30—32 la sută pentru acumulare, în 
scopul dotării tehnice superioare a 
industriei și construcțiilor, a între
gii economii, bază sigură pentru 
creșterea viguroasă a venitului na
țional, a resurselor de ridicare a ni
velului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc. Schimburile 
noastre comerciale și cooperarea cu 
străinătatea trebuie să fie mult mai 
largi, pe deplin rentabile, iar înca
drarea țării in diviziunea internațio
nală a muncii să fie mult mai activă, 
întrucît’ fără aceasta nu se poate 
concepe edificarea societății socia
liste. Cercetarea științifică trebuie 
să se afirme ca o autentică forță de 
producție, să dea industriei și con
strucțiilor, economiei naționale roa
dele scontate, în oonformitate cu in
vestițiile alocate,' cu preocuparea 
conducerii partidului și statului nos
tru de a impulsiona activitatea in
stitutelor și laboratoarelor uzinale.

Dar, pentru a înfăptui aceste sar
cini deosebite, fiecare trebuie ’ să în
vețe, și iar să învețe,, să studieze 
temeinic, să studieze Continuu, să 
manifeste inițiativă și curaj, înaltă 
răspundere și fermitate în toate 
celelalte domenii abordate de confe
rință : în direcția aprovizionării teh- 
nico-materiale și lichidării stocurilor, 
a importurilor exagerate, intensifi
cării autodotării și promovării pro
gresului tehnic, aplicării riguroase a 
legislației economice, perfecționării 
relațiilor dintre ministere, centrale 
și întreprinderi, a metodelor de or
ganizare, conducere și planificare a 
activității productive.

Ministru, director de centrală, con
ducător de întreprindere, muncitor, 
inginer, tehnician, funcționar, fie
care are înaintea sa un program 
amplu de acțiune pentru progresul 
industriei noastre socialiste — și fie
care trebuie să acționeze cu deplină 
responsabilitate pentru gospodărirea 
exemplară a avuției țării. Aceasta 
este o îndatorire primordială subli
niată de lucrările conferinței. Iar or
ganele și organizațiile de partid, co
mitetele județene, municipale și oră
șenești trebuie să fie mai active, mai 
ferme, mai intransigente, să facă 
tot ceea ce trebuie pentru a afirma 
și spori necontenit forța partidului, 
rolul său conducător în viața noas
tră economică, in viața întregii so
cietăți socialiste.

Un tar de nervi pentru un dram 
de căldură?

„In Ioc să perfecționeze 
vînzarea combustibilului, 
să asigure încă din vară 
transportul lemnelor la do
miciliu, să se ocupe de am
balarea cărbunilor, să re
pare căile de acces și să or
ganizeze, în general, depo
zitele, „specialiștii" de la 
Organizația comercială lo
cală — produse industriale 
Brăila — s-au înverșunat 
într-o activitate strict bi
rocratică : au început să 
programeze și să reprogra- 
meze, pentru fiecare locui
tor în parte, „ziua fatală" 
în care i se va livra com
bustibilul".

Aceste rînduri au fost 
publicate într-o anchetă 
din „Scînteia" în 29 sep
tembrie 1971. Criticam 
atunci modul defectuos in 
care conducerea depozite
lor de lemne și întreprin
derea de specialitate din 
Brăila comercializau com
bustibilul. Ce s-a între
prins, intre timp, în scopul 
înlăturării deficiențelor 
constatate ?

Cu această întrebare 
ne-am reluat, deunăzi, an
cheta la cele 3 depozite 
situate în zonele Triaj, 
Obor și Port. Două dintre 
aceste depozite — cel din

Obor și Port — sînt aproape 
goale. De la o vreme, lip
sesc lemnele, iar cărbunii 
au început să devină o ra
ritate.

„De aproape o lună de 
zile bat drumul depozitului 
pentru cîteva sute de kilo
grame de cărbuni, ne de
clara tovarășul Ionel Gu
riță (strada Roșiori). Și nu 
numai eu. Nu știu — con
ducerea întreprinderii, di
recția comercială județeană 
și toți cei care se ocupă de 
aceste probleme aici în ora
șul nostru, or fi cunoscînd 
acest fapt ? Și dacă-1 cu
nosc, ce așteaptă 7“

Aceleași păreri ni le îm
părtășeau și Ioana Bratu, 
din strada Rubinilor, 
Gheorghe Arsene. Trifon 
Drăghici. Grigore Manta și 
mulți alți cumpărători din 
cartierele mărginașe ale o- 
rașului. Au dreptate. Răs
foind evidențele celor trei 
depozite, constatăm că în 
zilele din februarie, cînd 
temperatura oscila între 
minus 11 și minus 13 grade, 
în depozitele din Brăila e- 
xistau doar 300 tone lignit, 
100 tone cărbune brichete 
și 8 770 tone lemne. Toate 
aceste cantități reprezentau 
de fapt necesarul unei
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ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

PESTE 1000 HA
ÎNSĂMÎNȚATE

Timpul frumos care s-a stator
nicit în partea de vest a țării 
a creat condiții favorabile pen
tru începerea mai devreme decit 
în alți ani, de către oamenii 
muncii de pe ogoarele județului 
Timiș, a lucrărilor în cîmp. Deși 
ne aflăm abia în luna februarie, 
sute de tractoare din I.A.S. și 
S.M.A. lucrează de zor pe tarlale 
la fertilizarea semănăturilor de 
toamnă, grăparea ogoarelor 
pentru menținerea apei în sol, 
iar în multe locuri chiar la însă- 
mînțarea unor culturi din )
urgența I. Ca urmare, pînă j 
acum au fost administrate in- 1 
grășăminte chimice cu azot pe l 
o suprafață de peste 70 000 ha , 
și s-au însămînțat cu ovăz, ț 
mazăre, mac, trifoliene și alte l 
plante peste 1000 ha. In coope- * 
rativele agricole din raza de \ 
activitate a S.M.A. Buziaș au i 
fost însămînțate 97 ha cu ovăz. > 
în cele deservite de S.M.A. I 
Topolovățul Mare — 80 ha cu 
orzoaică și 30 ha cu ovăz, iar în ) 
cele din raza S.M.A. Cenei — 20 i 
ha cu mac, 30 ha cu ovăz, 35 ha 1 
cu trifoliene. -Suprafețe îrisem- A 
nate au fost, de asemenea, însă- 
mințate și de către mecanizatorii ț 
de la S.M.A. Timișoara, Variaș, 1 
Sinnicolaul Mare, Remetea Mare, > 
Gătaia și altele. De menționat că l 
în raza de activitate a S.M.A i 
Peciu-Nou s-a trecut și la semă- 1 
natul florii-soarelui, pînă acum l 
fiind însămințate cu această / 
plantă peste 100 ha. ț

„Zbor peste garduri" (ieri, la concursul atlefilor juniori, disputat în sala „23
August" din Capitală) Foto : M. Andreescu
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Iarna trece... 
problemele 

schiului râmîn
OPINII ALE CITITORILOR

Continuăm astăzi discuția despre problemele schiului, discuție al 
cărei „start" l-am dat publicînd, în „Scînteia" nr. 9 044, convorbirea cu 
antrenorul federal prof. Ion Berindei („Prea multe cioturi de indife
rență pe pîrtiile schiului românesc..."). Multitudinea și varietatea as
pectelor acestei activități, ca și faptul binecunoscut, de altfel, că schiul 
este un sport de larg interes, lesne de practicat în condițiile reliefului 
țării noastre, ne-au determinat să dăm curs opiniilor și altor specialiști, 
precum și ale iubitorilor schiului.

Am primit numeroase scrisori, chiar de a doua zi după publicarea 
articolului menționat. Ele cuprind puncte de vedere interesante, obser
vații critice, sublinieri diverse — opinii, cum au ținut să precizeze 
majoritatea celor ce ne-au scris, izvorînd din dorința de a sprijini dez
voltarea schiului.

Redăm mai jos o sinteză a cîtorva dintre aceste opinii.

singure zile. Situația nu 
s-a schimbat prea mult de 
atunci încoace.

— Ne puteti vinde 500 kg 
de cărbuni ? l-am întrebat 
pe Gheorghe Melinte, șeful 
depozitului Triaj.

— Nu avem cărbuni. Dar 
vă tai... bonul și trebuie să 
veniți peste 2 sau 3 săptă- 
mîni.

Dialogul poate n-ar mai 
suporta comentarii. Totuși, 
să vedem de ce lipsesc căr
bunii ? Nici n-ai crede : 
„specialiștii" în comerțul cu 
combustibil iar au greșit 
calculele. S-a considerat (pe 
oe baze nimeni nu știe) că 
n-o să se vîndă prea mulți 
cărbuni. Din cauza unei a- 
semenea năstrușnice pă
reri. în vara anului 1971. 
Brăila a renunțat la canti
tatea de 20 000 tone cărbuni. 
Insistînd ca beneficiarii 
să-și respecte contractul, 
unii furnizori s-au adresat 
chiar Ministerului Comer
țului Interior. De pildă, cen
trala cărbunelui, prin adre
sa nr. 18 257, din 27 mai 
1971, face cunoscut : „Prin
tre beneficiarii care împie
dică realizarea contractelor 
de furnizare a lignitului se 
evidențiază marcant O.C.L. 
Produse Industriale Brăila,

Incepînd de azi, Capitala găz
duiește Congresul Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, eveniment de importanță 
deosebită in viața întregii țări. La 
această manifestare de amploare 
participă delegați ai cooperativelor 
agricole de producție aleși în adu
nările generale ale acestora și în 
conferințele uniunilor județene, nu
meroși invitați din rîndul secretari
lor comitetelor de partid comunale, 
președinților consiliilor populare, ai 
consiliilor intercooperatiste, specia
liștilor, cadre de conducere din or
ganele centrale și județene de stat, 
organizațiile de masă și obștești.

Congresul a fost precedat de am
ple dezbateri în adunările generale 
ale cooperativelor agricole și ale u- 
niunilor județene. Zeci de mii de 
țărani, specialiști agricoli, activiști 
de partid și de stat au analizat suc
cesele obținute în sporirea produc
ției, au reliefat rezervele mari de 
care dispune agricultura noastră, 
și-au exprimat părerea cu privire 
la modificările propuse la statutele 
cooperativei agricole, al Uniunilor 
cooperatiste și al Casei de pensii. 
Practic, întreaga noastră țărănime 
și-a spus cuvîntul în legătură cu 
programul de dezvoltare a agricul
turii cooperatiste, la înfăptuirea că
ruia se simte angajată pe deplin.

Incepînd de astăzi, delegații si in
vitații Ia congres, reprezentînd în
treaga noastră țărănime, vor dezba
te modalitățile practice prin care o- 
goarele țării vor deveni mai rodi
toare, pentru a contribui la îndepli
nirea sarcinilor ce revin agriculturii 
în acest cincinal. De altfel, și în a- 
dunările generale ale cooperative
lor agricole și în conferințele ju
dețene ale uniunilor cooperatis
te, țăranii cooperatori, specia
liștii, activiștii de partid și de 
stat au demonstrat prin propria lor

care nu întreprinde cele ne
cesare pentru primirea lig
nitului contractat".

Cum „justifică" această 
situație conducerea organi
zației comerciale brăilene ? 
Atît fostul șef al serviciului 
combustibil, Gheorghe Bălă- 
nică. cit și directorul unită
ții. Tudor Crăciun, susțin : 
„Din lipsa spațiilor de de
pozitare am fost nevoiți să 
renunțăm la o parte din ne
cesarul de cărbune". Ca să 
lămurim și această „criză" 
de spații de depozitare, 
ne-am deplasat la consiliul 
popular municipal : „Spații 
pentru cărbuni avem sufi
ciente", spune tovarășul 
Anton Lungu. prim vice
președinte al comitetului 
executiv. Avem 4 locuri 
unde se poate depozita 
combustibilul. Adevărul 
este însă altul. Conducerea 
unității n-a organizat acti
vitatea în depozite, iar di
recția comercială județeană 
n-a controlat modul în care 
se lucrează acolo. Șefii de 
depozite nu au stivuit lem-

Gh. GRAURE
N. Gr. MĂRĂȘANU

(Continuare în pag. a Il-a) 

experiență ce sporuri mari de pro
ducție se pot obține atunci cînd se 
respectă întocmai tehnologiile de 
cultivare a pămîntului și de creș
tere a animalelor. Dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agricultu
rii — sporește și se diversifică par
cul de tractoare și mașini agricole, 
industria livrează cantități tot mai

mari de îngrășăminte chimice și in- 
sectofungicide, irigațiile ocupă su
prafețe întinse — asigură condițiile 
necesare creșterii continue a pro
ducției vegetale și animale. Se îm
bogățește totodată experiența țără
nimii noastre cooperatiste, crește 
competența organelor de partid și 
de stat, a organizațiilor de partid și 
consiliilor populare în conducerea 
activității economice și obștești. De 
aceea, congresul va constitui o tri
bună a experienței înaintate, un 
prilej de a face cunoscut tot ce este

0 tradiție uitată : Con
cursurile populare. De?i *• 
vem cam tot ce este necesar 
pentru a ridica schiul la rang 
de sport național, constatăm — și 
nu spun o noutate ! — că activitatea 
de masă, ca și cea de performanță sînț 
mult rămase în urmă. Nu este în in
tenția mea, ar fi poate imposibil de 
unul singur, de a încerca să caut cau
zele. Pe scurt vreau să mă refer doar 
la cîteva lucruri. Mai întîi. consider 
utilă o discuție a problemelor schiu
lui în fiecare județ, unde condițiile 
naturale sînt propice sporturilor de 
iarnă. Preocupările și sprijinul foru
rilor centrale de resort să fie concen
trate cu predilecție către aceste zone, 
organizîndu-se cluburi puternice pro
filate pe schi. Cluburile departamen
tale — de tipul „Steaua" și ..Dinamo" 
— să urmărească mai îndeaproape 
popularizarea schiului în rîndul tine
rilor din unitățile în subordine. Nu 
cu. multi ani în urmă, din rîndul unor 
astfel de tineri s-au ridicat elemente 
pentru loturile naționale.

De ce au dispărut crosurile popu
lare de schi, la care, prin anii 1949— 
1950, luau parte zeci de mii de cetă
țeni de toate vinstele ? Consider, tot
odată, că Ia popularizarea schiului și, 
firește, la dezvoltarea activității in 
sine, o contribuție prețioasă ar pu

Excelenței Sale
Domnului NICOLAS CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
București

Doresc să vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul 
de condoleanțe transmis cu prilejul încetării din viață a mult iubitului 
meu tată, Majestatea Sa regele Mahendra Bir Bikram Shah Deva.

In vremuri de tristețe ca cele pe care le trăim noi, simpatia și ama
bilitatea dv. ne dau putere și sprijin.

BIRENDRA
Regele Nepalului

valoros tn activitatea unităților a- 
gricole, a organelor și organizațiilor 
de partid. Totodată, vor fi eviden
țiate cauzele care fac ca în unele 
cooperative agricole să nu se ob
țină rezultate pe măsura posibili
tăților.

Pregătirea congresului și aniver
sarea unui deceniu de la încheierea 
cooperativizării agriculturii a con
stituit un prilej de mobilizare a lu
crătorilor din agricultură, Ia efec
tuarea în bune condiții a lucră
rilor agricole de primăvară, pentru 
a pune o temelie puternică produc
ției din acest an, în cinstea acestui 
eveniment, numeroase stațiuni de 
mecanizare a agriculturii au rapor
tat terminarea reparațiilor la utila
jele care vor fi folosite în această 
primăvară, iar cooperativele agri
cole, în marea lor majoritate, au e- 
fectuat pregătiri temeinice pentru 
însămințări : asigurarea semințelor, 
fertilizarea unor suprafețe întinse, 
lucrări de hidroameliorații. Profi- 
tind de faptul că pămintul s-a zvîn- 
tat, unele cooperative din vestul și 
sudul țării au început insămîntările.

în aceste zile, cînd reprezentant!! 
țărănimii sînt întruniți in congresul 
de Ia București, pe întinsele ogoare 
ale țării încep și se intensifică in
sămîntările, se lucrează intens în 
grădinile de legume și în livezi, se 
desfășoară ample lucrări de îmbu
nătățiri funciare. Milioanele de ță
rani cooperatori, mecanizatorii și 
specialiștii fac totul pentru ca acest 
an agricol să debuteze în condiții 
superioare. Hotărîrile pe care le va 
adopta congresul, munca harnică • 
țărănimii cooperatiste, a tuturor lu
crătorilor ogoarelor vor asigura în
făptuirea programului trasat de 
partid pentru dezvoltarea mai ra
pidă a agriculturii noastre și înflo
rirea satului românesc.

tea-o aduce foștii schiori fruntași, 
chiar dacă astăzi unii dintre ei nu 
mai sînt la prima tinerețe.

Constantin PRISECARU 
Brăila

Dacă ar fi un simplu po
deț, nu ne-am mai rupe 
schiurile și picioarele. Ca 
unul dintre numeroșii bucureșteni ce 
preferă acum, iarna; să-și petreacă 
timpul liber (mai ales duminica) fă- 
cînd schi în zonele de munte, la Si
naia, Predeal, vreau înainte de toa
te să apreciez inițiativa și efortul or
ganizatoric al Oficiului de turism 
al Capitalei, datorită căruia săptămî- 
nă de săptămînă autocare cu bucu
reșteni pleacă spre valea Prahovei. 
Desigur, n-aș putea spune că pentru 
această categorie de. schiori amatori 
facilitățile se țin lanț : C.F.R.-ul ar 
putea organiza „trenuri ale schiori
lor" (mai ieftine, mai rapide, mai 
comode),' ghizii ce însoțesc asemenea 
grupuri ar trebui să-și extindă activi
tatea (acum limitată la... ocuparea u- 
nui loc în autocar, de unde rezultă 
scumpirea cu 3—4 lei a prețului 
transportului amatorilor de schi), pro-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Virtuozitate,
culoare, rafinament

SPECTACOLUL ANSAMBLULUI FOLCLORIC
DE STAT AL R. P. UNGARE

Ansamblul folcloric de stat al 
R. P. Ungare — formație artistică 
de un binemeritat prestigiu — în
treprinde în aceste zile un aplaudat 
turneu în țara noastră. Un turneu 

.care se înscrie ca un moment de 
relief în contextul manifestărilor ce 
stau mărturie prieteniei frățești 
dintre popoarele celor două țări so
cialiste, o contribuție notabilă la 
cunoașterea reciprocă — mai adîn- 
cită — a vieții și creației artistice.

Spectacolul prezentat de artiștii 
oaspeți ne-a dezvăluit forța și fru
musețea, vitalitatea unei arte de 
străveche tradiție. Dacă urmărești 
pe o peliculă un ceardaș, un ver- 
bunc în interpretarea acestui an
samblu, remarci — de la primele 
mișcări — temperamentul, sigu
ranța interpreților. După două ore 
însă urmărind un întreg spectacol 
al acestei excelente formații, nu 
poți decît 6ă conchizi că nu numai 
temperamentul și siguranța sînt 
atributele principale, ei și grația, 
autenticitatea, arta cizelată a soliș
tilor, ca și omogenitatea întregului 
colectiv. Ansamblul folcloric oaspete 
numără peste două decenii de Ia 
înființare. Este o formație completă 
(orchestră, cor, corp de balet) care 
se preocupă de diversificarea re
pertoriului, de căutarea a noi for
mule de prelucrare a folclorului, de 
rafinate stilizări. De la bun început 
ne dăm seama că respectul pentru 
cîntecul și dansul popular autentic, 
cu vibrațiile lor, cu liniile sinuoase, 
cu ritmuri trepidante, este cuvînt 
de lege.

De la primul dans, specific re
giunii Nagykăllo, corul, orchestra 
și grupul de dansatori, ne-au in
trodus în lumea ritmurilor saca
date, ardente ; nu era o simplă de
monstrație de virtuozitate, ci o ele
gantă desfășurare a perechilor de 
dansatori, a coriștilor : rotiri avîn- 
tate, culori armonice, arhaice. Ni
mic sofisticat în prelucrările corale. 
Cintece de Karai, Csenki, Bardos 
s-au completat firesc, descriind 
sonorități de mare varietate — de 
la limbajul modal la punctarea ve
selă a ritmurilor. „Dansul ciobă
nesc" — din Valea Ungariei — a 
venit apoi ca o explozie de vervă. 
Replică la aceasta a fost „Dansul cu 
sticla", examen de grație și preci
ziei- Am ascultat și frumoase pre
lucrări de melodii, românești ; un 
taraf popular amplificat, cu țambal 
și fluier, cu corzi, ne propunea e-
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voluția celor mai virtuoși instru
mentiști, demonstrînd înțelegerea 
cintecelor noastre.

Așadar : dansuri, cintece, apoi 
melodii cuplate cu pași de joc, au 
reliefat sudura, talentul membrilor 
acestui ansamblu. Ni s-au propus 
însă și tablouri ample, comentarii 
subtile despre obiceiuri, tradiții. 
Primul dintre ele : „Seara, la șeză
toare" de Gulyăs-Răbai ne povesteș
te despre întîlnirile sătenilor, prilej 
de glumă, de întețirea unui joc al 
„măștilor", al jocului „scaunelor", 
al jocului „calului". Cel de-al doi
lea, „Nuntă la Ecser" : o atmosfe
ră de sărbătoare în care se deapănă 
datina pețitului, a gătitului mire
sei, ora nunții, dansurile mirilor. 
Mai mult ca în oricare număr al 
spectacolului, aceste tablouri dez
voltau o polifonie a costumelor 
simple, viu colorate, impunînd 
deopotrivă cu vocile cintăreților, cu 
intervențiile orchestrei, cu mozaicul 
jocurilor. în general, dansurile din 
folclorul maghiar sint cunoscute 
prin ritmul lor susținut, cu bătaia 
sacadată a cizmelor flăcăilor, cU 
marcarea timpilor de către mîinile 
fetelor, cu jocuri de doi năvalnice, i 
în spectacol, aceste caracteristici ) 
au fost scoase în evidență cu far
mec și vigoare. Dansurile țigănești 
din Ungaria, care ne-au fost ofe
rite, au impus, ca o expresie fi
delă de temperament, cu atit mai 
mult, cu cit autorii Csenki-Răbai au 
evitat îngroșările, sublinierile forța
te. Și cîntecul în memoria lui Bihari 
(un vestit lăutar), și Dansul cu să
rituri al fetelor, și Bărbăteasca au 
completat acest pitoresc spectacol.

Așa cum am spus, fiecare număr 
a fost bine șlefuit, bine echilibrat. 
Bartok spunea : „fiecare melo
die populară este un model 
de perfecțiune artistică. în fe
lul lor. eu le consider capodo
pere asemănătoare Fugilor de 
Bach, Sonatelor lui Mozart ; melo
dia populară ne oferă exemplul 
clasic al unei nemaiîntîlnite conci- 
ziuni ce evită orice element de pri
sos". Acest spectacol — veritabil 
eveniment artistic, manifestare cu 
profunde semnificații în ansamblul 
schimburilor culturale dintre cele 
două țări vecine și prietene — a 
tălmăcit, parcă cuvintele marelui 
muzician, a pledat pentru ele cu ar
gumente artistice convingătoare.

l

l

l

FILME DE SCURT
METRAJ PE
ECRANELE
CAPITALEI

(21—27 februarie)

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
BUCUREȘTI, AL. SAHIA 

ȘI ANIMAFILM
viitorului ; 
să cînte : 
bărbaților ; 
de arhitec-

SCALA : Pădurile 
BUCUREȘTI : Cine știe 
VICTORIA : Hainele 
CENTRAL : Un amator
tură ; EXCELSIOR : Garnitura Ru- 
xandra ; ÎNFRĂȚIREA : Cu mîinile 
noastre ; BUCEGI : Orașul și stra
da ; DRUMUL SĂRII : Vîrsta opțiu
nilor ; UNIREA : Moartea căprioa
rei ; GIULEȘTI : Comoara din plan
te ; GRIVIȚA : În marea trecere ; 
FLOREASCA : Ocolul pămîntului ; 
AURORA : Timbrării ; MOȘILOR : 
Sportul în școală ; POPULAR : Casa 
lui Călinescu ; MUNCA : Gaița și 
păunul ; COSMOS : Ceasornicul uni
versului ; FLACARA : Almanah in
ternațional tehnico-științific; ARTA: 
Combustibil interzis ; VITAN : Pași 
spre Brâncuși ; PROGRESUL : Fa
milia Cojan își dorește un pelican.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚĂRI

DOINA : Corabia piraților (R. D. 
Germană), Cum a descoperit Heim 
spiridușii (R. D. Germană), Floricica 
(R. P. Polonă), Freddy cel încăpă- 
ținat (R. D. Germană) ; LUMINA : 
Maturitatea vine de două ori 
(U.R.S.S.) ; DOINA (d. a.) : Goble
nurile regelui Sigismund (R. P. Po
lonă) ; PACEA : Salamandra și tri
tonul (R. P. Polonă) ; FERENTARI : 
Noi sîntem răspunzători (R. D. Ger
mană) ; 
Polonă) 
Preclik
GAȘI :
VIITORUL : Pe străvechiul pămint 
al Pskovului (U.R.S.S.).

LAROMET : Gdansk (R. P. 
; LIRA : Sculpturile lui 
(R.S. Cehoslovacă) ; CRÎN-
79 de primăveri (Cuba) ;

Smaranda OȚEANU

SCENA
• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO

MEDIE DIN CONSTANȚA anunță 
premiera comediei : „Interesul ge
neral" de Aurel Baranga. Regia : 
Ion Maximilian, scenografia : Mihai 
Tofan. Din distribuție fac parte : 
Dan Herdan, Romei Stănciugel, 
Emil Sassu, Mircea Constantinescu- 
Govora, Viorica Faina-Borza, Agatha 
Nicolau. Valentina Bucur, Constan
tin Guțu, Alexandru Mereuță, Cos- 
tel Radulescu, George Stancu.

• SECȚIA GERMANA A TEA
TRULUI DE STAT DIN SIBIU a 
prezentat recent premiera comediei 
„Take, Ianke și Kadîr" — „Drei gute 
Freunde" — de Victor Ion Popa. 
Regia : Hanis Schuschnig ; sce
nografia : Maria Bodor. în distribu-

C O N c
• La sala mică a Palatului, 

in această seară, ansamblul de 
cameră „Concertino" și forma
ția de instrumente vechi a Ra- 
dioteleviziunii, condusă de Lu
dovic Bacs. prezintă creații din 
cultura muzicală veche 
teritoriul țării noastre.

de pe

• Cîntăreața Martha 
și pianistul Ferdinand 
susțin în aceeași sală, miercuri 
23 februarie, un recital de lie-

Kessler 
Weiss

Expoziții
• Marți, 22 februarie, la ga

leriile de artă „Amfora" (str. 
Mihai Vodă nr. 2) va avea loc 
vernisajul expoziției Clubul 
de gravură din Montevideo — 
Uruguay.

• Tot marți va avea loc des
chiderea expoziției „Nouă 
sculptură americană" (în str. 
Alexandru Sahia nr. 7).

• începînd de miercuri, 23 
februarie, galeriile de artă 
„Apollo" (Calea Victoriei nr. 56) 
vor reuni o expoziție cu lucrări 
semnate de Elena Uță Chelaru, 
Angela Popa Brădean și Elena 
Ilariga Avramescu.

★
Filiala ieșeană a Uniunii Ar

tiștilor Plastici și comitetul ju
dețean al U.T.C. au luat inițiativa 
deschiderii unor expoziții de 
pictură și grafică în întreprin
derile orașului. Prima expoziție 
de acest fel s-a deschis la țe- 
sătoria de mătase „Victoria" și 
cuprinde un număr însemnat 
de compoziții, peisaje industri
ale, portrete , executate de pic
torii Dan Hatmanu, Corneliu 
Ionescu, Adrian Podoleanu,. Ion 
Petrovici, Costache Agafiței, 
Francisc Bartok. Dimitrie Ga- 
vrilean. Ion Gînju și alții.

Teatrul - cit mai aproape de spectatori
In dorința de a apropia de teatru 

publicul spectator, de a sonda opinia 
publică cu privire la configurația re
pertoriului, la conținutul și mesajul 
pieselor de pe afiș, TEATRUL DRA
MATIC din Brașov a inițiat o serie 
de întîlniri cu publicul muncitoresc 
al orașului.

Departe de a avea un caracter for
mal, aceste întîlniri au devenit un 
prilej de dezbatere, adevărate „con
sfătuiri de lucru" pentru colectivul 
teatrului. împărțiți în patru grupe, 
actorii interpretează scene din spec
tacolele ce se joacă („Omul cu mir- 
țoaga", „O noapte furtunoasă", „Fîn- 
tîna Blanduziei", „Ziariștii"), din cele 
care se montează acum („Unchiul 
nostru din Jamaica" de Dan Tărchi
lă), precum și versuri, fabule, scenete. 
Desigur, fiecare moment al acestor 
spectacole este precedat de un „cu- 
vînt" care explică sensul piesei, o 
prezentare a autorului.

După evoluția actorilor se trece la 
o discuție liberă cu publicul, discu
ție în care se abordează probleme 
de repertoriu, de distribuție, de inter
pretare. în finalul acestor întîlniri se 
organizează concursuri „Cine știe 
teatru... cîștigă" ; se pun întrebări 
spectatorilor despre viața Teatrului 
dramatic din Brașov, iar cîștigătorii 
obțin... bilete la teatru.

în ultimul timp, asemenea con
fruntări cu publicul au avut loc la 
uzina de autocamioane, la cea de 
tractoare, la „Rulmentul", la fabrica 
de bomboane „Dezrobirea", precum 
și la multe din liceele și școlile de 
cultură generală din Brașov, contri
buind la sudarea legăturilor dintre 
teatru și spectatori, reflectată și în 
participarea crescîndă a publicului 
muncitoresc la spectacolele noastre. 
Acest lucru a determinat conducerea 
Teatrului dramatic din Brașov să or
ganizeze tot mai judicios aceste în
tîlniri, să le dea un conținut cît mai 
adecvat exigențelor mereu crescînde 
ale publicului.

cipale și județene. Dezbaterea care 
a avut loc cu acest prilej a abordat 
— ca temă — răspunderea teatrului în 
cadrul amplului program de făurire a 
conștiinței socialiste a maselor ; mo
dul în care actuala stagiune teatrală 
răspunde acestor imperative ; conți
nutul repertoriului ce urmează a fi 
stabilit pentru stagiunea viitoare. 
După o scurtă informare prezentată 
de 'conducerea teatrului, numeroși 
participanți au luat cuvîntul, apre
ciind că actuala stagiune se situează 
la un nivel superior celui anterior și 
făcînd totodată importante propuneri 
de îmbunătățire a repertoriilor vi
itoare.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînfeii"

(Urmare din pag. I)
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Vasile ARTENIE 
secretar literar

Redacția ziarului „Clopotul", îm
preună cu direcția Teatrului de stat 
„Mihail Eminescu" din Botoșani, a 
organizat o interesantă masă rotundă 
la care au participat ca invitați spec
tatori fervenți ai actualei stagiuni : 
muncitori, elevi, intelectuali, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai forurilor culturale mUni-

Întîlniri cu cititorii
SIBIU (corespondentul „Scînteii", 

Nicolae Brujan). — în cadrul nu
meroaselor manifestări prilejuite de 
„Luna cărții la sate" — simpozioane 
literare, mese rotunde, recenzii, 
prezentări de cărți — Comitetul ju
dețean pentru cultură și educație' so
cialistă și Uniunea județeană a coo
perativelor de consum Sibiu au or
ganizat o suită de întilniri ale unor 
scriitori, redactori de edituri și oa
meni de artă și cultură cu locuitorii 
comunelor din județ, în scopul cu
noașterii mai profunde 
creatori a problemelor 
vieții satului,

'Ar
La biblioteca „Petofi 

Capitală a avut loc vineri seară •

de către 
actuale ale

Sândor" din

intilnire a redactorilor editurii 
„Kriterion" cu cititorii. Scopul în- 
tîlnirii, după cum a relevat în cu
vîntul său redactorul-șef al edi
turii, Szaz Bela, a fost acela de a 
informa publicul asupra planului 
editorial pe anul 1972, a lucrărilor -și 
colecțiilor ce vor apărea, cit și de a 
sonda părerea cititorilor în legătură 
cu tematica și conținutul cărților 
publicate pină acum. De remarcat 
că editura „Kriterion" a mai orga
nizat în ultima lună asemenea în
tîlniri și 
ale tării 
Oradea, 
— străduindu-se să 
planul său de apariții cerințelor în
dreptățite ale acestora.

cu cititorii 
— Brașov. 
Tg. Mureș.

din alte orașe 
Sf. Gheorghe. 

Miercurea Ciuc 
răspundă prin

nele și cărbunii pentru a fo
losi cît mai judicios întrea
ga suprafață".

Dar nu numai golul de 
combustibil se remarcă (în 
mod neplăcut) în depozitele 
brăilene. Se constată din 
nou lipsa mijloacelor de 
transport. în loc de 10 ma
șini, cît ar fi nevoie să lu
creze zilnic, în depozite, se 
găsesc două sau trei. Direc
ția comercială județeană 
n-a rezolvat nici pină acum 
problema — rezolvabilă — a 
transportului la domiciliu. 
Din această cauză se recur
ge Ia liste de programări și 
reprogramări, iar oamenii 
sînt purtați săptămîni în
tregi pe drumuri. Presați 
nemilos de timp, sint puși 
în situația să „adune" un 
car de nervi pentru un car 
de lemne, să încheie tirguri 
la prețuri usturătoare cu 
camionagii de toate spețele.

— Cit îmi iei pentru 
transportat o mie de kilo
grame lemne ?

Camionagiul se joacă cu 
sfircul biciului și se uită la 
tine. Aici el este persoana 
cea mai solicitată, de aceea 
el stabilește prețul.

— Pentru matale, care 
stai departe, un sutar.

Și cînd te gîndești 
transportul 
doar 17 lei 1 Dar comercian- 
ților locali nu le pasă, 
par niște școlari din clasele 
mici, puși să rezolve o e- 
cuație complicată. Nu-i gă
sesc cheia. Și totuși, ea le-a 
fost dată, li s-a sugerat, la 
timpul cuvenit, să colabore
ze mai bine cu întreprinde
rile din oraș, cu unitățile de 
transport, să amenajeze dru
murile pentru a se putea 
pătrunde în depozite. Nu 
s-a făcut insă mai nimic. 
Oare numai liste de pro
gramări și reprogramări 
știu să facă comercianții 
locali ?

Prin urmare, lucrurile în
cep să se clarifice: nu c

că
oficial costă

Ei

ție : Gert Brotschi, Henrich Mild- 
ner, Kurt Conradt, Wolfgang Ernst, 
Ursula Armruster, Haidrum Kaint- 
zel, Karlheinz Maurer, Doris Bog
dan, Siegfried Siegmund.

TURNEUL TEATRULUI DRAMATIC 
DIN BRAȘOV

Ultimul spectacol al Teatrului dra
matic din Brașov — premiera 
tară cu piesa 
Jamaica" de 
fi urmărit 
bucureșteni 
bruarie, ora
24 februarie, orele 17 și 20, la sala 
Comedia a Teatrului Național.

pe
„Unchiul nostru din 

Dan Tărchilă — va putea 
de către . spectatorii 

în zilele de marți 22 fe- 
20, miercuri 23 și joi

E R T E
duri incluzind piese de Anatol 
Vieru, Mussorgski, De Falia, 
Strauss.

• Vineri 25 și simbătă 26 fe
bruarie, la Ateneul Român, di
rijorul american Adrian Sun
shine prezintă un program in
cluzind lucrări de Bach, Brahms 
și Orff. Concertul se va bucura 
de participarea violonistului 
Mihai Constantinescu și a co
rului Filarmonicii dirijat de 
Vasile Pântea.

Filme
în premieră
• „Războiul subteran" — 

producție a studiourilor din 
R. P. Chineză, in regia lui Jen 
Hsu-Tun. Un emoționant docu
ment artistic inspirat din lupta 
poporului chinez împotriva co
tropitorilor japonezi.
• „Viața de familie" — pro

ducție a studiourilor poloneze, 
în regia Iui Krzystof Zanussi. 
Tema filmului : conflictul unui 
tinăr cu mediul burghez din 
care provine. Cu Daniel Ol- 
brychski, Maya Komorowska.

• „Micul scăldător" — copro
ducție franco-italiană, în regia 
lui Robert Dhery. O comedie 
cu Louis de Funes în rolul 
principal.

„Sdptdmîna
literaturii
vîlcene"

RM. VÎLCEA (corespondentul 
„Scînțeiî"). între 19—27 februarie 
a.c. în județul Vilcea se desfășoară 
prima ediție a „Săptăminii literatu
rii vîlcene". Sîmbătă, prima zi a ma
nifestării, a avut loc vernisajul ex
poziției „Cartea vălceană de la ori
gine și pină azi", simpozionul „Vil
cea — muzeul literaturii române", 
iar duminică spectatorii filmelor 
„Serata" și „Gioconda" și iubitorii 
de literatură s-au intilnit cu regi
zoarea Malvina Urșianu și scriitorii 
Dragoș Vrinceanu, Paul Anghel, Ște
fan Augustin Doinaș, Dan Zamfires- 
cu, Al. Duțu și redactori ai revistei 
„Manuscriptum". în cursul săptămî- 
nii, în orașele și satele județului vor 
avea loc șezători literare cu temele 
„Poezia satului românesc", „Cintare 
omului muncii". „Cum scriem noua 
carte a patriei", reuniunea literară 
„Tineretul și literatura". „Săptămîna 
literaturii vîlcene" se va încheia du
minică, 27 februarie, cu sărbătorirea 
a 15 ani de activitate a cenaclului li
terar „Anton Pann".

combustibil, pentru că, in 
numele lor personal (nu al 
cetățenilor), comercianții 
brăileni, în frunte cu direc
torul direcției județene, au 
refuzat să achiziționeze a- 
cest produs. Li s-a părut 
d-lor că n-o să fie iarnă ne
voie de cărbuni ! Li s-a mai 
părut că n-o să aibă spații 
de depozitare. Dar cetățenii 
ce părere au ? Din cite 
ne-am putut da seama ei se 
întreabă: de ce tolerează de

ani în șir consiliul popular 
județean practicile unor a- 
semenea comercianți ? A- 
tunci cînd lipsește combus
tibilul din cauze pur obiec
tive — s-au înzăpezit tre
nurile, a fost inundat depo
zitul ș.a.m.d. — oamenii în
țeleg, dau ei înșiși o mînă 
de ajutor la învingerea 
greutăților. Dar cînd lipsesc 
cărbunii și lemnele pentru 
că direcției comerciale „i 
s-a părut" fapta devine in
calificabilă.

La 
daugă 
starea 
telor.
este pe cale să dispară. Ba
răcile și birourile se mai țin 
pe picioare doar prin minu
ne. Cînd plouă, lemnele și 
cărbunii stau in apă, iar 
drumurile in depozite devin 
aproape inaccesibile. în toa
te trei depozitele abia func
ționează 3 mașini de porțio- 
nat lemne. Se vede clar că 
orice încercări de organiza
re, de modernizare a depo-

toate acestea se a- 
proasta organizare și 
deplorabilă a depozi- 
Cel din zona Port
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Foarfecă 
și mânușile

De la Dej o scri
soare ne aducea la cu
noștință că Emil Tri- 
fan, administrator de 
cantină și cămin la 
Școala profesională de 
construcții din locali
tate, înlătură salariații 
capabili din compar
timentul său, după bu
nul plac, „de teamă 
ca aceștia să nu-i ia 
locul... pierzînd astfel 
avantajele ce le are de 
Ia cantină în afara sa
lariului". Scrisoarea 
enumera fel de fel de 
abuzuri pe care acesta 
le comitea în dauna 
avutului obștesc, sub
liniind că se comportă 
ca un stăpîn și dispu
ne cum dorește de 
ceea ce nu-i aparține, 
în concluzie, eram in
vitați „la fața locului, 
pentru a pune lucru
rile la punct".

Am considerat că-i 
mai nimerit să veri
fice organele de stat 
activitatea administra
torului necinstit. Mi
liția municipiului Dej 
ne-a răspuns că, in
tr-adevăr, „în mod a- 
buziv a servit masa Ia 
cantina unității din 
1964 și pînă de curînd, 
fără să plătească ; 
camioneta TV, pusă la 
dispoziția serviciului, ■ 
a fost folosită în inte
rese particulare, pen
tru transportarea ma
terialului de construc
ții la casă, a stupilor 
și a alimentelor pen
tru gospodăria sa — 
fără să achite costul 
acestora ; prevalîn- 
du-se de funcția pe 
care o are, a folosit 
personalul din subor
dine la efectuarea u- 
nor lucrări particulare 
cum ar fi : cositul și 
adunatul finului, pră- 
șitul și transportul 
porumbului etc,“.

Cum se -vede, omul 
dispunea cum voia de 
bunuri ale statului, de 
oamenii plătiți de stat 
pentru munca ce tre
buia efectuată la stat 
și nu acasă la el. Sîn
tem informați, apoi, 
că, întrucîț faptele sînt 
dovedite, „vom dispu
ne fie trimiterea lui

în judecată, fie trimi
terea sa la comisia de 
judecată".

Din răspuns mai a- 
flăm că, în urma unei 
scrisori 
adresate 
județean U.T.C., con
ducerea școlii l-a sanc
ționat pe administrato
rul abuziv doar cu re
ducerea a două trepte 
de salarizare. Totodată, 
delegați din partea Mi
nisterului Educației și 
învățămîntului și ai 
forului tutelar al școlii 
profesionale din Dej, 
care au verificat o se
sizare au propus să 1 
se desfacă contractul 
de muncă.

Iată, deci; că se fac 
sesizări despre grave 
abuzuri săvîrșite de 
un salariat, se verifi
că de diferite foruri, 
se constată că sînt a- 
devărate și, în loc să 
fie tăiat răul din rădă
cină cu foarfecă se um
blă cu mănuși. Care-i 
explicația ? Credem 
că comitetul mu
nicipal de partid va 
examina îndeaproape 
acest caz.

asemănătoare 
comitetului

Concizia „la 
obiect" - în 
antiteză cu... 

apa de ploaie

Acum, locatarii au 
căldură, și deși n-au 
apă la orice oră, știu 
că în luna mai — sînt 
doar ceva mai mult de 
două luni pînă atunci 
— o vor avea în can
tități îndestulătoare.

Consiliul popular al 
municipiului Brăila ne 
informează că „...a 
fost convocată comisia 
de recepție la blocul 
G 9 Hipodrom. în 
urma verificărilor 
fectuate, 
nalate o 
fecțiuni, 
lizate în 
medieri, 
s-a trecut 
rea lor și 
din contul 
ila suma 
toare. 
recepția nu a fost ad
misă pină la data ter
minării

La 7 
Consiliul 
rașului 
urma 
ne-a comunicat urmă
toarele : „Str. Drăgă
nești este în planul 
de modernizare... și 
din cauza lipsei de u- 

unor mate- 
putut fi 
termenul 

S-au luat 
continuare

e-
au fost sem- 
serie de de- 
fiind nomina- 
anexa de re- 
De asemenea, 

la evalua- 
s-a retras 
I.C.M Bră- 
corespunză- 

Informăm că

remedierilor", 
august 1971, 
popular al o- 
Slatina, in 

unei sesizări,

ConsiliulDe la 
popular al municipiu
lui Birlad am primit 
un răspuns, in care 
sîntem informați că 
„sesizarea grupului de 
locatari de la etajul 
IV de pe strada Ce- 
tenii... este justă și, ca 
urmare, s-au remediat 
defecțiunile constatate 
la centrala termică, 
astfel că instalația de 
încălzire centrală 
funcționează normal", 
în privința lipsei Ide 
apă la anumite ore, 
în apartamentele de la 
etajul IV al blocurilor 
de locuințe, răspunsul 
precizează că se vor 
depune eforturi pentru 
ca „în luna mai să fie 
terminate lucrările la 
sursa de alimentare 
cu apă a orașului, dată 
de Ia care va 
făcută nevoia 
a întregului 
piu".

fi satis- 
de apă 
munici-

tilaje și a 
riale nu a 
gata, în 
planificat... 
măsuri de 
a lucrărilor, în așa fel 
încît pină la 31 de
cembrie 1971 această 
stradă să fie complet 
terminată".

Răspunsul primit a- 
tunci l-am făcut cu
noscut și autorului se
sizării. într-o scrisoa
re sosită zilele trecute 
la redacție, același 
autor ne scrie : „Vă 
rambursez răspunsul 
dv. cu specificația 
„Măsuri cu apă de 
ploaie". Pentru că 
„strada Drăgănești și 
acum este tot un șan
tier arheologic, ca și 
altele, far dispozițiile 
de care se scrie în 
răspunsul dv. au ră
mas... doar pe hîrtie".

Este oare necesar să 
mai subliniem că un 
asemenea mod de lua
re în considerare a 
sugestiilor și observa
țiilor oampnilor este 
cît se poate de dău
nător?

Neculai ROȘCA

tv
PROGRAMUL I

15,30 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură.

16,30—17,00 Curs de limba rusă —• 
lecția a 3-a — reluare. 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Căminul.
Scena
Noutăți cultural-artistlce.
1001 de seri : Povestea lui 
Rumcajs (II).
Telejurnal.

20,10 Moment folcloric.
20,20 Teatru foileton : „Mușatinii" 

după trilogia Iui Barbu ște- 
fănescu Delavrancea. Scena
riul și regia : Sorana Coroa- 
mă. Seria a IlI-a : „Ștefan 
a trăit, Bogdan înce- 

■pe“. Distribuția : Ștefan cel

17,35
17,40
18,00
18,40
19,10
19,20
19,30

zitelor, de introducere a u- 
nor forme civilizate de co
merț lipsesc cu desăvîrșire. 
De altfel, nu greșim cu ni
mic dacă spunem că denu
mirea de depozite este im
proprie. Fiind situat în a- 
propiere de gară, foarte 
multe vagoane au fost di
rijate către „depozitul" din 
triaj. Combustibilul a fost 
însă descărcat la întîmpla- 
re și a blocat drumurile. 
„La venire am așteptat 3

ore pină am putut cîntări 
mașinile, ne declarau con
ducătorii auto Arsene Gher- 
ghișan (31 Br. 1535) și Stan- 
ciu Carabăț (21 Br. 1254). 
Pină vom ieși de aici stăm 
alte două ore. A venit un 
„șef“ și a îndrumat puțin 
activitatea. A plecat insă 
rapid și, acum, după cum 
vedeți și dumneavoastră, e 
aceeași dezordine".

Din cauza lipsei utilajelor 
mecanizate de încărcare- 
descărcare (in toate depo
zitele există o singură ban
dă transportoare), a munci- 
torilor-manipulanți, dar 
mai ales a proastei organi
zări, anul trecut unitatea a 
plătit 1,8 milioane Iei locații 
(sumă record pe țară), iar 
planul de desfacere a com
bustibilului a fost realizat 
doar în proporție de 88,8 la 
sută. Anul acesta situația 
nu pare să se schimbe. Iată 
ce ne declară Nicu Clise- 
rescu. șeful depozitului: „în 
luna ianuarie și primele 10 
zile din februarie, alte 20 de

Mare (Teofil Vîlcu) ; Doamna 
Maria (Dina Cocea) ; Oana 
(Silvia Popovlci) ; Petru Ra- 
reș (Ștefan Iordache) ; Bog
dan (Traian Stănescu) ; Hat
manul Arbore (Vasile Cos- 
ma); Cesena (Tudorel Popa); 
Clucerul Moghilă (Costel 
Constantin).

21,25 Avanpremieră.
21.30 Steaua fără nume — emislu- 

ne-concurs pentru tinerii In
terpret! de muzică ușoară.

22.30 24 de ore.
22.45 Contraste în lumea capita

lului.
PROGRAMUL II

20,00 Emisiune pentru 
nlțl cu noi in... 
ziei !“ Film de 
mate.

20.30 Cronica literară.
20.45 Avanpremieră — publicitate. 
20,55 Interprețl celebri : basul Ni

cola Ghiuzeiev (Bulgaria).
*' Agenda.

artistic : „Dragoste 
după o povestire

copil : „Ve- 
țara fante- 

pâpuși ani-

21,20
21,30 Film

viață1 ....... . ... ____
Jack London. Film produs 
studiourile cehoslovace.

vagoane au intrat în locații, 
unitatea fiind obligată la 
plata altor 60 000 lei". Re
dăm pe scurt și părerea di
rectorului O.C.L. produse 
industriale : „Noi ne-am 
zbătut, dar se face și prea 
mult zgomot în jurul a- 
cestei probleme". Una vor
bim și bașca ne înțelegem 1 
Noi ne arătăm surprinderea 
față de modul lamentabil în 
care se comercializează 
lemnele la Brăila, iar direc-

torul ne vorbea despre zgo
mot ! Am fi preferat să re
grete faptul că plătește mi
lioane de lei locații, în loc 
să investească banii respec
tivi în organizarea și dota
rea depozitelor.

Destul de tîrziu, direcția 
comercială județeană a luat 
unele măsuri : fostului șef 
al serviciului combustibil, 
Gheorghe Bălănică, i s-a 
desfăcut contractul de mun
că. Aceeași măsura urmea
ză să se ia și în cazul șefu
lui de depozit din Obor, 
Ștefan Doloca. Toate aces
tea n-au avut însă darul de 
a îndrepta nici pe departe 
neajunsurile.

Lipsa unor depozite cores
punzătoare se face mult 
simțită nu numai in muni
cipiul Brăila, ci și în orașul 
Făurei. Cetățenii, institu
țiile vin de acolo tocmai la 
Brăila să cumpere combus
tibil. Se pierd deci zile în
tregi, se imobilizează mij
loacele de transport, se a- 
glomerează depozitele din
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municipiu, care, la rîndul 
lor, cum spuneam, sînt și 
așa aglomerate.

Cum se va soluționa în 
viitor problema comerciali
zării combustibilului ?

Așa cum sînt organizate 
acum depozitele, nu . mai 
satisfac nevoile municipiu
lui — este de părere tov. 
Anton Lungu, prim-vlce- 
președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municipal Brăi
la. Noi am tot aștep
tat unele propuneri din 
partea direcției comer
ciale județene de moder
nizare și perfecționare 
a comerțului cu lemne. 
Am așteptat însă in zadar. 
Consiliul popular și-a pro
pus — ca în viitorul apro
piat — să se ia măsuri pen
tru a se amenaja încă două 
depozite: unul în cartierul 
Comorofca, iar al doilea în 
cartierul Radu Negru. A- 
ceste depozite vor fi mai 
mici, dar, aprovizionate rit
mic, vor satisface mai bine 
cererile cetățenilor.

Fără îndoială, în urma a- 
cestor măsuri, comerciali
zarea combustibilului va fi 
îmbunătățită. Dar o schim
bare radicală în aprovizio
narea și livrarea lemnelor 
de foc, a cărbunilor nu se 
va face simțită decît atunci 
cînd direcția comercială a 
județului își va schimba op
tica față de această proble
mă de larg interes cetățe
nesc ; atunci cînd direcția 
comercială va înțelege că 
perfecționarea acestui sec
tor de care răspunde e în 
strinsă legătură cu contro
lul sistematic, cu cunoaște
rea cererii, cu organizarea 
depozitelor și transportului, 
cu lichidarea locațiilor. De 
vreme ce direcția comercia
lă județeană nu s-a gindit 
încă la toate aceste proble
me, lăsînd la voia întîmplă- 
rii comerțul cu combustibil, 
socotim imperios necesar ca 
ele să facă obiectul unei a- 
nalize temeinice la nivelul 
organului de resort al con
siliului popular județean.

CURIER
JUDEȚEAN
OZSgmtHISSSKaZBaBBEIES&BK^

CORESPONDENȚII
„SCÎNTEII"
TRANSMIT:

NEAMȚ

Brigăzi ale cinstei 
și omeniei

Din inițiativa organizației
U.T.C. de la Fabrica de trico
taje „8 Martie" din Piatra
Neamț a fost constituită o bri
gadă de lucru a tineretului, a 
cărei menire este — pe lingă 
îndeplinirea exemplară a obli
gațiilor profesionale — să cul
tive în rindurile membrilor săi 
cinstea și omenia ca trăsături 
definitorii ale fiecărui munci
tor. Ca obiective imediate, bri
gada și-a stabilit lichidarea ori- ■ 
cărei absențe nemotivate, încă- A 
drarea tuturor membrilor săi 
într-o formă de învățămînt 
pentru creșterea calificării, în
făptuirea în condiții optime a 
planului și a angajamentelor a- 
sumate. Inițiativa a fost pre
luată și de tinerii de la Uzina 
de țevi Roman, Uzina de fibre 
sintetice Săvinești și altele.

Minute pierdute... 
cu folos

In scopul îmbunătățirii mun
cii politice și cultural-educati
ve, membrii cineclubului de pe 
lingă Consiliul județean al sin
dicatelor Botoșani au realizat 
un film documentar intitulat 
„Minute pierdute — material 
risipit". Pelicula surprinde ima
gini de pe șantierele de con
strucții din Botoșani și Dorohoi 
și va fi proiectată în fața colec
tivelor de muncă de aici, după 
care vor urma dezbateri. De a- 
semenea, documentarul este 
programat și la cinematografele 
din județ înaintea începerii 
jilmelor. Iată, așadar, cum „mi
nutele pierdute" din titlul pe
liculei vor fi de folos spectato
rilor prin învățămintele pe care 
le oferă.

Părinți—profesori
Prin munca voluntar-patrio- 

tică a părinților și cu ajutorul 
unităților economice din locali
tate, la școala generală nr. 2 
din Moreni s-a dat in folosință 
un complex pentru activități 
tehnico-productive. El este alcă
tuit din ateliere de electroteh
nică, timplărie și croitorie, un 
cabinet de matematici, o sală 
de sport și alta pentru un mu
zeu etnografic. Atelierele sint 
dotate cu diferite mașini, apa
rate de sudură, aparate de mă
sură și control, mașini de cusut 
etc. O noutate : activitățile teh
nico-productive ale elevilor vor 
fi conduse, voluntar, de către 
părinții acestora, precum și de 
ingineri și tehnicieni de la în
treprinderile din preajma școlii.

Un milion de ore
In adunări cetățenești din cir

cumscripțiile electorale din Rm. 
Sărat s-au făcut numeroase 
propuneri și s-au luat angaja
mente concrete privind munca 
patriotică din acest an pentru 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașului, in afară de a- 
menajările de spații verzi, 
parcuri, extinderea rețelei de 
alimentare cu apă și moderni
zarea stadionului, pentru care 
cetățenii orașului vor presta 
circa 1 000 000 ore muncă pa
triotică, se prevede și amena
jarea parcului de agrement al 
orașului, lucrare de mari pro
porții, la care vor participa mii 
de rîmniceni.

Lira"
un nume adecvai

La Timișoara a fost dată in 
folosință o modernă sală de 
spectacole — „Lira" — destinată 
să găzduiască activitățile po
litico-educative și cultural-ar- 
tistice organizate de Casa mu
nicipală de cultură. Primul pro
gram, la care au asistat sute de 
timișoreni, a cuprins cintece 
revoluționare și de masă, mu
zică și dansuri populare din 
Banat, interpretate de artiști 
amatori din rindul oamenilor 
muncii români, germani, ma
ghiari și sirbi care activează 
in ansamblurile artistice locale.
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NATAȚIE

Înotătorii reșițeni

se remarcă la campionatele
internaționale

REȘIȚA (cores
pondentul „Scîn- 
teii", Florea Cio- 
banu). — Prima zi 
a campionatelor 
internaționale de 
înot ale României, 
care se dispută la 
Reșița, poate fi ca
racterizată ca foar

te rodnică, mai ales pentru înotătorii 
din țara noastră, care, alături de cei 
din Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, 
R.D Germană și Polonia, participă la 
aceste întreceri.

Despre importanța acestei mani
festări sportive de amploare și des
pre rezultatele obținute am solicitat 
părerea antrenorului federal Aurel 
Urmuzescu, care ne-a declarat: „A- 
ceastă a 12-a ediție a campionatelor 
internaționale ale României consti
tuie primul examen din anul 1972 
al înotătorilor noștri fruntași. Aflîn- 
du-nț? destul de departe de competi
țiile' cele mai importante ale anu
lui, concursul are drept scop verifi
carea stadiului de pregătire la a- 
ceastă dată, unmînd ca cele mai 
bune rezultate să fie obținute în 
luna aprilie în întîlnirile pe care le 
avem cu echipele Franței, Austriei și 
Poloniei.

ale României
Desfășurarea probelor din prima 

zi ne îndreptățește să afirmăm că 
sportivii s-au pregătit bine și, în 
consecință, au obținut rezultate valo
roase. Mă refer mai ales la Mircea 
Hohoiu, care, în proba de 100 metri 
spate, a reușit o performanță de va
loare internațională (61,2 sec.) și la 
Eugen Aimer care a stabilit, de ase
menea, un nou record național, cu 
o cifră (4 :10,0) care îl plasează pe 
talentatul nostru înotător între cei 
mai valoroși crauliști europeni. Cu 
performanțe notabile au încheiat 
cursele respective Anca Groza (la 
200 m mixt), D. Wettermek (la 200 
m mixt), Octavian Resler (100 m 
bras). Dintre înotătorii și înotătoa
rele de peste hotare remarc victo
riile polonezei Pilawska (la 100 m 
liber), a maghiarei Szekeres (la 100 
m spate), a iugoslavei Majnarici (la 
200 m delfin), a polonezului Czaplic- 
ki (la 200 m delfin).

Acest prim start mă îndreptățește 
să privesc cu optimism viitoarele 
confruntări internaționale, chiar și 
pe cele mai dificile".

★
N. N. — Pînă la închiderea primei 

ediții, rezultatele probelor de ieri nu 
ne-au parvenit.

Cronica zilei

De la o performanță 
la viitorii performeri

Amatorii de atle
tism și, mai ales, 
specialiștii își dă
deau bine seama că 
triplusaltistul nos
tru Carol Corbu a 
dobîndit în sezonul 
de sală o formă 
sportivă excelentă. 
Săriturile lui Corbu 

pînă la imediata vecinătate a celor 
17 metri l-au îndreptățit pe antre
norul Baruch Elias să-și programeze 
elevul pentru o întrecere directă cu 
faimosul Victor Saneev, recordmanul 
mondial de sală, chiar pe terenul 
acestuia din urmă.

Că Elias a avut dreptate s-a văzut 
sîmbătă seara la Moscova, cînd lui 
Corbu i-a reușit, pentru prima oară 
în cariera sa sportivă, o victorie în 
fața lui Saneev. Cu 16,73 metri, atle
tul nostru s-a clasat pe primul loc 
al probei, în timp ce Saneev s-a 
situat al doilea, sărind 16,65 m. Fi
rește, rezultatele ambilor atleți. deși 
foarte bune, sînt relativ departe de 
punctele înalte ale posibilităților lor. 
Dacă pista de elan n-ar fi fost atît 
de dură, cu mare probabilitate, să
riturile ar fi cîștigat mulți centime
tri în lungime. Oricum, duelul Cor
bu—Saneev, acești cei mai buni 
triplusaltiști de pe continent, pri
mește un nou element de conside
rare prin victoria sportivului nostru, 
element ce va spori interesul viitoa
rei confruntări directe de la cam
pionatele europene de sală (11—12 
martie, Franța—Grenoble)...

Un eveniment atletic care avea loc 
cam în aceeași vreme cu concursul 
la care participa Corbu era competi
ția națională rezervată juniorilor 
noștri, disputată în sala „23 August"

din Capitală. Apropierea nu este de
loc exagerată, cu, ocazia întrecerii 
dintre juniori ieșind în evidență 
cîțiva tineri cu mare perspectivă. 
Remarcabilă, și surprinzătoare dacă 
ne gîndim la penuria de sprinteri 
din atletismul nostru, este apariția 
unui adolescent care, după o suită de 
rezultate-record. a egalat cel mai 
bun timp de sală pentru seniori ! 
Este vorba de elevul Dorel Cristu- 
dor, de la liceul experimental de 
atletism Cîmpulung Muscel, care, cu 
6.6 sec. pe 60 m, a îndeplinit norma 
de participare la campionatele euro
pene. Am privit de patru ori la video- 
magnetofonul antrenorului federal 
Gheorghe Zîmbreșteanu cursa-record 
a lui Cristudor, impresionantă prin 
forța sprintului în partea a doua a 
distantei, dar trebuie să spun că star
tul tînărului atlet a fost foarte... 
slab I Un simplu cîștig ..din blocuri" 
de numai două zecimi de secundă îl 
poate aduce. încă de pe acum, pe 
Cristudor printre primii sprinteri ai 
țării. Inimosul director al liceului ex
perimental de atletism, Gabriel Bă- 
descu — care rie-a pronosticat în 
urmă cu două săptămîni rezultatul 
lui Cristudor — ca și antrenorul ele
vului, Mihai Răuțoiu. merită felici
tări pentru lansarea în arenă a pri
mului lor atlet ce realizează o per
formanță valabilă și peste granițe, 
însă despre întrecerea iuniorilor. ce 
ne-a demonstrat posibilitățile multor 
speranțe — Anca Hoinăreanu, Dorina 
Cătineanu, Kicsid Gergely, Roxana 
Vulpeșcu și Georgeta Păcuraru, 
Adriana Surdu, Radu Gavrilaș șl 
alții — ar fi nedrept să ne oprim 
aici însemnările.

Valerlu MIRONESCU
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reeditată la Salisbury
Românul Ilie Năstase șl ame

ricanul Stan Smith se vor în- 
tîlni în finala probei de simplu 
a campionatelor internaționale 
de tenis pe teren acoperit ale 
S.U.A., competiție ce se desfă
șoară la Salisbury. Se reeditea
ză astfel, la interval de două 
luni, finala „Turneului campio
nilor" de la Paris în care, după 
cum se știe, victoria a revenit 
lui Năstase.

în semifinalele turneului de 
Ia Salisbury, Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—1, 6—3 pe engle
zul Gerald Battrick. Jucătorul 
român — menționează corespon
denții de presă — a fost într-o 
zi foarte bună și i-au trebuit

englez. în a doua semifinală, 
Stan Smith l-a eliminat cu 6—3, 
6—3, 6—3 pe pakistanezul Ha- 
roon Rahim, cel care furnizase 
cîteva mari surprize la aceste 
campionate.

în finala probei de dublu băr
bați se vor întîlni cuplurile Gi- 
meno, Orantes (Spania) — Gis
bert (Spania), Zednik (Ceho
slovacia). în semifinale, Gisbert 
și Zednik au întrecut cu 6—3, 
6—4 cuplul român Năstase— 
Tiriac.
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Duminică dimineața a plecat la 
Bonn George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, unde va avea un schimb de ve
deri în probleme bilaterale și inter
naționale la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Federale a Ger
maniei.

★
Duminică s-au încheiat la Brașov, 

lucrările consfătuirii pe țară orga
nizată de societatea de științe mate
matice din România cu tema „Pro
bleme actuale ale studiului individual 
și ale seminariilor de matematică în 
lumina primei balcaniade pentru 
studenți și tinerii cercetători". Au

participat academicieni, oameni de 
știință, cercetători și profesori uni
versitari din Cluj, București, Iași, 
Timișoara și Brașov.

în cadrul consfătuirii care a durat 
trei zile, academicienii Gheorghe Mi- 
hoc și Nicolae Teodorescu, conf. dr. 
Vasile Valter Olaru au prezentat co
municări privind dezvoltarea în con
tinuare a învățămîntului matematic 
în țara noastră. Participanții au dez
bătut, totodată, probleme legate do 
rezultatele recentei ediții, precum și 
de organizarea viitoarei Balcaniade 
de matematică programată în Grecia 
în anul 1973.

(Agerpres)

Impresia generală degajată din întîlnirile care au 
reluat campionatele naționale de volei este că 
perioada de „pauză" între un tur și celălalt n-a 
fost — sub aspectul pregătirii — mulțumitor folo
sită. Numai așa se explică de ce unele echipe 
fruntașe ca Steaua (masculin), Rapid, Medicina, 
I.E.F.S. (feminin) au evoluat, pe alocuri, la un 
nivel inferior celui arătat în prima parte a cam
pionatului. Un oarecare reviriment s-a produs insă 
la formații din „subsolul" clasamentelor...

Dinamoviștii bucureșteni, învingători „pe linie", 
își mențin avansul de 2 puncte față de principalii 
urmăritori — Steaua și Rapid. în competiția femi
nină, la primul loc aspiră cinci echi.pe, despărțite 
acum doar de trei puncte. Actuala campioană, 
Penicilina, pare a fi într-o oarecare dificultate. Rapi- 
distele, beneficiare ale unui „start" bun și apoi 
constante în comportare, au preluat conducerea.

Rezultatele de ieri. Feminin : Rapid — C.P.B. 
3—1 ; I.E.F.S. — Constructorul 3—1 ; Medicina.— 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Dinamo — Ceahlăul 3—0 ; Con
structorul—Penicilina 0-3. Masculin: Poli. Tlm.— 
Tractorul 2-3; U. Craiova—Dinamo 0-3; Viitorul— 
Steaua 0-3; U. Cluj—Rapid 1-3; Poli. Galați—U. T. 
Brăila 3-0; Progresul—I.E.F.S. 3-2.

Din toate
ATLETISM

• Cu prilejul unui concurs inter
național pe teren, acoperit, dispu
tat la Moscova, recordmanul ameri
can Totrty White a stabilit cea mai 
bună performanță mondială în pro
ba de 60 m garduri. El a parcurs a- 
ceastă distanță: în 7”4/10. Vechea per
formanță era de 7”5/10 și aparținea 
compatriotului său Hill Tomas. At
leta sovietică Sarmita Stula a reali
zat pe 600 m timpul de 1’30”4/10 (cea 
mai bună performanță mondială de 
sală). Ileana Silai (România) a ocu
pat locul 4 cu l’30”8/10.
" o în cadrul întrecerilor atletice 
care au loc la „Madison Square Gar
den”’ din New York, proba de sări-

O pagină uitată 
din programa școlară

Cunoaștem exemplele muLtor țări 
în care practicarea înotului este des
fășurată sub directivele unor pro
grame naționale, cu obiective ce de
pășesc cadrul pur sportiv al siste
mului competițional, al descoperirii 
și etalării unor talente și perfor
manțe. Printre aceste obiective 
găsim, la loc de frunte, ideea de a 
angrena la practicarea înotului un 
număr cît mai mare de copii. Aceasta 
decurge din două mari necesități : 
1. _ avantajele oferite de practica
rea înotului ca mijloc de bună dez
voltare fizică și călire a organismului 
aflat în plină perioadă de formare și 
creștere, ca mijloc de prevenire _ a 
accidentelor prin înec ; 2. — stagiul 
de pregătire a unor înotători de mare 
performanță este destul de lung (circa 

. 1 ani), legat fiind de perioada șco- 
'...iră cînd există timp ce poate fi 
afectat sportului.

După părerea mea, angrenarea la 
practicarea înotului a unui număr cît 
mai mare de copii depinde, în primul 
rind, de inițiati
vă și de organi
zare. în această 
privință este de 
observat că, în 
tara noastră, de-a 
lungul anilor, au 
fost folosite mul
te forme de im
pulsionare a a- 
cestei activități, 
țiunea „Delfin 
inițiere din timpul verii și ta
berele școlare de la mare, cen
trele secțiilor de natație ale cluburi
lor și școlilor sportive etc. Putem a- 
firrna că în acest fel înotul este în
vățat anual de aproximativ 60 000 de 
școlari și chiar preșcolari. Tot_ cu a- 
proximație putem considera că 1 000 
de copii-elevi practică înotul cu oa- 
recari performanțe, în diferite secții 
ale cluburilor și școlilor sportive din 
țară.

Fără a face prea multe calcule 
statice, ne putem da însă seama că 
organizarea activității de inițiere și 
practicare a înotului nu este făcută 
la un nivel corespunzător cerințe
lor. Dovezi sînt suficiente : numă
rul accidentelor în apă este încă des
tul de mare. Scăzut este numărul 
copiilor care îl practică pentru per
formanță. în aceste condiții, în mod 
normal nici rezultatele tehnice (ci
frele medii) nu sînt deloc ridicate. 
Ce soluții ar exista, totuși, pentru 
înviorarea și dezvoltarea acestei ac
tivități ?

Căutăm explicația unor insuccese 
sau limite în activitatea copiilor îno
tători, spunînd că ne-ar trebui mai 
multe bazine. Și acest lucru este 
adevărat, dar pînă vom spori numă
rul bazinelor este necesar să știm 
să „populăm" bine pe cele pe care 
le avem. Pe de altă parte, este de 
observat că dacă rezultatele nu sînt 
pe măsura dorințelor, cauzele nu 
pot fi atribuite în exclusivitate an
trenorilor de înot. Munca lor trebuie 
pusă într-un cadru organizatoric lo
gic. în ideea celor arătate mai sus, 
el este condiționat de modul în care 
conducerile școlilor, profesorii de 
educație fizică și învățătorii ce ac
tivează la clasele I—IV vor da curs 
recomandărilor exprese ale progra
mei de învătămînt. „în funcție de 
particularitățile locale de climă șî 
de înzestrare materială — se spune 
în actuala programă de educație fi

Inițierea la înot a elevilor 
din clasele I—IV

Amintim de ac- 
’70", centrele de

zică — vor fi afectate un număr de 
24 de lecții consecutive pentru învă
țarea înotului".

în foarte multe localități din țară 
există bazine de vară de diferite 
dimensiuni, dar care sînt lăsate în 
voia soartei. Prin muncă voluntară 
și cu ajutorul financiar al forurilor 
locale, asemenea bazine ar putea fi 
puse foarte simplu și repede în 
stare de folosire. Bazinele acoperite 
— al căror număr a crescut simțitor 
în ultimii ani — devin cu atît mai 
utile, perioada lor de funcționare 
coincizînd cu anul de învățămînt. 
Ceea ce rămîne cel mai simplu — dar 
și cel mai sigur lucru de făcut — 
este efectuarea orelor de educație 
fizică a elevilor din clasele mici la 
bazinul de înot. Una sau chiar două 
din cele trei ore de educație fizică 
pe săptămină ar trebui să fie dedi
cate învățării înotului. Ideea nu este 
nouă ; în unele localități, la unele 
școli, a prins viață. Totuși, față de 
importanța acțiunii, începuturile 

sînt destul de a- 
nemice. în Capi
tală, unde condi
țiile sînt mai 
bune, primii pași 
de abia se fac și, 
trebuie spus cu 
regret, foarte ti
mid.

în actuala orga
nizare, la bazinul Floreasca, unde 
lucrez, activează, în orele afec
tate pregătirii copiilor săptămî- 
nal, circa 2—300 de copii. Dar 
bazinul oferă, condiții de pregătire 
pentru un număr cel puțin dublu. 
Actualul experiment organizat de 
Școala sportivă nr. 1, sub îndrumarea 
inspectoratului municipal de invăță- 
mint, a dovedit că aproximativ 500 
de elevi din clasele I și II de la 
școlile din vecinătate (nr. 10, 15, 17) 
pot avea loc la acest bazin. La Ora
dea, școlile din apropierea bazinului 
au afectat orele de educație fizicii 
pentru inițierea la înot ; antrenorii 
clubului sînt ei înșiși interesați să 
sprijine această acțiune. în afară că 
activează pentru un scop social, pot 
selecționa ușor înotători pentru per
formanță. Pe cei mai mulți dintre 
specialiști nu i-a mirat deloc faptul 
că în decurs de un an (de cînd clu
bul și-a luat obligația inițierii copi
ilor la înot), Oradea s-a și afirmat 
la concursurile republicane de înot 
pentru copii.

Consider însă că pînă ce asemenea 
cerințe ale vieții, ale sănătății gene
rației în creștere vor fi înțelese pe 
deplin de toți factorii locali este ne
voie ca forurile diriguitoare ale 
mișcării sportive — în special Con
siliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport și Ministerul Educației _ și 
învățămîntului — să conlucreze în
deaproape pentru a asigura organi
zarea practică a unei asemenea ac
tivități cu largi implicații. Și poate 
că, după cîtva timp — cînd primele 
generații de mici înotători, proveniți 
dintr-o astfel de muncă logic orga
nizată, vor păși în arena sportivă — 
ideea înființării unui liceu de înot, 
cu tot ce înseamnă el pentru natația 
românească de performanță, nu va 
mai părea nimănui atît de bizară și 
greu de realizat, cum apare acum 
pentru unele foruri, pentru unii spe
cialiști.

Proî. Mircea OLARU

DIN NOU LA BASCHET
Sala Floreasca a 

găzduit ieri derbiul 
campionatului mas
culin dintre forma
țiile Steaua și Poli
tehnica București, 
ocupantele locuri
lor 1 și 3 în cla
samentul general. 
Partida a plăcut 

spectatorilor, în special prin evo
luția scorului, răsturnările de re
zultat și ambiția cu care jucătorii ce
lor două echipe și-au disputat șan
sele. Prima parte a întîlnirii a apar
ținut studenților, care, în minutul 13, 
conduceau cu 13 puncte (36—23) și 
lăsau impresia că vor termina învin
gători. Dar unele schimbări (nein- 
spirate !) efectuate la formația Poli
tehnica, ca și acțiunile mult mai 
clare în atac ale pivoților militari 
restabilesc echilibrul, la pauză stu
denții nemaiconducînd decît cu două 
coșuri (43—39).

Cea de-a doua parte a jocului de
butează cu o răsturnare spectaculoa
să a rezultatului și, în numai două 
minute, Steaua înscrie 8 coșuri din 
acțiune, preluînd conducerea în mi
nutul 25 cu 57—45 ! Meciul este ju
cat ? Nu, căci studenții revin și se 
apropie la numai 1 punct, în ultimul 
minut de joc. O suită de greșeli de

(Urmare din pag. I)

gramul telecabinei din Sinaia nu 
ține seama de fluxul turistic etc. Ac
tualele pîrtii de schi nu sînt ame
najate în nici un fel ; zăpada cade 
de sus, schiorii o bătătoresc fiecare 
cum știe. Cînd începe lunecarea... a- 
par pe pîrtie pietre și cioturi (cio
turi ale indiferenței !), aceasta pentru 
că nimeni, în timpul verii, nu se gîn- 
dește să facă o sumară curățire, o ni
velare. La Predeal, eub telefericul de 
pe Clăbucet, pîrtia trece prin albia 
urnii izvor de munte, loc unde se 
produc frecvent accidentări, se rup 
schiuri. Cred că un podeț simplu ar 
rezolva problema.

M-am referit la asemenea neajun
suri pentru că, deși considerate ..mici 
neglijențe" sau „scăpări din vedere", 
ele se perpetuează de ani și ani, pro- 
ducînd mari necazuri amatorilor de 
schi.

Knq. Alexandru DAMIAN
București

Si totuși, la Sinaia local
nicii fac prea puțin schi, 
înființarea de clase speciale, cu pro
fil de schi, la unele scoli generale 
din localitățile de munte, este o ac
țiune binevenită, chiar dacă, poate, 
deocamdată, rezultatele, performan
țele schiului nostru reprezentativ nu 
sînt competitive pe plan internatio
nal. Tntrînd din clasa a V-a într-o 
pregătire specifică schiului, școlarii 
respectivi au posibilitatea să se ini
țieze și. cei cu aptitudini si perseve
rent!. să urce treptele perfecționării. 
Din păcate, asemenea clase de schiori 
sînt limitate ca număr. Inconvenien
tul cel mai mare al acțiunii în sine 
constă, după părerea mea. in faptul 
că. o dată absolvind clasa a Vlîl-a. 
elevii respectivi, unii destul de ta- 
lentați la schi, intră la liceu care-în- 
cotro, nemaiavînd condiții de practi
care a schiului in mod organizat și

ambele părți, două aruncări libere 
ratate de Cernat și o „bîlbîială" a lui 
Popa contribuie în final la victoria 
echipei Steaua cu scorul de 78—75. 
Considerăm că atributele care au 
determinat victoria liderului au fost: 
superioritatea evidentă a pivoților 
săi și procentajul mult mai bun rea
lizat la aruncările libere (75 la sută 
față de 45 la sută obținut de Poli
tehnica).

în celelalte două partide din des
chiderea programului, echipa Di
namo a întrecut mai greu decît era 
de așteptat formația „U" Cluj cu sco
rul de 75—68 și echipa Voința, în 
cursa de evitarea retrogradării, a 
dispus clar de Politehnica Cluj cu 
77—60.

în campionatul feminin, toate 
cele trei pretendente la titlul de 
campioană au evoluat în Capitală și 
au obținut victorii comode : Rapid 
— Sănătatea Satu-Mare 77—54 ; Po
litehnica — Crișul Oradea 49—40 și 
I.E.F.S. — Universitatea Timișoara 
79—47.

Alte rezultate : masculin : U. Timi
șoara—Rapid 78—70, Politehnica Ga
lați—I.E.F.S. 83—85, Mureșul—I.C.H.F. 
67—66 ; feminin : A.S.A. Cluj—U. 
Iași 64—54, Voința Brașov—Construc
torul 43—44.

sporturile
tură cu prăjina a fost. cîștigată de 0 
Scott Wallack cu 5,20 m. în cursa ■ 
de 55 m garduri, Rod Milburn a fost B 
cronometrat în 7” (cea mai bună H 
performanță mondială a sezonului). 9

SCHI
• în cadrul „Cupei Europei" la fi 

schi, la Zell am See a avut loc un B 
slalom special masculin, care a fost B 
cîștigat de vest-germanul Heinz H 
Weixelbaum. Acesta a realizat în | 
cele două manșe timpul total de S 
91’T/IOO. Pe locurile următoare s-au S 
clasat Hans Kniewasser (Austria) — B 
91”44/100 și Pietro Gros (Italia) — H 
91”78/100.

• Schiorul polonez A.nd.rezj Ba- a 
chleda (25 de ani), student în arhi- B 
tectură, a cîștigat slalomul uriaș B 
contind pentru „Cupa mondială", în B 
cadrul concursului de la Banff (Ca- K 
nada). în urma acestei probe, în cla- B 
samentul „cupei mondiale" pe pri- B 
mul loc a trecut francezul J.N. Au- B 
gert (clasat al doilea, la Banff) cu 
114 puncte. Proba de slalom uriaș 
feminin s-a încheiat cu victoria 
austriecei Anne Marie Proell — 
care s-a distanțat astfel în clasa
mentul „Cupei mondiale".

HANDBAL
• La Sofia, echipa Institutului de H 

Cultură Fizică „G. Dimitrov" a în- H 
vins într-un meci de handbal echipa H 
„Independența‘<-Sibiu cu scorul de 
26—18 (10—11).

FOTBAL
• în campionatul vest-german de 

fotbal, echipa Bayern Miinchen a 
realizat scorul etapei, întrecînd cu 
7—0 formația Rotweiss Oberhausen. 
Bayern ocupă looul doi în clasament 
cu 32 de puncte, fiind precedată de 
F.C. Schalke (34 puncte), care a în
vins în deplasare cu 1—0 pe F.C. 
Kbln.

• Manchester City conduce în
campionatul de fotbal al Angliei; 
după 29 de etape totalizează 41 punc
te, urmată de Leeds 39 puncte. Re
zultate din etapa a 29-a : Totten
ham—Stoke 2—0 ; Arsenal—Ipswich 
1—0 ; Derby—Nottingham 4—0 ; 
Leeds—Manchester United 5—1 ; 
Manchester City—Huddersfield 1—0 ; 
Coventry—Wolverhampton 0—0
Liverpool—Sheffield 2—0.

Peisaj din Predeal Foto : S. Cristian
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Aprovizionare și desfacere in deplină
concordanță cu cerințele populației

Dacă luăm în con
siderație cîțiva factori 
cum ar fi, spre exem
plu, populația (90 la 
sută) pe care o apro
vizionează 
țiile cooperației 
consum și 
mărfurilor 
prin rețeaua 
(circa 70 la sută) 
volumul 
realizate de comerțul 
socialist în anul trecut, 
rezultă cît se poate de 
clar locul pe care îl 
ocupă U.J.C.C. în e- 
conomia județului Olt 
și largile posibilități 
de dezvoltare în 
de-al doilea an al 
tualului cincinal, 
niunea județeană 
cooperativelor- de 
sum din județul 
deține primul loc 
țară în ceea ce 
veste realizarea 
catorilor pe anul 
out înregistrînd însem
nate beneficii peste 
plan.

— Acest 
ne spunea 
Ion Șandru. 
tele uniunii 
tuie, fără îndoială, un 
puternic suport pentru 
îndeplinirea și depăși
rea cu succes a tuturor 
sarcinilor și pe acest 
an. Pentru a ușura 
mai mult aproviziona
rea populației din me
diul sătesc si din cen
trele muncitorești, am 
inițiat o serie de ac
țiuni privind extinde
rea rețelei comerciale. 
Astfel, la sate se vor

organiza- 
de 

ponderea 
desfăcute 

acestora 
din 

vînzărilor

cel 
ac- 
U- 

a 
con- 

Olt 
pe 

pri- 
indi- 
tre-

succes — 
tovarășul 
președin- 

— oonsti-

da in folosință 20 de 
magazine universale, 
iar în orașele Drăgă- 
nești-Olt, Balș și Co
rabia se vor construi 
magazine îmi versate la. 
parterul unor viitoare 
blocuri de locuințe, 
precum și bazare pro
filate pe vînzarea măr
furilor alimentare și 
nealimentare. Vom a- 
menaja, de asemenea, 
trei magazine „super- 
coop" și trei super- 
magazine cu forme de 
comerț avansate. Toto
dată, vom înființa alte 
4 unități „Gospodina", 
precum și 14 grădini 
de vară.' *' v

— Ce ne puteț’i spu
ne în legătură cu ex
tinderea și diversifica
rea gospodăriilor a- 
nexe ?

— Mai întîi, vreau 
să subliniez că în a- 
cest an extindem gos
podăriile anexe în 
toate cooperativele de 
consum din iudet. 
Vom creste astfel cel 
puțin 2 000 capete por- 
cinexși 1 000 ovine. De 
asemenea, înființăm 4 
noi crescătorii de 
gîște. Au fost 
luate măsuri 
livrarea către 
cooperatori a 
pui de găină, 
mează, în baza i 
tractelor încheiate, 
fie crescuți de către 
aceștia.

— Sectorul prestări
lor de servicii către 
populație a luat în ul
tima vreme o mare

totodată 
pentru 

membrii 
250 000 

care ur- 
con- 

. să

metodic, cu profesori de specialitate, 
în această ordine de idei, propun 
studierea posibilităților ca, în locali
tățile de munte, ciclul acesta de 
formare și perfecționare a schiorilor 
de performanță să fie neîntrerupt : 
din clasa a V-a pînă, să zicem, în cla
sa a XlI-a. Ca sinăian de origine, nu 
pot să nu remarc cu părere de rău, 
desigur, că deși secțiile de copii con
duse de tovarășii Barna. Focșeneanu, 
D. Bucur au făcut remarcabile pro
grese în numai un an-doi, la Sinaia 
schiul este într-o oarecare măsură

urcat pantele (acum mai numeroase 
ca in trecut) să fie separate organi
zatoric de întreținerea pîrtiilor. Nu 
este firesc nici ca un hotel alpin sau 
o organizație de turism să atragă 
cllenți prin reclama făcută posibilită
ților ce le-ar crea amatorilor de 
schi și să se ridice din umeri cînd 
cei veniți constată că piftiile respec
tive sînt neîngrijite, că nimeni prac
tic nu poate da un sfat celor ce vor 
să învețe schiul...

Starea pîrtiilor din zone de tradiție 
ale schiului nostru (mă refer la cele

Dacă la baza piramidei 
ar sta cluburile de schi 
din școli și facultăți... Prac- 
tic schiul de 40 de ani. L-am învățat 
in armată (în 1932) și de atunci nu 
l-am mai lăsat. Cele 40 de ierni de 
schiat au avut asupra mea efectul 
contrar celui care îl au în general 
iernile asupra oamenilor, stimulîn- 
du-mi dorința ca, de azi, să mai pot 
schia... încă 40 de ierni. Schiul, soli- 
citînd în mod egal mintea și fizicul, 
este un sport ce exercită o atracție

Iarna trece... problemele schiului rămîn
neglijat (in ultimul timp cîteva clu
buri s-au desființat, altele s-au pro
filat pe bob), ceea ce va face ca, în 
tradiționala dispută sportivă dintre 
schiorii din Sinaia și cei din Bra
șov, sinăienii să conteze mereu mai 
puțin...

Adrian TILINCA 
Sibiu

Amenajarea și îngrijirea 
pîrtiilor - „eterna poveste". 
O privire de ansamblu asupra 
activităților legate de schi în 
prezent in țara noastră arată efor
turi multe și rezultate puține sau. 
oricum, nu direct proporționale. Un 
remediu al acestei situații este cen
tralizarea întregului flux legat de 
practicarea schiului (cazarea, urcatul 
și coborîtul pîrtiilor) Ia o singură în
treprindere. Nu este logic ca, de 
exemplu, instalațiile mecanice de

din Postăvarul) este, aș putea spune, 
deplorabilă; unele s-au închis („Pîrtia 
Lupului"), altele funcționează în con
diții extrem de precare (Sulinarul). 
Ratrakul pentru bătutul și nivelatul 
pîrtiilor, mijloc excelent de îmbună
tățire a calității acestora, mărind 
securitatea și confortul schiorilor, este 
prea puțin folosit. O pîrtie de primă 
clasă, cea din Kanter, a fost distrusă 
aproape complet cu ocazia construirii 
telecabinei din Postăvarul. Drumul 
de șantier tăiat în serpentine, lăsat 
ca atare șl după terminarea lucrări
lor, nu numai că a tăcut impracti
cabilă pîrtia respectivă, ci a deschis 
„cale liberă" degradării prin eroziune 
accelerată a versantului, condamnînd 
la „regim redus" activitatea tele- 
schiului special construit. De fapt, 
în „lumea" pîrtiilor de schi dom
nește.. liberul arbitru.

Nicolae BACĂINȚAN
Brașov

irezistibilă asupra tineretului, în spe
cial a aceluia din zonele de munte. 
La noi, natura oferă, în multe locuri, 
baze de schi gata construite, omul 
trebuind doar să facă alegerea și 
finisajul, acțiune care se poate lesne 
întreprinde și executa de către orga
nele interesate, cu sprijinul popu
lației, sprijin cc poate fi acordat și în 
cadrul contribuției prin muncă legife
rată recent.

Nucleele viabile ale activității de 
schi le pot constitui școlile, facultă
țile, acestea avind de fapt și elemen
tul uman (practic întregul tineret), și 
cadrele de specialiști (profesorii de 
educație fizică specializați în schi 
ar trebui repartizați numai în unită
țile de învătămînt din zonele de mun
te). Părerea mea este că școala — 
omniprezentă și cuprinzătoare — asi
gură cadrul necesar unei lansări a 
schiului în rîndul tineretului. Cu cît 
baza este mai largă, cu atît piramida 
poate fi mai înaltă, iar cei aflati în 
virful ei. mai buni. Practica unor 
icoli, a unor foruri locale arată că o

dezvoltare. Ce noutăți 
sînt în cooperația de 
consum a județului în 
acest an ?

— Numărul unități
lor prestatoare de ser
vicii va spori în acest 
an cu peste 50. Accen
tul îl vom pune cu 
precădere pe înființa
rea de noi ateliere 
reparat aparate de 
dio și televizoare, 
ticole electrice de 
casnic și gospodăresc. 
Dintre noutățile anu
lui 1972 în această di
recție amintesc două 
noi secții — una 
mase plastice și 
pentru fabricarea 
biectelor de sticlă, 
același timp, în

de 
ra- 
ar- 
uz

de 
alta 

o- 
în 

toate 
orașele județului vom 
înființa noi magazine 
de prezentare și des
facere a pro'duselor 
realizate în secțiile 
cooperației de consum 
și, îndeosebi, de către 
secțiile de confecții, o- 
biecte de uz casnic și 
de artizanat. Prin or
ganizarea aprovizio
nării ritmice. prin 
creșterea eficienței e- 
conomice și mai buna 
folosire a bazei mate
riale vom depăși în a- 
cest an cu 9 milioane 
lei planul la desface
rea mărfurilor și vom 
realiza un beneficiu 
peste plan de cel puțin 
2 milioane lei.

Emilian ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"
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asemenea organizare a activității la 
schi este cît se poate de fundamen
tată. Numai că exemplele rămîn cam 
mereu aceleași, iarnă de iarnă.

Alexandru VASILIU 
Brașov

Din convorbirea cu antrenorul fe
deral de schi, din opiniile cititorilor 
ce ne-au scris, ca și din relatările al
tor specialiști în această problemă, 
rezultă încă o dată că schiul româ
nesc are condiții propice pentru 
a se dezvolta mult pe orizontală, de 
unde, firește, posibilitatea de a con
ta și pe plan internațional. Am pu
tea spune că aproape nimic nu ne 
lipsește din ceea ce este esențial 
pentru cuprinderea largă a tineretu
lui într-o acțiune de inițiere în prac
ticarea schiului (ne referim în pri
mul rind la cel din zonele de mun
te). Desigur, mai pot fi aduse îmbu
nătățiri — în unele cazuri destul de 
serioase — în ce privește baza ma
terială, asigurarea cadrelor de specia
liști, calitatea echipamentului speci
fic (schiuri, bocanci etc.).

Cauzele lipsurilor sînt bine știute ; 
sînt cunoscute și măsurile necesare 
de îndreptare a neajunsurilor. Din 
păcate însă, iernile trec și proble
mele schiului rămîn aceleași... A- 
ceasta pentru că forurile interesate 
discută despre schi doar o dată pe 
an, cînd vine sezonul, limitînd — 
dacă nu anulînd — eficiența măsuri
lor preconizate. Se zice — și este 
adevărat — că „bunul gospodar își 
face iarna car și vara sanie". Cum ac
tualul sezon de schi a cam trecut, 
nemaiputîndu-se lua măsuri practi
ce de îndreptare a lucrurilor esen
țiale, sperăm că factorii cu răspun
deri în acest domeniu — și în pri
mul rînd activiștii salariați pentru 
schi — nu vor aștepta iarna viitoare 
pentru a aduce din nou în discuție 
„ofurile" acestui sport. Ziarul nostru 
va căuta să revină asupra unor pro
bleme actuale ale schiului nostru.

Opinii consemnate de 
Ioan DAMIAN



viața internațională
SOFIA

Todor Jivkov despre agențiile de presă transmit:
vizitele întreprinse 

în Siria și R. A. Egipt
SOFIA 20. — Corespondentul A-

gerpres, C. Amariței, transmite : To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, a rostit, la 
posturile bulgare de radio și televi
ziune, o cuvîntare pe marginea vizi
telor oficiale pe care le-a făcut în Si
ria și Republica Arabă Egipt, subli
niind primirea deosebit de cordială de 
care s-a bucurat. El a menționat că, 
în contextul actualei situații anorma
le din Orientul Apropiat, cele două 
țări vizitate continuă să-și dezvolte 
economia, respingînd calea capitalistă 
de dezvoltare și luptînd împotriva

ADDIS ABEBA

Rezoluții adoptate la reuniunea

Consiliului Ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 

La reuniunea Consiliului Ministerial 
al Organizației Unității Africane, 
care se desfășoară la Addis Abeba, s-a 
adoptat o rezoluție în care se cerc 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
să intervină in vederea aplicării 
sancțiunilor împotriva regimului ra
sist de la Salisbury. Totodată, se 
cere Marii Britanii să suspende aoor- 
duî anglo-rhodesian din luna noiem
brie, anul trecut, și să organizeze o 
conferință constituțională Ia care să 
participe reprezentanții populației 
africane majoritare din Rhodesia.

QUITO

BOGĂȚIILE NAȚIONALE
ÎN SLUJBA POPORULUI
0 DECLARAȚIE A C.C.

QUITO 20 (Agerpres). — „Schim
barea de guvern în Ecuador s-a pro
dus în condițiile unei crize națio
nale acute, cînd sărăcia și șomajul 
au atins limite nemaiintilnite. in 
urma politicii claselor guvernante și 
monopolurilor imperialiste", se spu
ne în declarația C.C. al P.C. din 
Ecuador, dată publicității în legătu
ră cu recenta lovitură de staț. In do
cument se relevă că sînt. necesare 
transformări profunde și realizarea 
unui progres in domeniul economiei, 
pe calea folosirii uriașelor bogății 
naturale ale țării. Pentru atingerea 
acestor țeluri, se spune in declarație, 
este necesar un guvern profund 
popular, democratic și patriotic, care 
să schimbe radical structura politică, 
economică și socială a țării și să pună 
bogățiile de care dispune Ecuadorul 
în slujba poporului**.

„Noul guvern, se spune în docu
ment, a făcut declarații care conțin 
elemente pozitive in acest sens. Dacă 
vor fi îndeplinite, ele vor putea duce 
Ia transformări radicale în țară".

Contraste columbiene

VILELE DE EA GUATflVITANUFVA SI OCEANUL DE SĂRĂCIE
La nord de Bogota, capitala tării, 

pe malurile unui lac artificial se 
înalță luxoasele vile ale unui nou 
oraș — Guatavitanueva. In edifica
rea acestui oraș, în stil spaniol colo
nial, nici un amănunt n-a fost omis : 
plajă, colonade, arenă pentru luptele 
cu taurii, locuințe dotate cu confor
tul civilizației moderne.

în același timp, există milioane de 
columbieni despre care cu greu se 
poate spune că au o casă de locuit. 
Conform datelor Băncii inter-ameri- 
cane de dezvoltare, deficitul în ma
terie de locuințe a fost cu 50 la sută 
mai ridicat în 1968 decît în 1964. Dar 
și alte domenii sînt tot atît de defici
tare. în ce privește asistenta medi
cală, statisticile arată că dacă în 1960 
existau 3,2 paturi la mia de locuitori, 
în prezent sînt numai 2,2 paturi la 
mia de locuitori. în privința învăță- 
mîntului, situația existentă nu este 
cu nimic mai bună decît acum 30 de 
ani. Doar în 8 la sută din școlile ru
rale funcționează patru clase elemen
tare, în 60 la sută din școli funcțio
nează doar două clase. învățămîntul 
secundar este ca și inexistent la țară.

Tabloul economico-social n-ar fi 
complet, dacă n-am menționa două 
probleme care frămîntă în mod acut 
pe columbianul de rînd : inflația și 
șomajul. în cursul ultimului an, pre
turile Ia principalele produse alimen
tare au sporit în Columbia cu 18,5 la 
sută ; iar costul vieții a înregistrat o 
creștere de 15 Ia sută. In ce privește 
șomajul în zona urbană, lipsa de 
slujbe afectează în prezent aproxima
tiv un milion de muncitori, ceea ce 
înseamnă circa o treime din forța de 

înapoierii moștenite din timpurile 
trecute.

Arătînd că vizitele oficiale ale de
legației bulgare în Siria și Republica 
Arabă Egipt au reprezentat încheie
rea unei etape și au creat premisele 
unei noi etape în relațiile Bulgariei 
cu aceste țări,, inclusiv în relațiile 
dintre partide, Todor Jivkov și-a ex
primat convingerea că vizitele pe 
care le vor face președintele Siriei, 
Hafez Assad, și președintele Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sadat, în 
Bulgaria vor constitui un nou aport 
și un nou impuls în întărirea și dez
voltarea colaborării și prieteniei din
tre Bulgaria și cele două țări.

într-o altă rezoluție, participanții 
Iși reafirmă atașamentul față de pre
vederile Cartei O.U.A., principiul 
nealinierii, precum și față de prin
cipiile independenței naționale, inte
grității teritoriale, unității naționale 
și neamestecului în treburile interne 
ale altor țări.

Consiliul Ministerial a recomandat, 
la propunerea Zambiei, ca reuniunea 
țărilor nealiniate, prevăzută pentru 
anul 1973, să aibă loc în capitala Al
geriei.

AL P.C. DIN ECUADOR

Partidul comunist „va sprijini cu ho- 
tărîre tot ce este pozitiv și ceea ce 
va corespunde intereselor poporului", 
se subliniază în încheierea declara
ției.

★
Gustavo Jarrin, ministru al resur

selor naturale in noul guvern ecua- 
dorian, a declarat că „dacă va fi ne
cesar, țara sa va revizui contractele 
în domeniul petrolier, încheiate de 
fosta administrație", informează a- 
genția Prensa Latina. în sprijinul 
acestei afirmații, actualul șef al sta
tului, generalul Guillermo Rodriguez 
Lara, a precizat că guvernul său „ur
mărește o mai mare participare la 
exploatarea resurselor naturale ale 
națiunii în interesul ecuadorienilor". 
Aceste declarații, relevă Prensa La
tina, vizează un grup de 32 de com
panii petroliere străine, în majoritate 
nord-americane, cărora fostul pre
ședinte, Velasco Ibarra, le-a conce
sionat, în condiții avantajoase, peste 
un milion de hectare în nord-estul 
Ecuadorului.

muncă activă. La sate, sute de mii de 
oameni lucrează pentru salarii atît 
de mici, incit pot fi considerați șo
meri.

Marea problemă a Columbiei, ca și 
a mai tuturor țărilor continentului 
sud-american, este problema agrară, 
în timp ce 700 de latifundiari dețin 
majoritatea suprafeței arabile a tă
rii, aproximativ un milion de țărani 
sînt lipsiți complet de pămînt și de 
mijloacele necesare asigurării exis
tenței lor. Cea mai lovită de procesul 
de ruinare a țărănimii este populația 
indiană, împinsă tot mai mult în ini
ma junglei de latifundiarii dornici să 
acapareze noi pămînturi. Indienii 
care opun rezistență sînt exterminați 
ca-n secolele trecute, prin împușca
re sau otrăvire. „Cît privește pe cei 
care «se integrează în societatea co- 
lumbiană» sînt condamnați la servi
tute și moarte lentă" — arată ziarul 
britanic „Guardian".

Ca urmare a luptei maselor, au fost 
Inițiate și în Columbia planuri de re
forme agrare, dar ele au întîmpinat 
opoziția înverșunată a oligarhiei și a 
oamenilor ei politici. Institutul co
lumbian pentru reformă agrară, în cei 
opt ani de existență, a împărțit țăra
nilor cu puțin peste jumătate din pă- 
minturile achiziționate. Practic, doar 
50 000 de familii au beneficiat de pe 
urma activității sale, ceea ce este 
infim dacă se are în vedere că apro
ximativ 750 000 de familii de țărani 
sînt în stare de adîncă mizerie.

în aceste condiții, lupta maselor, 
atît de la orașe, cîț și de la sate, îm
potriva oligarhiei autohtone și a mo
nopolurilor străine, pentru interesele 
vitale ale celor ce muncesc, pentru

Fidel Caslro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos 
Torrado, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Republicii Cuba, și alți con
ducători cubanezi, au primit, la Pa
latul Revoluției din Havana, dele
gația de partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Politic 
al C.C. a] Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene. Delegația din R.P.D. Co
reeană a părăsit Havana.

Convorbiri egipteono- 
CbiiiOHO. Mohamed Abdallah 
Merzaban, vicepremier și ministru al 
economiei și comerțului exterior al 
Republicii Arabe Egipt, a discutat, 
duminică, la Cairo cu trimisul pre
ședintelui Republicii Chile, ambasa
dorul Irman Santkrous, probleme 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice dintre cele două țări, infor
mează agenția M.E.N. Trimisul chi
lian este, totodată, purtătorul unui 
mesaj al președintelui țării sale, Sal
vador Allende, adresat președintelui 
Anwar Sadat.

Cea mai lungă grevă a 
docherilor din istoria S.U.A. 
a luat sfîrșit sîmbătă. Ea a durat 138 
de zile, afectînd activitatea a 122 de 
companii maritime și a 24 de por
turi de pe coasta de vest a S.U.A., 
de la Seattle la San Diego. Greviștii 
au semnat un nou contract de mun
că cu companiile maritime, valabil 
pentru 18 luni, și care ține cont, în 
mare măsură, de revendicările lor.

Guvernele R.P. Polone 
și Australieiau hotărît să sta- 
bllească relații diplomatice la rang 
de ambasadă, anunță agenția P.A.P. 
Guvernele celor două țări și-au ex
primat convingerea că acest act va 
contribui la adîncirea înțelegerii re
ciproce și a schimburilor în dome-

„Lumea a treia" 
spre o poziție comună 

față de reforma 
sistemului monetar1 

interoccidental
CARACAS 20 (Agerpres), — Miniș- I 

trii de finanțe din 24 de țări in curs 
de dezvoltare se vor intilni, în zilele 
de 6—7 aprilie, la Caracas, în ve
derea adoptării unei poziții comune 
față de o reformă a sistemului mo
netar interoccidental — s-a anunțat 
oficial în capitala venezueleană. 
Reuniunea se va desfășura sub auspi
ciile „grupului celor 77“.

Au fost trimise invitații de a asis
ta la această reuniune directorului 
general al F.M.I., Paul Schweitzer, 
președintelui Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
Robert McNamara, precum și Iui Ma
nuel Perez Guerrero, secretar gene
ral al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.)

Miniștrii de finanțe, prezenți Ia 
reuniune, vor discuta, potrivit reco
mandărilor unui grup de experți fi
nanciari ai grupului „celor 77“, pro
blemele privind participarea la tra
tativele pentru o reformă a siste
mului monetar interoccidental și mij
loacele prin care pot fi apărate inte
resele țărilor in curs de dezvoltare în 
acest domeniu.

drepturi și libertăți, pentru o viață 
mai bună se întețește, cunoaște un 
puternic avînt. Astfel, grevele și ma
nifestările de protest împotriva creș
terii șomajului și a costului vieții au 
devenit tot mai numeroase, culmi- 
nînd cu greva generală organizată de 
cea mai mare confederație a sindica
telor din țară.

Pe de altă parte, peste 130 de fa
milii țărănești, lipsite de pămînt, au 
pătruns pe moșiile latifundiarilor co
lumbieni în ultimul timp. De altfel, 
mai mult de 350 de moșii au fost ocu
pate de țărani în acest mod în 
decursul anului 1971.

Tabloul amplelor frămîntări inter
ne este completat de lupta tineretu
lui ; de curînd puternice manifestații 
studențești au avut loc în orașele 
Tulua, Bogota, Medellin și Cartagena. 
Ei au cerut energic retragerea sub
unităților armate din incinta univer
sităților și democratizarea procesului 
de învățămînt.

Amploarea luptelor de masă a pro
dus panică în rîndul oficialităților. De 
trei ori într-un an a fost decretată 
starea de asediu. Patronilor li s-au a- 
cordat puteri depline pentru a con
cedia pe orice muncitor implicat în 
participarea la vreo grevă. Armata 
a fost pusă în stare de mobilizare. 
Dar toate manevrele forțelor con
servatoare nu sînt însă in stare să 
stăvilească avîntul luptei maselor, 
care în Columbia, ca și în alte țări 
ale Americii Latine, își afirmă tot 
mai viguros drepturile, voința de li
bertate, independență și progres.

T. PRELIPCEANU

Irlanda de Nord. Ciocniri între trupele britanice și participantii la recenta 
demonstrație, de la Londonderry, împotriva internârilor în lagăre a mili- 

tanților pentru drepturi civile

niile de interes comun pentru am
bele state.
t

0 hotărîre prin care 
se interzice exploatarea 
diamantelor de către ce
tățenii străini 3 £ost ad°ptată 
de guvernul Republicii Africa Cen
trală. Hotărirea prevede, de aseme
nea, măsuri în vederea extracției dia
mantelor pe bază industrială. A- 
ceste măsuri sînt interpretate ca a- 
vînd drept scop apărarea bogățiilor 
naturale ale tării împotriva unei ex
ploatări neraționale și împotriva eva
ziunilor fiscale la care se dedau be
neficiarii străini.

Protocolul comercial
anul 1972 între R.P. Chineză și Cey
lon a fost semnat la Colombo, infor
mează agenția China Nouă.

Trimisul special al pre
mierului israelian, GoIda 
Meir, a fost primit sîmbătă de pre
ședintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor. Oficial, nu a fost făcută nici 
o precizare în legătură cu conținutul 
convorbirii, dar, avîndu-se în ve
dere că Leopold Senghor a condus 
misiunea O.U.A. de facilitare a re
zolvării pe cale politică a crizei din 
Orientul Apropiat, observatorii a- 
firmă că această problemă a consti
tuit.principala temă abordată.

Comunicat mauritano- 
libian. Mauritania și Libia au ho
tărît să creeze o comisie ministerială 
și să multiplice contactele și consul
tările pentru intensificarea cooperă
rii lor în toate domeniile — anunță 
comunicatul dat publicității la Noua
kchott, în urma vizitei șefului statu
lui libian, Moamer El Gedafi. Referi
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Coliseul și șomerii

După zadarnice încercări de 
a se angaja la întreprinderea 
de transporturi în comun din 
Roma, 4 șomeri italieni au re
curs la o acțiune cu totul ieșită 
din comun. Ei s-au cățărat pe 
zidurile celebrului amfiteatru 
roman — Coliseul — de unde 
au refuzat să coboare pînă nu 
le-a fost satisfăcută cererea de 
angajare. Inspirîndu-se din a- 
ceastă acțiune, un alt șomer 
din „orașul etern" a repetat-o, 
de asemenea, cu succes. Ce se 
va întîmpla însă dacă zecile de 
mii de locuitori ai Romei, care 
nu găsesc de lucru, vor încerca 
să recurgă la aceeași metodă 7

țigării 
apă. In

Apă în loc de... tutun

*

Peste două su' î de fumători, 
hotărîți să renunțe definitiv la 
tutun, au urmat în acest scop 
o cură de cinci zile în locali
tatea Bad Homburg din R.F.G. 
Terapia la care au fost supuși 
a început prin participarea la 
prelegeri privitoare la nocivita
tea fumatului ; după care a ur
mat „tratamentul obișnuit", 
constînd din înlocuirea 

cîte un pahar cu

primele 24 de ore medicul a 
prescris pacienților ingurgita
rea a cel puțin șase pahare cu 
apă sau cu sucuri de fructe 
pentru „eliminarea din orga
nism a oricărei urme de nico
tină". In continuare, s-a recurs 
la vechea metodă a autosuges
tiei, prin repetarea în gînd a 
formulei : „n-am să mai fu
mez !“. Dacă tentația se arăta 
totuși mai tare decît voința pa
cientului, acestuia i se reco
manda să privească timp de 60 
de secunde la ceas, apoi să bea 

tor la unele probleme Internaționale, 
comunicatul subliniază utilitatea înlă
turării tuturor elementelor de dete
riorare a situației din zona Meditera- 
nei, a bazelor străine din această re
giune, în așa fel incit Mediterana să 
devină o mare a păcii și înțelegerii 
fructuoase între țările riverane.

care se află, de mal

Ministrul mexican ai 
educației a început con
vorbiri cu reprezentanții 
studenților, 03 urmare a situa- 
ției încordate în 
multe săptămîni, cîteva instituții de 
învățămînt superior din Mexic, rela
tează agenția Prensa Latina. Nemul
țumirile studenților mexicani au fost 
generate de ocuparea localurilor uni
versităților de către unități ale poli
ției și arestarea unor lideri universi
tari. Ei cer, totodată, adoptarea unor 
măsuri democratice în domeniul în- 
vățămîntului universitar.

Muncitorii societății „Ni
ppon Carbid Industrios" 
au declarat grevă în semn ds 
protest față de hotărirea administra
ției de a concedia 893 de muncitori. 
Convorbirile angajate sîmbătă între 
reprezentanții muncitorilor și patro
nat au eșuat.

Construcția unei mari 
centrale atomoelectrice va 
începe în aprilie, în statul indian 
Uttar Pradesh, anunță ziarul „Națio
nal Herald". Ea va asigura energia 
electrică necesară unor state din 
nordul Indiei, unde, în prezent, se 
simte o mare lipsă de capacități e- 
nergetice.

Președintele Argentinei, 
Alejandro Lanusse, va efec-

un pahar cu apă și să aștepte 
încă un minut, timp considerat 
necesar pentru depășirea „punc
tului critic". Patru mii de cetă
țeni vest-germani au fost su
puși în ultimii ani acestui tra
tament și în jumătate din ca
zuri s-a constatat că respectivii 
au renunțat cu desăvîrșire la 
tutun.

Videotelefoune publice
Incepind din acest an, cîteva 

cabine telefonice publice din 
Suedia vor fi dotate cu video- 
telefoane. Aparatele, care vor 
permite persoanelor de la ca
petele firului să se vadă (și nu 
numai să se audă), vor func
ționa deocamdată între Stock
holm, Goteborg și Malmo. O 
primă experimentare a telefo
nului vizual a fost recent orga
nizată pentru presă.

Istoria celor 300 
de schelete

umane cu 
Arheologii 
constituie 

mai eloc- 
să-

în apropierea mănăstirii San 
Gabriel, din localitatea mexi
cană Cholula, au fost descope
rite 300 de schelete 
craniile sfărîmate. 
presupun că acestea 
pină in prezent cea 
ventă probă a masacrului 
virșit în rîndul populației au
tohtone de către conchistadorii 
spanioli, conduși de Heman 
Cortes, în 1519. în urmă cu 
cîteva șute de ani, Cholula a 
constituit cel mai important 
centru de rezistență al popu
lației indiene împotriva cotro
pitorilor albi. După înfrîngerea 
lor, Cortes a ordonat uciderea 
celor prinși și distrugerea ori
căror urme ale culturii indiene 
din Cholula.

Microorganisme 
reînviate după milioane 

de ani
Geochimistul sovietic T. Tșu- 

dinov a reușit să readucă la 
viață microorganisme care au 
trăit în urmă cu 250 milioane 
de ani. Ele se aflau intr-o rocă.

Experiența demonstrează ca
pacitatea microorganismelor de 
a petrece într-un fel de „hiber
nare" milioane de ani pentru 
ca apoi, în anumite condiții, să 
renască.

Fără îndoială că această des
coperire va furniza noi date 
privind evoluția vieții pe Pă
mînt

»
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tua o vizită oficială în Bra
zilia, la 13 martie, informează 
agenția Prensa Latina. Cu acest pri
lej, cei doi șefi de stat vor analiza 
diferite probleme de interes comun, 
intre care participarea celor două 
țări la „Asociația latino-americană a 
liberului schimb" (A.L.A.L.C.) și în 
cadrul Tratatului asupra bazinului La 
Plata, ca și unele aspecte ale situa
ției internaționale.

Columbia și Venezuela 
au hotărit să reia, la 31 martie, ne
gocierile privind delimitarea teritorii
lor marine și submarine limitrofe, 
suspendate anul trecut la Roma — 
informează agenția Prensa Latina.

Cele patru persoane acu
zate de uciderea fostului 
prim-ministru ai Iordaniei, 
Wasfi Tall, au compărut, sîmbătă, în 
fața Curții securității statului din 
Cairo, în legătură cu o cerere a apă
rării care solicită eliberarea lor pro
vizorie. După cum relatează agenția 
M.E.N., procurorul general a acuzat 
cele patru persoane de omor cu pre
meditare, complicitate la crimă, port 
ilegal de armă și deținere de explo
zibil. Agenția citată precizează, tot
odată, că acuzații și-au recunoscut 
vinovăția.

La primul tîrg comercial 
al țărilor africane, rare va 
avea loc la Nairobi, în Kenya, în 
intervalul 23 februarie-5 martie, vor 
lua parte 37 de țări de pe continent. 
Tirgul, care este organizat sub egida 
Organizației Unității Africane, va 
prilejui, de asemenea, un simpozion 
în problemele dezvoltării comerțului 
și relațiilor economice dintre țările 
membre ale O.U.A.

0 conducta petrolieră a 
companiei anglo-olandeze „Shell" a 
explodat intr-un punct situat în a- 
propiere de localitatea venezueleană 
Maracaibo. Autoritățile locale cer
cetează cauzele exploziei, care s-a 
soldat cu pagube materiale de peste 
500 000 dolari.

Cei 144 de naufragiați de pe va
sul norvegian „Lindblad", eșuat săp- 
tămîna trecută în apropierea Insu
lei Regele George din Antarctida, 
au sosit la Punta Arenas, punctul cel 
mai nordic al Republicii Chile, la 
bordul a două nave militare ale a- 
cestei țări. încercările repetate ale 
unor vase chiliene de a reașeza va
sul norvegian au fost infructuoase

Ninsori 
abundente 
in Europa

Deși calendaristic ne apropiem 
de primăvară, iarna vrea să de
monstreze că mai are încă un 
cuvint de spus chiar și in zonele 
mai călduroase ale continentu
lui european, in ultimele 48 de 
ore, asupra Italiei s-au abătut 
furtuni de zăpadă care au pro
vocat însemnate pagube mate
riale. In Piemont și în Valea 
Aostei a nins din abundență 
pină la 600 metri altitudine, iar 
în nord-vestul peninsulei stratul 
de zăpadă a atins, pe alocuri, de 
două ori înălțimea omului. 
Transportul rutier a fost între
rupt complet la granița franco- 
italiană din cauza avalanșelor 
de zăpadă. In Valea Piave a 
nins neîntrerupt timp de 30 de 
ore și riurile amenință cu re
vărsarea. în zonele de coastă. în 
special in regiunile Neapole și 
Salerno, marea dezlănțuită a 
provocat pagube navelor anco
rate, precum și instalațiilor por
tuare.

De cîteva zile, vremea a deve
nit aspră și in sudul Franței. In 
Corsica și in regiunea Marsiliei 
s-au semnalat ploi torențiale, 
însoțite de vinturi puternice, a 
căror viteză a atins uneori 100 
de kilometri pe oră. In zona 
continentală a Franței, nume
roase riuri s-au revărsat, intre- 
rupind pe anumite porțiuni cir
culația.

INSTANTANEE
Steaua 51 va lipsi

Minunat mod de viață. Cresc 
prețurile. Crește șomajul. Creș
te cota concedierilor. Savanți și 
ingineri. in astronautică vină in 
stradă cimăciori prăjiți. La cî- 
teva secunde — o crimă, un jaf 
sau o tilhărie. Impozite istovi
toare — suprarachetele cu 15 
trepte, balcon și grădină ciber
netică la scară, cu infraroșii, in- 
fraverzi, infrapestrițe și piep
tene computerizat pentru scăr
pinat capul electronic sint 
destul de scumpe. Poluare. Por
nografie. Homosexualitate. He
roină, cocaină, D.S.D., hașiș, o- 
piu, marijuana. Foarte minunat 
și foarte delicios.

...Așa de minunat șl așa de 
delicios incit trei tineri ameri
cani s-au hotărit să cumpere un 
atol pustiu, situat in largul Arhi
pelagului Fidgi — și au ridicat 
deasupra steagul unei noi repu
blici. Motivul ni-l relatează a- 
genția Associated Press : „de
cepția față de modul de viață 
occidental". Mai explicit, unul 
din cei trei, Mark Oliver, preci
zează : „Vrem să scăpămjțe lu
mea impozitelor in creșteri, a 
drogurilor și crimei". Ca pri-'.c 
proiect — să amenajeze un port 
și să pună bazele unui oraș in 
care să-și găsească adăpost cei 
care, asemeni lor, vor voi să sca
pe de binefacerile respective...

Nu e locul, desigur, să se a- 
precieze dacă aceasta este sau 
nu cea mai fericită cale de ac
țiune. Consemnăm doar faptul, 
precum și acela că, in pofida obi
ceiului, constituirea noului „stat 
al decepționaților utopisto-opti- 
miști" nu va fi marcată de în
scrierea unei noi stele pe drape
lul american. A 51-a stea va lipsi.

Biletul de 
cinematograf — 

cu ieșire și fard 
intrare

De ani de zile întreaga ome
nire blamează cu vehemență re
gimul rasist al Republicii Sud- 
Africane. De ani de zile sint 
condamnate practicile discrimi
natorii împotriva negrilor, inter
dicțiile de a intra in restauran
tele „pentru albi", a călători in 
mijloacele de transport „pentru 
albi" sau a sta pe băncile „pen
tru albi" din parcurile publice.

Regimul de la Pretoria ține 
însă să demonstreze că nu este 
surd și orb la aceste condamnări. 
Așa că a anunțat o măsură sen
zațională, revoluționară, epocală 
și capitală : pentru prima oară 
sint admise... negrese in cine
matografele albilor.

Nu, nu, nu, stați, nu-i vorba 
să vină la cinema, ca oricine, să 
se așeze pe scaune și să pri
vească filmul. Nici chiar așa ! 
E vorba că „negresele cu fizic 
atrăgător" pot să lucreze în ci
nematografele „pentru albi". A- 
dică să rupă biletul la intrare (e 
recomandabil să nu atingă de
getele albului care întinde bile
tul, să vindă programe (cu a- 
tenție la primirea banilor — 
fără contact epidermic) și să 
plaseze spectatorii pe locurile 
respective. Cu o mențiune : n-au 
voie să stea, cumva, pe scau
nele rămase libere.

Orice s-ar spune, regimul de 
la Pretoria pe cit e de generos, 
pe atit e și de imprudent. Pen
tru că oferta va fi foarte mare, 
— practic întreaga populație 
este dornică să devină „plasa
toare" și să-i așeze pe rasiști pe 
locurile ce li se cuvin...

Cu mențiunea că nu-i vorba 
de cinematograf și că biletul 
respectiv va fi de un tip aparte: 
bilet de ieșire, fără intrare.

Botezul t 6 
taifunurilor 1

„Să înceteze înjosirea femeii!" 
„Vrem egalitate !“ „Să se pună 
capăt inechității1“ Vechi slo
ganuri ale mișcărilor feministe. 
Acum li s-a adăugat unul nou : 
„să înceteze jignirile de ordin 
meteorologic !“

Cum, nu-i limpede 7 Nu se 
înțelege 7 Foarte simplu: la 
conferința anuală a meteorolo
gilor americani, d-na Roxmi 
Bolton, membră a mișcării mili
tante „Femeile de astăzi" a pro
testat vehement împotriva obi
ceiului de a se da uraganelor 
și taifunurilor nume feminine. 
„M-arn săturat — a spus ea — 
să aud la radio că „Cheryl" sau 
„Betsy" au devastat cutare sau 
cutare oraș".

Intr-adevăr, pină cînd să au
zim știri că „Laura" sau „Pusy“ 
au lăsat in urma lor numai mor
mane de moloz și dărimături, că 
„Beatrix" a distrus 6 000 de că
mine, iar „Tina" a provocat niște 
valuri uriașe, că a proiectat peștii 
la etajul 50 al zgirie-norilor ?

Eram gata să-i reproșăm d-nei 
Bolton o anumită carență de 
realism, in sensul că solicitarea 
ar trebui poate completată cu 
niște mici amănunte privind an
gajările in muncă, încadrările la 
salarizare și altele, dacă tot d-sa 
nu ar fi venit cu o completare 
foarte realistă, susținind, la a- 
mintita conferință : „uraganele 
și taifunurile ar trebui să poar
te mai curind numele unor se
natori din S.U.A.".

Intrucit Joseph McCarthy, cel 
de tristă memorie, a trecut la 
imobilism și odihnă de veci, se 
pare că la aflarea propunerii 
d-nei Bolton, faimosul Barry 
Gooldwater a și inceput febril 
Isă-și pregătească un nou dis
curs.

Nu zicem și noi, de atita timp 
că cine seamănă vint culege fur
tună 7 Și atunci, nu-i normal ca 
furtunile in loc să fie anonime, 
nesemnate, să aibă nume pro
priu, fără a jigni femeile 7
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