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Proletari din toate țările, uniți-vă I

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

La Corn binatul 
siderurgic 

de la Galați

La Combinatul siderur
gic ,Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" de la Galați a în
ceput construcția primei 
magistrale de benzi pen
tru transportul minereului, 
calcarului și cocsului. A- 
ceastă „punte" de oțel va 
avea o lungime de circa 
1 km și va lega sectorul 
de descărcare a materiilor 
prime și materialelor din 
zona de „est" a combina
tului cu gospodăria de a- 
provizionare a furnalelor. 
Pînă acum, aproape jumă
tate din scheletul de re
zistență al estacadei a fost 
montat.

Noi construcții de locuințe la Oradea văzute de pe malul 
Crișului

Foto ; AGERPRES

LA " „INDEPENDENȚA",., .I.1U\LANȚ^\--SH3IU 

______ ȘT LA TEXTILA CTSNADIE ' '

CĂI NEFOLOSITE

PENTRU SPORIREA
PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII
Indicii de realizare a sarcinii 

de creștere a productivității mun
cii la întreprinderile sibiene : 
„Independența" și „Balanța" Si
biu și la Textila Cisnădie, au 
înregistrat la sfîrșitul anului tre
cut, depășiri variind între 0,2— 
0,5 la sută. Dar acest procent 
de depășire înregistrat la sfîrși
tul anului trecut, reprezină maxi
mum de posibilități ce puteau fi

motivate au depășit în luna ianu
arie a.c. 208 om-zile (și absențe 
continuă să existe și în perioada 
februarie — martie) ; coeficientul 
schimburilor a fost de 1,67. 
Deși au scăzut față de trimestrul 
III al anului trecut, la „Balanța", 
numărul absențelor nemotivate la 
sfîrșitul anului, depășea 167 om- 
zile. Nici la Uzinele textile din 
Cisnădie lucrurile nu stau altfel : 
coeficientul de schimb este de 
2,05, numărul absențelor nemoti

vate în ianuarie anul curent de- • 
pășea 34 de om-zile în timp ce 
numărul de ore suplimentare s-a 
ridicat la peste 7 039 la sfîrșitul 
anului precedent.

După cum se vede, au rămas 
fără a fi utilizate importante re
zerve care puteau să contribuie 
în mod eficient la creșterea pro-

P. G. BRATU

(Continuare în pag. a V-a)
valorificate pentru creșterea pro
ductivității muncii P

Să trecem în revistă cîțiva din
tre factorii care determină nive
lul productivității muncii. Să ur
mărim în ce măsură au fost ei 
folosiți.

In Uzina „Independența", între
ruperile In funcționarea utilajului 
s-au cifrat, în anul trecut, la pes
te 35 058 de ore ; absențele ne-
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** * ** ** * ** în laboratorul de modelare a 
proceselor de exploatare, de 
la Institutul de cercetare de 
foraj și extracție-Cimpina, 
tehnicianul Constantin Dra
gan urmărește comportarea 
unui zăcămint de țiței in ca

zul injecției cu apă

DE SEZON?
— Alo, tovarășe, acolo 

nu servesc !
— ? !
— Nu vezi ci n-avem 

față de masă ?
— Inghesui-te și dum

neata alei ! Vă supărați, 
domnule ? — se întoarce 
ospătară spre un client eu 
familia aflată la o masă 
privilegiată, înfășată cu 
ceva care după spălat ar 
fi alb.

UcADBAN^
1 - — - - -T - J

Ne așezăm. E o dumi
nică atit de plăcută, mai 
ales acuma, intre cele 
două reprize de ceafă și 
Innourare. Vine și berea, 
vin șl paharele. Ne amu
zăm de alții ce zoresc, 
spre mesele vitregite de 
fete de masă. Zoresc de 
parcă altora nu le-ar fi 
venit ideea asta cu doi 
pași mai-naintea lor. Rî-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
fn pag. a V-a)

Duminică dimineața, la Ploiești, a avut loc festivitatea de decernare a Drapelului și Diplomei de Onoare 
ale C. C. al U. T, C., organizației regionale Ploiești a U. T. C., fruntașă pe țară în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică; organizația regională Galați a U.T.C. a fost distinsă cu Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C.

DISTINCȚIA
ENTUZIASMULUI

Momentul mult așteptat
Foto: O. PLEC AN

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

2 luni — 
18 inovații
In primele două luni 

ale anului cabinetul tehnic 
de la preparația cărbune
lui din Petrila a înregistrat 
18 propuneri de inovații ; 
6 sînt aplicate în procesul 
de producție, iar 9 se află 
in faza de experimentare. 
Economiile anticalculate 
întrec suma de 20 000 lei.

Recent au fost aplicate 
două inovații ale lăcătușu
lui Gfinczi Sigismund : 
„Modificarea elevatorului 
0-10 mm. șist" și „Modi
ficarea jghiabului trans
versal de alimentare a cu
loarelor 2 și 3".

BĂDUȚA 
CONSTANTIN 

Corespondent voluntar

ACUZAȚII DIN AFARA BOXEI
li privesc pe cei doi cu un 

sentiment incert. Balanța vino
văției și a nevinovăției oscilează 
în propria-mi judecată sensibil, 
într-o parte și alta, pentru ca 
în cele din urmă indicatorul să 
înțepenească parcă pe cadranul 
valorilor în punctul exact al echi
librului. Cercetez mai departe, 
sap mai adine, tot mai adine 
dar balanța rămîne nemișcată în 
punctul mort al incertitudinii...

Fata a strigat ajutor, a plîns, 
a țipat, s-a luptat cu disperare 
dar nimeni n-a ridicat un deget

în apărarea ei. Și erau la un 
pas de ea zece „cavaleri", zece 
„viteji" cu capul ascuns în pă
tură, prefăcîndu-se că nu văd și 
nu aud nimic. In realitate însă, 
fiecare trăgea cu 
nici unul din cei 
în clipele acelea 
judeca omenește, 
întreaga gravitate 
de a acționa hotărît pentru evi
tarea unei nenorociri ce avea să 
lase urme dureroase în viața a 
trei tineri. Nici chiar tu, Dinu 
Constantin, care ești secretarul

SPORT
Citiți în pagina a IV-a

Sub uriașa cupolă de sticlă a 
serei, roșiile au rodit, iar in 
curind vor lua drumul pieții

comentarii despre :

urechea. Dar 
zece n-a avut 
puterea de a 
de a aprecia 
a faptului și

unei organizații U.T.C., chemat 
să faci educația tinerilor, nu ți-ai 
dat seama că sub privirea ta se 
petrec fapte condamnabile, cu 
consecințe tragice ? Sau tu, Ni- 
colae Trifan, tu Gottschling Mi
hai, ceilalți martori care vă so
cotiți prietenii celor doi, n-ați 
simțit nevoia de a-i apăra, de 
a-i opri de la o nelegiuire, de 
a-i salva în felul acesta ? Dacă 
ați fi intervenit atunci, destinul 
prietenilor voștri nu s-ar fi abă
tut la 23—24 de ani prin închi
soare, ci și-ar fi urmat în con-

tinuare drumul, atît de frumos 
început. V-ați trezit la realitate 
de-abia la tribunal, fiind citați 
ca martori. Declarațiile voastre 
sînt sincere : ați auzit totul dar 
„nu v-ați amestecat", devenind 
astfel complici morali, acuzați pe 
hună dreptale, neexistînd atitu
dine mai condamnabilă decît la
șitatea și nepăsarea, dovedite de 
roi în acele împrejurări.

*
Sînt tineri amin doi, au chipuri 

plăcute, deschise și. sincere, a- 
dumbrite de regret și remușcare.

Aproape 2 500 de 
tineri au fost pre
zență duminică dimi
neața în sala clubu
lui Uzinei „1 Mai" 
din Ploiești. Prilejul ' 
care îi întrunea pe 
acești reprezentanți 
ai tineretului din re
giunea Ploiești era 
adunarea festivă care 
marca un moment de 
o deosebită importan
ță : decernarea Dra
pelului și Diplomei 
de Onoare a C.C. al 
U.T.C., organizației 
regionale Ploiești a 
U.T.C. care s-a situat 
pe primul loc în în
deplinirea angaja
mentelor de muncă 
voluntar - patriotică 
pentru anul 1966.

Atmosfera — ca
racteristică marilor 
festivități: cei pre- 
zenți intonează cînte- 
ce patriotice, faldu-

CITIȚl 
IN PAG.

rile steagurilor între
gesc armonios carac
terul sărbătoresc al 
dimineții și în atitu
dinea participanților 
se simte nerăbdarea 
clipelor care vor ur
ma. De aceea, în mo
mentul cînd tovară
șul CONSTANTIN 
OANĂ, prim secretar 
al Comitetului regio
nal Ploiești al U.T.C., 
a dat citire unui 
scurt bilanț al reali
zărilor, freamătul de 
pînă atunci al sălii a 
fost înlocuit de o tă
cere adîncă. Cei 2 500 
muncitori, țărani, e- 
levi, studenți, func
ționari au ascultat cu 
interes relatarea pro
priilor lor rezultate, 
atenți la semnificații
le pe care le capătă 
eforturile lor însuma
te în limbajul lapidar 
și expresiv al cifrelor.

relatările reporterilor 
noștri de la Ploiești 

și Galați

Procurorul îi întreabă despre pa
siuni și visuri, despre preocupă
rile zilnice, despre ceea ce au 
de gînd să facă după ispășirea 
pedepsei. Pentru cîteva clipe 
uită parcă totul, se înseninează, 
încep să vorbească. Pe unul îl 
pasionează arta și literatura, pe 
celălalt tehnica și economia, sînt 
hotărîți să-și continue studiile la 
facultate, să-și întemeieze fami
lii, să-și ajute părinții. Istrate do
rește să se reîntoarcă la vechiul 
loc de muncă pentru. „a-și spă
la rușinea ori cit ar fi de mare 
chiar acolo în fața tovarășilor 
săi". Pelin, dimpotrivă, „n-ar mai 
vrea să dea ochi cu cei a căror 
încredere le-a înșelat-o". Fiecare 
își spune părerea proprie, și o 
susține și argumentează, fiecare 
își are personalitatea sa distinctă. 
In aprecierile de la clasa, școala 
și întreprinderea în care au lu
crat, găsesc cuvinte de latidă la 
adresa lor pentru muncă și în

vățătură, pentru comportarea de 
pînă acum. De pînă cînd ?

Iată povestea.
In urmă cu 18 ani, familia C. 

s-a dezmembrat. Cei doi copii 
au ■ fost împărțiți între părinți. 
Elena a revenit tatălui. A crescut 
mare, are acum 20 de ani. După 
terminarea liceului a intrat la 
Școala tehnică financiară din 
Brașov. Anul I a decurs normal. 
Fata primea de la tatăl ei bani 
cu regularitate, în plus avea 
bursă pentru învățătură. Situa
ția s-a schimbat însă brusc în 
anul 11. Ajutorul tatălui a în
cetat, după cum declară Elena 
iar bursa i-a fost anulată că ur
mare a notelor slabe. Nu mai

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Brașov 

(Continuare in pag. a Il-a)

• Strălucitele succese ale tinerilor handbaliști români

• Etica și viața sportivă intr-o nouă rubrică a ziarului nostru

„DINCOLO DE STADION"

• Meciurile de fotbal din etapa a XV-a care au adus

cutremure in clasament hip, L. camP|oane mondiale de 
handbal tineret : MARIA NICOLAIE si CRIS

TIAN GATU
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Foto: AGERPRESSeara, in biblioteca căminului cultural din comuna Cimpa, regiunea Hunedoara

SPECIALm VIITORILOR „POLITEȚEA
E HAINĂ

INDUSTRIALIZAREA
interviul nostru 
cu conf. dr. ing.

Aurel Radu LEMNULUI
decanul Facultății 

de industrializarea lemnului 
Brașov

— Valorificarea superioară și complexă a 
masei lemnoase — obiectiv important pus 
de Congresul al IX-Iea al P.C.R. in fața lu
crătorilor din domeniul industrializării lem
nului — este condiționată în mare măsură de 
perfecționarea continuă a tehnologiilor de 
fabricație și a utilajelor. In această direcție, 
o contribuție hotărîtoare pot avea promoțiile 
de ingineri care vor absolvi cursurile Facul
tății de industrializarea lemnului. In ce mod 
considerați că ar putea fi ridicat nivelul pre
gătirii viitorilor specialiști în timpul studen
ției, astfel incit, imediat după absolvire, ran
damentul participării lor la rezolvarea pro
blemelor producției să fie maxim ?

— Cred că este nevoie ca, printr-o nouă 
structurare a planurilor de învățămînt, să 
asigurăm studenților noștri un fond mai bo
gat de cunoștințe științifice și tehnice fun
damentale. Cu o temeinică pregătire de bază, 
specializarea inginerească de profil s-ar face 
mai ușor și mai bine, atit în facultate cit 
și după absolvire.

— La care anume modificări vă referiți ? 
Ce le justifică oportunitatea ?

— Specializarea viitorilor ingineri pentru 
industrializarea lemnului începe încă din anul 
trei de studii, după cinci semestre de 
pregătire generală și cultură tehnică gene
rală în specialitate. Pregătirii de specialitate 
îi sînt rezervate următoarele patru semestre. 
Dar anii de studii universitare nu formează 
totuși complet specialistul care, din primele 
luni după absolvire, să rezolve, mai ales să 
întrevadă în perspectivă imediat, problemele 
producției. în legătură cu perfecționarea teh
nologiilor și utilajelor, contribuția proaspeți
lor ingineri se afirmă și crește valoric doar 
pe măsură ce aceștia își adîncesc specializarea, 
cunosc mai profund procesul de producție. 
Cum, la noi in țară prelucrarea lemnului se 
face în 
viitorii 
bilități 
lizare. 
profila 
țile întîlnite numai pe baza unor profunde 
cunoștințe din domeniul mecanicii, rezisten
ței, studiului lemnului. Or, timpul acordat 
în facultate acestor discipline fundamentale 
este în momentul de față insuficient. De a- 
ceea, sînt de părere că ar trebui luate în stu
diu căile prin care asimilarea cunoștințelor 
predate la aceste discipline poate fi îmbu
nătățită. Aceasta și din alt motiv. Sectorul 
industrializării lemnului se caracterizează 
prin schimbări continue, îmbunătățirea 
rapidă a tehnologiilor de fabricație. Pers
pectiva acestor îmbunătățiri poate fi mult 
mai 
cu 
rală 
de 
de 
cherestelei, tehnologia fabricării produse
lor superioare din lemn, tehnologia fa
bricării mobilelor și a produselor finite — 
ar urma să fie utilizat pentru predarea ba
zelor teoretice ale proceselor de fabricație 
folosite, ale celor ce se întrevăd a fi folo
site în viitor, evitînd prezentarea probleme
lor sau tehnologiilor, susceptibile de rapide

mari și moderne complexe industriale, 
ingineri au asigurate multiple posi- 
pentru o temeinică și rapidă specia- 
însă în aceste complexe, ei se pot 
optim pentru oricare din specialită-

ușor sesizată 
o pregătire de 
mai profundă, 
timp rezervat 
specialitate —

de către un inginer 
bază mai multilate- 

O parte din fondul 
însușirii disciplinelor 
tehnologia fabricării

șl substanțiale modificări. Prezentînd la dis
ciplinele de specialitate numai bazele teore
tice, s-ar crea disponibilități de timp și în 
favoarea lucrărilor de laborator și a proiec
telor menite să adîncească tocmai cunoștin
țele acestor discipline.

— Socotiți că există soluții pentru dezvol
tarea premizelor specializării și în moderni
zarea metodelor de predare a cunoștințelor ?

— Creșterea ponderii proiectelor și a lu
crărilor de laborator vizează acest aspect. 
S-ar realiza o corelație mai organică între 
pregătirea teoretică și cea practică. Bazele 
teoretice ale procesului de producție ar trebui 
reprezentate mai mult la lucrările de labora
tor. Randamentul predării s-ar îmbunătăți 
simțitor și prin folosirea pe scară largă a 
proiecțiilor și a altor mijloace moderne, in
clusiv televiziunea. De asemenea, cred că 
trebuie realizat un contact mai strîni cu 
producția și In timpul anului universitar, nu 
numai vara, la practică. De mare utilitate 
ar fi vizitele documentare periodice in în
treprinderi, expunerile unor specialiști din 
producție — mai ales asupra tendințelor noi 
din domeniul tehnologiilor de fabricație și 
perfecționării utilajelor. Deocamdată le fo
losim doar sporadic.

— Rezolvarea problemelor de concepție, 
preocuparea pentru perfecționarea tehnolo
giilor și utilajelor pretind inginerului o sus
ținută muncă de cercetare. Cum se pot forma 
și cultiva viitorilor ingineri deprinderile de 
cercetător incă din anii de facultate ?

— în legătură cu activitatea de cercetare a 
studenților ar trebui discutat pe lîngă con
ținutul activității cercurilor științifice și un 
alt aspect foarte important: folosirea absol
venților de către întreprinderi in raport de 
aptitudinile și posibilitățile de cercetător, așa 
cum au fost ele afirmate prin munca la 
cercul științific sau la proiectul de diplomă. 
Această cerință ar putea fi realizată, dacă, 
pe lîngă diplomă și repartizarea in producție, 
absolventul ar prezenta la locul de muncă și 
o fișă de caracterizare întocmită de conducă
torul proiectului sau șeful catedrei de specia
litate. In acest fel, multe aptitudini depistate 
în timpul facultății pot fi de la început ju
dicios orientate și folosite in producție, se 
permite tinerilor ingineri o realizare profe
sională mai conformă cu valoarea reală a 
fiecăruia.

— Satisface actuala profilare a facultății 
In două grupe de specializare : produse finite 
și produse semi-finite ?

— Stadiu] dezvoltării industriei de prelucrare 
a lemnului dih țara noastră va pretinde și 
formarea unor ingineri specialiști în proiec
tarea șt fabricarea sculelor, mașinilor și in
stalațiilor necesare sectorului de industriali
zarea lemnului. O nouă grupă de specializare, 
adăugată celor două existente, va forma tot
odată specialiștii care să contribuie la folo
sirea mai rațională a utilajelor și instalații
lor cu care sînt dotate complexele de indus
trializarea lemnului.

Podul suspendat din 'Pafetil 
Poporului din Craiova

DE SĂRBĂTOARE î"
DEVA (de la corespon

dentul nostru).
Zilele trecute, Ia clubul 

sindicatelor din Deva, din 
inițiativa comitetului oră
șenesc al U.T.C. a fost 
organizată o dezbatere des
pre politețe Ia care au 
participat peste 130 de ti
neri din organizațiile 
U.T.C. de la D.S.A.P.C. și 
spital.

Politețea e o haină de 
sărbătoare ? Eleganța e o 
îndatorire sau un capriciu ? 
Ce fapte cotidiene vă în
lesnesc contactul cu cultu-

Acestea sînt cîțeva din 
întrebările la care partici- 
panții, ajutați de către 
Săvulescu Ion, Armășescu 
Gheorghe, profesori de psi
hologie și pedagogie și 
alții au primit răspunsuri 
in cadrul acpsței intilniri.

Acțiunea s-a bucurat de 
nn deosebit succes.

D€ H-AR FI. NU
S-ÂR POVfSTI

Această nouă rubrică de satiră șl... puțin umor, ■ 
realizată pe baza scrisorilor primite de la corespon
denții noștri voluntari. E vorba de niște povești (ade
vărate) în care eroii se cam fac de basm. Acesta e 
și motivul pentru care am intitulat-o: „De N-AR 
FI, NU S-AR POVESTI...". Și pentru că mai există 
...vom povesti.

Propunîndu-și un 
„caz" realizatorii peli
culei „Uri film cu o 
fată fermecătoare" au 
pornit animați de o 
idee de maxim interes : 
responsabilitatea. Res
ponsabilitatea individu
lui fată de el însuși și 
de ceilalți.

Rezolvarea filmică a 
cazului, așa cum o face 
Radu Cosașu (ca sce
narist) și Lucian Bratu 
(ca regizor) e pînă la 
un punct prima jumă
tate a filmului, chiar 
seducătoare pe o anu
me latură în care spec
tacularul nu exclude 
totuși o cit de cîtă pro
funzime analitică.

Eroina, căci de • 
eroină este vorba, are 
un fermecător ghilime- 
tat, fiind o dezorienta
tă care marșează tn 
toate ipostazele. Teren 
prielnic deci pentru- un 
panoramic psihologic 
pe care narațiunea ci
nematografică îl specu
lează cu patimă. Dar și 
aici cu atenția sporită 
doar la expresie, la 
imagine și mai puțin 
sau deloc la ambianta 
care e falsificată.

In a doua parte 
tențiile sînt uitate 
corpora și asistăm 
un neverosimil încheiat 
cu un happyend, care 
semnifică cu totul alt
ceva decît credeam noi 
spectatorii și chiar 
decît părea că și-au 
dorit-o realizatorii. Căci 
totul rămîne, în subsi
diar, o legitimare a 
„norocului" ridicat ia 
rangul de percept etic.

Un personaj pitoreso 
prin goliciunea sufle
tească (există și un ase
menea pitoresc), cum 
este Ruxandra, eroina, 
jucîndu-se de-a viața și 
slalomînd cu replici 
cinice (și obraznice, și 
prostuțe), printre oa
meni și preocupări, are 
deodată, brusc, o re
velație. Nu a omenescu
lui, ceea ce era credi
bil, ci a esteticului.

Ca să nu mai amin
tim de faptul că scena 
cheie, „imnul ratării",

seamănă cu Godard 
și cu, minus ctteva de
talii, Fellini (și hsta a- 
bia poate începe). .

Deși plin de acțiune, 
de neprevăzut, constați 
că in filmul acesta nu 
se întîmplă nimic. Că 
totul e doar o concu
rență între scenariu 
și regie de a ne fami
liariza cu un fel de a 
face film modem sau,

fără obiect, un test 
prin care nu se știe ce 
se sondează. Filmul e 
o ușoară polemică 
schematismul, dar 
pe poziția unui 
schematism, acela 
excentricului.

Cei doi bărbați care-și 
dispută, aș zice priete
nia dacă ar exista și 
comandamente morale 
nu numai incidențe, 
plictisul unei puștoaice,

cu 
de 
alt 
al

(„Un film cu o fată

fermecătoare11)

dacă vreți, de a aduce 
în fața spectatorului 
filme despre care 
am citit și citim, dar 
nu le vedem (spre 
exemplu noul val ca
re acum este âstfel 
„tradus" și la noi). Nu 
• vorba de o secvență 
sau alta, reușită sau nu, 
cu dialog, scăpărător 
sau nu, ori bine sau 
rău rezolvată în cadru, 
ci de un tot care însu
mează doar ostentații. 
O mică demonstrație

iritantă prin gravele-i 
absențe spirituale, sînt 
atemporali, nevitalizați 
și se mișcă doar pe re
plici cum păpușile pe 
sfori. Tripleta lor, 
Paul — Ruxandra 
Șerban, nu-i decît 
distribuire pe roluri
Șerban, nu-i decît o 
distribuire pe roluri a 
unor angoase de uz 
comun.

Excelenta 
lui Tiberiu 
virtuțile de 
re (toată 
doar cu sublinieri pen-

Imagine a 
Olasz sau 
interpreta- 
distribuția

tru Margareta Plslarn 
și Emmerich Schaffer), 
sînt în fapt motive de 
a exprima regretul că 
acest film... nu e un 
film.

Iluzia spectacolului 
cinematografic e deru
tantă. Totul pare spon
tan, aerisit și chiar ae
rat. Ceea ce trădează 
contrafacerea e neapli- 
carea la obiect. Trimi
terile care se fac la 
modalități de estetică 
cinematografică de ulti
mă oră n-au suport, ci 
par versificări corecte, 
dar lipsite de suflul au
tenticității, pe rime 
date (poate că o „cir
culație" normală și la 
zi pe ecranele noastre 
a celor mai bune filme 
produse în lume n-ar 
permite întristătoare su
rogate). Interioarele au 
o grație rece și sti- 
lizantă. Ciudatul căutat 
cu orice 
replică 
și decor, 
mozaic 
poate 
calofilia 
fică. E aici replica re
giei la inconsistentele 
scenariului care adună 
de toate cu o nonșalan
ță care să vizeze gra
vul. Și gravul există, 
însă, doar atunoi cînd 
îți pui întrebarea : ce 
este cu această lume a 
filmului care pledează 
pentru nepăsarea în 
care se complace ? 
Aceeași întrebare o bă
nuim că a stat și Ia 
baza realizatorilor, dar 
nu numai că n-au răs
puns la ea, ci au renun
țat la orice fel de pro
blematică pentru o 
simplă ilustrare. Chiar 
și inginerul Șerban care 
„trăia" într-un anume 
fel, ca personaj, a fost 
retras din acțiune poa
te și dintr-o teamă de 
a nu-1 opune ; butafo
riei celorlalți, pentru 
că atunci filmul n-ar 
mai fi fost cu o fată, ci 
cu un om. Fermecător 
sau nu, dar cu un om.

Detaliile s-ar preta și 
ele în continuare la 
discuții, dar nu este 
cazul, filmul nu este 
decît, repet, un exerci
țiu de stilistică împins 
pînă la ostentația și 
capriciul unei mode.

preț, de la 
la personaje 
duce la un

care nu se 
salva prin 
cinematogra-

TUDOR StANESCU
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Șeful cabinetului tehnic de 
la C.I.L.... de la un C.I.L. din 
Moldova, cîntări puțin do
sarul cu propunerea de ino
vație a lui Iosif V.

— Zici că ai calculat totul 
exact ?... Și se economisesc 
10 mc de material lem
nos pe lună ?... Și... Dar văd 
că ai uitat să-ți semnezi do
sarul.

Și chiar șeful cabinetului 
tehnic scrise cu o peniță re- 
dis : Iosif V. După numai 35 
de minute îl cheamă la ca
binet pe inovator.

— Ai greșit calculele. A 
trebuit să iau totul de la cap. 
La ultima adunare ai socotit 
greșit. Economia nu e de 10 
ci de 12 mc pe lună. Iți dai 
seama că fără mine... Și fără 
să ceară vreo aprobare, sub 
numele lui Iosif V. îl scrise 
și pe al său t ing. Vasile B. 
După o săptămînă, pe inova
tor îl căuta Valeria E., tehni
ciană la cabinetul tehnic r

— Trebuie să-mi mulțu
mești. Am făcut toi ce era 
posibil ca propunerea de ino
vație să fie luată in discuție.

Pe fiecare filă am pus ștam
pila : „Intrat", In fiecare colț 
al copertei am aplicat ștam
pila : „Aprobat". Am convocat 
chiar și comisia. Cred că nu 
ai nimic împotrivă să fiu și 
eu coautor. Vorba ceea : unde 
mănincă doi... se uită și al 
treilea.

Ce era să facă autorul în 
fața unei contribuții atit de 
substanțiale ? Intr-o seară, 
inovatorul nostru se intilneș- 
te cu șeful sectorului galere.

— Am auzit de inovația ta 
— ii întîmpină el —. dar să 
știi că fără mine nu se poate 
realiza. Tu vrei scîndură de 
8 cm., pe cînd eu am gatere
le fixate pe 9 cm. S-ar putea 
face ceva dar... mă înțelegi. 
L-a înțeles și l-a trecut pe... 
coperta dosarului.

Medicul de la policlinica 
fabricii a avut ideea să mon
teze deasupra dispozitivului 
un bec de 1 500 de lumini, 
așa că l-a trecut și. pe el. Al 
treisprezecelea coautor a fost 
portarul. El a avut cea mai 
„genială" idee : la dispozitiv 
să se monteze și o antenă de 
televizor. Nu avea nici un rol 
dar... să facă Impresie. Și in 
sfirșit dosarul a fost pus în 
discuție și aprobat. Nici nu se

putea altfel. Dispozitivul era 
bun și mai ales toți membrii 
comisiei erau... pe co; rtă.

Dar toți cei de față au fost 
de părere că e mult un au
tor și 12 coautori și mai ales 
cifra aceasta, 13, nu le prea 
convenea. Barem unul să fie 
tăiat. Unul, dar care ? Șeful 
cabinetului tehnic ? El sco
sese încă 2 mc cherestea 
economie. Tehniciană ? Impo
sibil. cite ștampile a aplicat 
pe filele dosarului ! Pe șeful 
de la gatere, pe medic ? Ca
tegoric nu ! Pe portar în nici 
un caz. Fără antenă, dispoziti
vul nu avea nici un șic. Mal 
rămăsese de discutat doar 
despre 
nuă.

autor. Ședința conti-

M. CLAUDIUDesen :

Nene redactorule, te 
anunț că eu, Nicușor, 
am descoperit o baltă pli
nă cu comori, una necu
noscută pînă ătilm di 
geografi și, culmea, nu 
e trecută in nici o hartă 
fizică. Să vă spun 
cum a luat naștere, tn 
Bulevardul Miclurin, in 
spatele celor șapte 
blocuri noi, s-a gindit 
Sfatul popular la raionu
lui 30 Decembrie să facă 
un parc de joacă pentru 
copii. Și l-a făcut. Au 
instalat aici balansoare, 
leagăne și un tohogan 
din tablă. Despre tobo
gan, a cărui instalație a 
costat citeva mii 
lei, ce să mai 
era din tablă, iar noi 
copiii, băteam tam-tam- 
ul tn el din zori și pînă 
în noapte incit toți loca
tarii au avut impresia

de 
zic.,

că timp de doi ani și-au 
petrecut concediul în 
insula Mato-Grosso. No
roc că toboganul sa 
rupt, a rupt și pantalo
nii copiilor, uneori și cu 
puțină cărniță. Dar s-au 
gindit tovarășii de la 
sfat să facă și un bazin 
de înot (care a costat 
alte multe mii de lei). 
Și l-au făcut. Cînd a fost 
gata, tot dînșii s-au gin
dit că bazinul e prea 
mic, și atunci l-au trans
format in havuz cu ar
teziene. Dar apa nu a 
ți 3 nit decît dteva ore, 
apoi conducta de scurge
re s-a înfundat și apa 
ploilor a început să se 
adune, să se înverzească, 
si se clocească la soare. 
Capiii se jucau și se 
joacă și acum de-a ar
teziana, numai că lichi
dul nu mai țîșnește de 
jos în sus, ci invers (în
țelegeți 
treaba).

Asta a 
ploaie. A 
și apa a 
la fund sînt tot felul de 
comori: un balansoar, o 
paporniță, niște bidoane 
de ulei, smoală, lemne 
etc. Vorba ceea: baltă

cum devine

lost cu apa de 
venit și iarna, 
înghețat, dar

să fie, că broaște se gă
sesc. Balta mai conține 
o comoară bogată, neex
plorată încă de Inspec
toratul pentru igienă și 
protecția muncii.

Și 
aici, 
rilor, 
Ziua 
mașini pe care le conduc 
niște șoferi foarte pu
ternici. Ei au reușit si 
treacă și prin gardul de 
beton. Am spus tovară
șilor de la sfat că e prea 
mult zgomot și dînșii au 
promis că se vor lua 
măsuri. Și s-au luat : tn 
curtea cu pricina a 
apărut un depozit 
materiale, 
fier 
lăzi... 
deți < 
tire, 
(nu i 
nu-i 
clacsonează, 
motoarele... după cum 
Zice tata, ca in Tîrgul 
lui Cremene.

Vă rog pe dumnea
voastră să-mi spuneți 
unde e acest tlrg al lut 
Cremene, dacă nu aici 
la noi ?

NICUȘOR

mai e ceva. Tot 
în spatele blocu- 
e și un depozit, 

și noaptea vin

mai 
de 
dc 
de 

ve

unul
vechi, altul 

Acum să 
ce-i aici. Fiare trîn- 
țipete, vorbe urite 

spun de care, că 
frumos), iar șoferii 

ambreiază

(Urmare din pag. I)

avea hani pentru a-și achita in
ternatul. S-a frămîntat mult tn 
căutarea unei soluții, dar a recurs 
la cea mai absurdă posibil. A 
apelat la cei doi colegi ai săi, 
Pelin și Istrate, băieți, da nă
dejde și de încredere. Știa că 
aceștia după orele de școală a- 
leargă la întreprindere, unde mai 
muncesc incă opt ore pentru a 
se întreține șl pentru a-și ajuta 
frații mai mici. Știa că aceștia 
au bani și posibilitatea s-o ajute. 
„Nu am unde să dorm, nu am 
cu ce-mi achita cantina", le-a 
spus ea printre lacrimi. Băieții 
erau hotărîți s-o ajute, dar nu 
vedeau cum Le-a trecut prin 
cap o idee lipsită de judecată 
și i-ati spus-o fetei „La dormi
torul nostru ar fi loc și pentru 
tine Iți aranjăm intr-un colț un 
paravan și nu te deranjează ni
meni. Toți care dorm acolo sînt 
prieteni de-ai noștri, băieți cum
secade din labricâ Noi iți dăm 
bani, tu tlrguiești alimente, pre
gătești mîncare după ce vii de 
bi școală și mîncăm toți trei". 
Fata a acceptat cu plăcere.

ACUZAȚII DIN
Chiar tn ziua aceea și-a mutat 
valiza de la căminul școlii in 
dormitorul comun al întreprin
derii „Măgura Codlei", unitatea 
nr. 3 Brașov, în care dormeau, 
alături de alți zece tineri, Pelin 
și Istrate, angajați ai întreprin
derii respective. Cind cei doi au 
cerut voie colegilor lor de dor
mitor s-o aducă pe Elena aici, 
nici unul nu s-a împotrivit. Au 
subscris toți zece la acest ajutor 
pornit intr-adevăr dintr-un sen
timent al omeniei, dar acordat 
totuși cu o naivitate greu de în
țeles.

Noua locatară s-a obișnuit re
pede, a devenit de-a casei Toți 
se purtau frumos cu ea, o res
pectau și ajutau Timp de trei 
săf '.irnîni n a fost cu nimic su
păram, nopțile ei au fost liniș
tite Pelin și Istrate și-au con
firmat cinstea și corectitudinea.

Intr-o simbătă seara, Elena și-a 
cerut voie celor doi, să plece la 
o logodnă a unei prietene, „Dar 
nu e cazul să ne cert nouă voie, 
n-ai nici o obligație față de noi" 
i-au răspuns ei. Și a plecat. Lo
godna a fost de fapt un „ceai" 
a cărui consumație a durat pînă 
duminică seara. Cînd s-a întors. 
Elena le-a povestit cum și-a pe
trecut împreună cu alte fete in 
compania unor bărbați din care 
pe unul îl iubește la nebunie. 
Pelin a simții o strîngere de 
inimă Povestea ei l-a tulburat. 
Nu-și dădea seama de ce. O iu
bea ?

Ce-ați făcut voi ? Cum ați pro
cedat ?

I-ați incitat pe cei doi, spunîn- 
du-le că ei o întrețin, iar alții 
se „distrează" cu ea, împingîn- 
du-i cu judecata voastră nesă
buită spre fapta care nu trebuia

AFARA
să te întîmple, I-ați ajutat, ca 
dintr-un sentiment frumos, ome
nesc, să alunece spre o faptă 
urită, condamnabilă. Aceasta a 
fost cea de-a doua greșeală a 
voastră, mult mai gravă decît 
prima, cînd ați acceptat-o în 
dormitorul vostru.

In noaptea următoare, Pelin 
ajutat de Istrate a siluit-o. Fata 
a cerut ajutor, dat voi nu v-ați 
„amestecat". Ați înlesnit și sem
nat in felul acesta sentința de 
condamnare a propriilor voștri 
prieteni. Dar nu sînteți singurii 
„acuzați din afara boxei" Ală
turi de vin stă însăși Elena Ea 
se face vinovată pentru ușurința 
cu care s-a autocazat într-un dor
mitor comun de băieți, pentru 
lipsa ei de pudoare. (Martorii 
din dormitor afirmau că fără pic 
de rușine ea se plimba seara 
tumar îmbrăcată printre ei, te

BOXEI
îmbrăca fi se dezbrăca fără „per
dea" în fața băieților.). „O to
varășă de-a noastră de muncă — 
spune Nicolae Trijan, a invilat-0 
să locuiască la ea acasă dar eleva 
a refuzat. S-a obișnuit în dor
mitorul nostru. De-abia după 
noaptea violului s-a muiat la a- 
ceastă femeie".

Dar în primul rind ea se face 
vinovată pentru indisciplină șco
lară, pentru neîndeplinirea sar
cinii ce-i revenea ca elevă, aceea 
de a învăța pentru a-și păstra 
bursa. Diriginta ei, profesoara 
Bazarea, îi face în acest sens o 
absurdă caracterizare, aflată la 
dosarul de la tribunal, în care 
spune printre altele: „Posibili
tățile ei intelectuale nu au aju
tat-o să obțină note hune", lată 
ce părere deformată, antipedago- 
gică, poate avea un profesor des
pre un elev al său pe care pre

tinde că îl cunoaște bine. O a- • 
temenea părere seamănă a scuză ■ 
pentru dirigintă care n-a acar- | 
dat atenția necesară elevei sale.
Se pune întrebarea: „In ce im- | 
prefurări și-a „pierdut" Elena 
posibilitățile intelectuale, doar în I 
anul I dispunea de ele de vreme 
ce avea numai note bune și In I 
consecință era bursieră ?" Mai I 
departe diriginta spune : „A lipsit . 
mult de la școală în acest an, | 
dar. întotdeauna avea certificat . 
medical" (interesa, după cum I 
se vede, nu faptul că eleva lip- | 
sea, ci acoperirea acestor ab
sențe). I

Școala, organizația U.T.C. știau I 
că eleva a plecat din căminul . 
școlii da’ nu s-au interesai unde. I 
Igtă, așadar, noi timpvafi. Elevii ' 
anul 11 BF au fost profund a- I 
fectați de vestea trimiterii in fu- I 
deeată a colegilor lor Istrate și 
Pelin: 0 denaturată „solidaritate", I 
ale cărei consecințe n-nu fost 
bănuite, l-nu făcut Să tragă con- | 
cluzii mult prea tîrzii.,.

Studenții Florin Moldoveana șl Cristian Bejenaru de la 
Facultatea de Arhitectură, contuiind pe onlc un viitor cartier 

de locuințe
Foto: C. CONSTANTIN ,
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Decernarea Drapelului și Diplomei 
de Onoare ale C. C. al U. T. C. 
regiunilor fruntașe în îndeplinirea 
angajamentelor de muncă patriotică Ritmuri de primăvară Foto. O. PLEC AN

DISTINCȚIA ENTUZIASMULUI
S

pre oțelăriile pa
triei au fost expe
diate anul trecut 
mai mult de 53 50<J 
tone metale vechi. 
Lozinca acestei 

acțiuni : „Tot mai mult metal 
oțelăriilor".

„într-adevăr, își amintește, 
poate, în clipele acestea, lăcă
tușul Paul Nicolescu de Ia 
Uzina „1 Mai", prezent ca. invi
tat la festivitate : în primă
vara anului, in cinstea Con
gresului U.T.C., a fost mobili
zat un număr foarte mare de 
tineri. Au răspuns chemărilor 
parcă mai mulți ca de obicei. 
Ne însuflețise evenimentul, 
desigur. Dar chiar atît de mult 
am realizat noi și ceilalți ? Nu 
m-aș fi așteptat..."

...In bazinele pomicole ale 
regiunii au fost plantați prin 
muncă voluntar-patriotică a- 
proape 240 000 pomi fructiferi 
și ornamentali. Auzind cifra, 
trasatorul Gheorghc Dina de 
la Uzina mecanică Moreni tre
sare de parcă și-ar fi auzit 
rostit numele. Și poate se gîn- 
dește și el la o amintire de 
care nu se poate despărți : 
„Una din acțiunile care mi-a 

* plăcut cel mai mult a fost 
plantarea de puieți pe șoseaua 
Morenilor. Era într-o duminică 
dimineață. Ieșise la muncă a- 
proape tot orașul : și elevi, și 
muncitori, și funcționari. Citi 
pomi om fi plantat noi a- 
tunci?" Și în loc de răspuns, 
ridică din umeri: cît au făcut 
ei atunci nu mai știe dar știe 
în schimb ce a realizat întreg 
tineretul regiunii, cu mîinile 
sale harnice.

...Tineretul din agricultură 
a participat la efectuarea unor 
lucrări de irigații pe o supra
față de peste 550 hectare, a 
curățit și a îngrijit o mare 
suprafață de pășuni și finețe 
naturale.

„Și noi avem în comună 
vreo 60 de hectare pășune, își 
zice Maria Bănică de la Izvo
rul Dulce — raionul Buzău. 
Am muncit mult pe ele anul 
trecut. Oare era vorba și de 
munca noastră în rîndurile pe 
care le-am auzit ?“

Certitudinea 
de pe fețele 

tuturor

I
ntîmplnat cu vii 
aplauze, a luat 
apoi cuvîntul to
varășul PETRU 
ENACHE, prim 
secretar al Comi

tetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.

Tovarășul Petru Enachc 
a arătat că înmînarea Dra
pelului și Diplomei de O- 
noare a C.C. al U.T.C. con
stituie un eveniment impor
tant pentru organizația re
gională Ploiești a U.T.C., pen
tru întregul tineret al regiunii 
Ploiești, adresînd totodată, în 
numele C.C. al U.T.C., felici
tări călduroase tinerilor regiu
nii pentru rezultatele dobîndi- 
te, pentru hărnicia cu care au 
înscris în tradițiile muncii pa
triotice numele organizației 
regionale U.T.C., pentru con
tribuția adusă și pe această 
cale la dezvoltarea social-eco- 
nomică a patriei noastre.

In continuare, vorbitorul a 
prezentat un tablou amplu al 
participării tineretului din in
dustrie, agricultură, din școli 
și facultăți la munca nobilă 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a pa
triei pe baza vastului program 
elaborat de Congresul al IX- 
lea.

„Uniunea Tineretului Comu
nist care cuprinde în rîndurile 
sale peste 2 200 000 de uteciști 
— a spus vorbitorul — a mi
litat și va milita neobosit pen
tru a-și îndeplini sarcina de 

cinste încredințată de a se o- 
cupa de educarea tineretului 
în spiritul unei înalte răspun
deri sociale, de a-1 mobiliza 
la munca pentru înfăptuirea 
cu succes a marilor obiective 
ale construcției socialiste, a 
politicii profund patriotice a 
Partidului Comunist Român — 
conducătorul și îndrumătorul 
iubit al tineretului Republicii 
noastre".

Vorbitorul a prezentat în 
continuare un amplu bilanț al 
realizărilor obținute de tineri, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.C., în acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică, realizări 
care atestă entuziasmul cu 
care tinerii participă la aceste 
acțiuni, precum șj posibilități
le nelimitate ce stau la înde- 
mîna organizațiilor U.T.C. pen
tru a asigura acestor acțiuni o 
amploare și mai mare în vii
tor. Cele 385 milioane lei re- 
prezentînd valoarea economii
lor realizate de tineri, obținute 
prin 250 000 tone metale vechi 
predate oțelăriilor, peste 
1 700 000 pomi fructiferi și or
namentali care au împodobit 
peisajul țării, 49 000 hectare 
amenajate pentru irigații, a- 
proape 4 000 hectare cu care 
s-a îmbogățit fondul forestier 
al țării, importante lucrări de 
îndiguiri, desecări și terasări, 
de întreținere a pășunilor și 
fînețelor naturale reprezintă o 
ilustrare elocventă a entuzias
mului tinerilor, a forței mobi
lizatoare a organizațiilor U.T.C. 

în semnificațiile bogate pe 
care le dezvăluie cifrele de 
mai sus, a spus în continuare 
tovarășul Petru Enache, o 
pondere însemnată o au și re
alizările obținute de tineretul 
regiunii Ploiești care și-a în
deplinit anul trecut angaja
mentele la toate obiectivele 
stabilite, situîndu-se pe primul 
loc în întrecerea pentru obți
nerea unor rezultate cît mai 
bune în munca voluntar-pa
triotică. Toate aceste rezultate 
pozitive au fost posibile da
torită faptului că organele și 
organizațiile U.T.C. din regiu
nea Ploiești ca și cele din re
giunile Galați, Mureș Autono- 
mă-Maghiară, Hunedoara, din 
alte regiuni ale țării, respec- 
tînd hotărîrile și măsurile sta
bilite de cel de-al VIII-lea 
Congres al U.T.C., au pus un 
accent mai mare pe caracte
rul educativ al acțiunilor în-

I PLOEȘTI
treprinse, s-au preocupat de 
organizarea lor în perspecti
vă, antrenînd un mare număr 
de tineri în desfășurarea a- 
cestora. Ele se adaugă în mod 
firesc realizărilor anilor ante
riori contribuind astfel la îm
bogățirea unei tradiții care a 
apărut și s-a impus în anii 
noștri : tradiția muncii vo- 
luntar-patriotice.

în continuare, evocînd mo
mente și fapte de muncă eroi
ce înscrise de-a lungul anilor 
de către tînăra generație 
pe șantierele patriei, fapte 
a căror semnificație confi
gurează distinct un portret 
coleetiv impresionant al ge
nerației tinere în plină afir
mare a talentului și energiilor 
sale creatoare, vorbitorul a 
spus : „Pretutindeni unde se 
cerea braț harnic de tînăr cu
tezător și constructor, entuzi
asm și pasiune, hotărîre fier
binte de a te dărui cu toate 
forțele muncii nobile de înfru
musețare și dezvoltare a ță- 

rit, tineretul a fost prezent le- 
gîndu-și biografia sa de bio
grafia marilor construcții ale 
anilor socialiști".

Referindu-se la plenara C.C. 
al U.T.C. din ianuarie 1967 
care, în lumina plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, 
a stabilit o serie de măsuri 
importante și în domeniul 
muncii patriotice, tovarășul 
Petru Enache a arătat că 
trebuie să constituie pen
tru fiecare organizație, pen
tru fiecare tînăr o înda
torire de cinste aceea de 
a continua și dezvolta tradiții
le muncii patriotice, de a par
ticipa la desfășurarea unor 
ample lucrări de folos obștesc, 
îndeosebi pentru înfrumuseța
rea satelor și orașelor, colec
tarea unor cantități sporite de 
metale vechi, acțiuni de împă
duriri, plantări de pomi, în
treținerea pășunilor, strînge- 

rea recoltei, la construcția o- 
biectivelor social-culturale și 

- la alte activități. în acest 
scop vorbitorul a cerut orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
să manifeste o preocupare spo
rită față de îndeplinirea inte
grală a angajamentelor, să an
treneze tinerii la efectuarea 
unor lucrări pe tot parcursul 
anului consultîndu-i și ținîna 
seama de propunerile lor în 
stabilirea obiectivelor, să îm
bunătățească colaborarea cu 
organele locale, să urmărească 
periodic modul în care se re
alizează obiectivele propuse — 
obiective ce trebuie să fie re
aliste, să reflecte corespunză
tor posibilitățile reale ale tine
retului. Totodată, a recoman
dat ca în stabilirea angajamen
telor să se urmărească pe lin
gă efectele economice și influ
ența educativă pe care înfăp
tuirea angajamentelor o de
termină, să se organizeze 
în așa fel acțiunile în a- 
cest domeniu îneît ele să 

contribuie nemijlocit la for
marea în rîndul tineretu
lui a unei atitudini înain
tate față de muncă, a respec- 
hilui față de făuritorii bunu
rilor materiale ale societății, 
în acest scop este necesar ca 
obiectivele stabilite să fie 
popularizate din timp, să fie 
ajutați tinerii să cunoască im
portanța lor, necesitatea a- 
cestora pentru dezvoltarea so- 
cial-economică a fiecărei lo
calități a patriei, iar acțiunile 
de muncă patriotică să se des
fășoare într-o atmosferă cu 
adevărat tinerească. Pentru în
deplinirea exemplară a acestei 
sarcini este necesar ca activiș
tii U.T.C. să se considere și să 
fie factori de prim ordin che
mați să ajute la organizarea 
muncii, a acțiunilor voluntar- 
patriotice și, în același timp, 
să participe efectiv la desfă
șurarea acestora, să munceas
că alături de tineri așigurînd 
și prin prezența lor caracte
rul tineresc educativ al activi
tăților ce se întreprind.

După ce s-a referit la măsu
rile privind organizarea mun
cii patriotice, stimularea tine
rilor, recunoașterea deplină a 
meritelor lor în desfășurarea 
acțiunilor, măsuri elaborate de 
Biroul C.C. al U.T.C., vorbito
rul a spus : „Pentru fiecare 
membru al organizației noas
tre de tineret trebuie să con
stituie un titlu de mîndrie do
rința de a participa la toate ac
tivitățile organizate, de a me
rita să poarte insigna de 
„Fruntaș în munca voluntar- 
patriotică", iar fiecare organi
zație trebuie să-și facă o da
torie de onoare din țelul de 
a muncii in așa fel in
cit să i se acorde „Fanio
nul de organizație U.T.C. 
fruntașă în munca volun
tar-patriotică", — titluri de 
cinste către care trebuie să as
pire întregul tineret, organi
zațiile U.T.C., îmbogățind ast
fel marea carte a tradițiilor 
muncii voluntar-patriotiee cu 
noi și strălucite realizări".

în încheierea cuvîntului său, 
tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
spus : „îmi revine plăcuta în

datorire de a decerna organi
zației regionale Ploiești a 
U.T.C., Drapelul și Diploma de 
Onoare ale C.C. al U.T.C. pen
tru rezultatele obținute in 
munca voluntar-patriotică în 
anul 1966. în numele C.C. al 
U.T.C. îmi exprim convingerea 
că drapelul, simbol al glorioa
selor tradiții de muncă patrio
tică a tineretului din țara 
noastră, va constitui un puter
nic imbold pentru activitatea 
de viitor, astfel îneît, însufle
țiți de prezența lui în cadrul 
organizației regionale Ploiești 
a tineretului, uteciștii, între
gul tineret al regiunii să în
scrie realizări și mai mari in 
activitatea voluntar-patrioti
că".

Urmează, apoi, momentul 
solemn, momentul care fusese 
anticipat în imaginație de 
nenumărate ori în această di
mineață de duminică : decer
narea Drapelului și Diplomei 
de Onoare ale C.C. al U.T.C. 
Tovarășul Petru Enache înmî- 
nează drapelul în ovațiile en
tuziaste ale întregii săli. Eve
nimentul capătă dimensiuni 
deosebite datorită însuflețirii 
și emoției, care i-a cuprins pe 
cei 2 500 tineri. Și cîntecul în
soțește în mod firesc această 
scenă unică, îmbogățind-o cu 
sensuri noi:

„Lumină-i steagul nostru-n 
zare..."

în timpul adunării s-a su
bliniat nu odată că reali
zările de pină acum trebuie să 
fie punctul de plecare al celor 
Viitoare. în cuvintul celor care 
au urcat la tribună s-a făcut 
permanent simțit angajamen
tul tineretului din regiune de a 
duce mai departe ceea ce s-a 
realizat pină în prezent.

în cuvîntul său, tovarășul 
Ion Sîrbu, secretar al Comite
tului regional Ploiești a! 
P.C.R., a arătat că comitetul 
regional de partid dă o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute 
de tineretul regiunii în munca 
voluntar-patriotică, conside- 
rîndu-le unul din cele mai fru
moase daruri pe care regiunea 
Ploiești îl face patriei noastre. 
Totodată vorbitorul a subliniat 
că este de datoria fiecărui 

tînăr să nu se oprească aici, 
și a exprimat convingerea Bi
roului Comitetului regional al 
P.C.R. că comitetul regional 
U.T.C. va ști și de acum îna
inte să mobilizeze toate for
țele pentru obținerea de noi 
succese.

Rînd pe rînd, această hotă
rîre a fost exprimată de tofi 
cei care au vorbit în dimineața 
aceea : de tovarășul Ion 
Neamțu, prim secretar al Co
mitetului orășenesc Ploiești al 
U.T.C., de tovarășul Ion Bucur, 
prim secretar al Comitetului 
raional Cimpina al U.T.C., ca 
și de tovarășul Ion Mutu, se
cretar al comitetului U.T.C. 
din comuna Lopătari — raio
nul Buzău.

„Din toate înscrierile la 
cuvînt s-a desprins limpede 
ideea că sîntem hotărîți să de
punem toate eforturile pentru 
a îmbogăți agenda rezultatelor 
noastre. Eu n-am luat cuvîntul 
astăzi. Dar s-a vorbit și în nu
mele meu. Acesta este și anga
jamentul meu personal".

Cine a rostit cuvintele aces
tea ? Carnetul de notițe, oricît 
ar fi răsfoit, nu dezvăluie nici 
un nume în dreptul rîndurilor 
de mai sus. Sau, poate, inten
ționat a fost trecut cu vede
rea : era hotărîrea care se citea 
pe fața fiecărui tînăr în clipa 
cînd ieșea de la impresionan
ta festivitate.

★

în partea a doua a festivi
tății, Ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Comunist 
a prezentat un bogat program 
de muzică și dans. Tinerii pre- 
zenți în sală au avut prilejul 
să se întîlnească din nou cu 
pitoreștile noastre dansuri 
populare, să asculte cu interes 
melodiile populare și de mu
zică ușoară, prezentate în ca
drul programului care a fost 
mult apreciat de tineri, după 
cum au dovedit desele aplauze 
cu care au fost întîmpinați și 
cele cu care erau invitați in
sistent să reapară.

D. MATALA

Prezente 
între Dunăre
și Vrancea

Jocul, veșnic nou, al călușarilor

Galați, duminică 12 martie. 
Aici și-a dat intilnire activul 
Comitetului regional al U.T.C. 
eu prilejul atribuirii Diplomei

de onoare a Comitetului Cen
tral al U.T.C. pentru locul II 
pe țară in acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică.

Înalta distincție acordată ti
neretului regiunii Galați îți 
găsește acoperirea in faptele 
lor, in hărnicia cu care au 
muncit in timpul liber in anul 
care a trecut. .4ța, de vildă, 
s-au expediat oțelăriilor Hune
doarei și Reșiței nu mai puțin 
de 300 vagoane de fier vechi 
și deșeuri metalice din între
prinderi și sate. La suprafața 
arabilă a regiunii s-au mai a- 
dăugat alte peste 300 hectare, 
iar cele 500 hectare irigate sint 
și rodul muncii tinerilor.

Cele mai multe dintre șose
lele ca și drumurile regiunii 
au devenit adevărate alei. 
62 000 de plopi au fost 
plantați in aliniamente fără 
sfîrșit, iar pomii fructiferi și 
vița de vie fac adevărata bogă
ție a dealurilor terasate după 
ultimele cuceriri ale științei 
agrotehnice.

Dintr-un sumar calcul mate
matic rezultă că in 1966, prin 
acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică s-a făcut o economie 
in valoare de peste 27 000 000 
lei.

— Dar această realizare se 
încadrează foarte bine la 
timpul trecut, arăta in cuvintul

U.T.C. de la Galați a constituit 
totodată și un prețios schimb 
de experiență. Tovarășul Mi- 
halcea Mustățea, Ion Constan
tin, Radu Mindroiu, Șerbănică 
Ionescu și alți vorbitori și-au 
exprimat recunoștința lor față 
de prețuirea muncii uteciștilor 
din raioanele și orașele ai că
ror primi secretari sînt, anga-

său tovarășul VASILE CARO- 
L1CĂ, prim secretar al Comi
tetului regional Galați al U.T.C. 
Anul 1967, arăta vorbitorul 
pune in fața organelor și orga
nizațiilor U.T.C. din regiunea 
noastră noi și importante sar
cini menite să îmbogățească 
realizările de pină acum.

Întâlnirea activului regional

jindu-se să răspundă prin fap
te sarcinilor reieșite din Plena
ra Comitetului Central U.T.C. 
din ianuarie 1967.

Luind cuvîntul, tovarășul IO
SIF WALTER, secretar al Co
mitetului Central al U.T.C., în 
numele și din însărcinarea Bi

roului Comitetului Central al 
U.T.C. i-a felicitat pe cei pre- 
zenți și prin ei, pe toți tinerii 
din regiunea Galați, pentru 
realizările obținute. Apreciind 
rezultatele obținute, vorbito
rul s-a referit pe larg la sarci
nile ce revin organelor și or
ganizațiilor U.T.C. pentru 
dezvoltarea tradițiilor de mun
că patriotică în vederea înde
plinirii integrale a angaja
mentelor stabilite.

Inmînînd Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.C., tovarășul 
Iosif Walter a urat organizați
ei regionale Galați a U.T.C. 
noi succese in munca de în
florire a regiunii Galați.

In încheiere a urmat un fru
mos program artistic prezentat 
de colectivul de actori ai Tea
trului muzical din Galați.

VASILE MOINEAGU

VA 

AMIN

TIT! ?

Primele zile ale primă
verii de anul trecut au 
coincis cu un eveniment 
memorabil în viața tine
retului patriei, Congresul al 
VIII-lea al U.T.C. Eve
nimentul primăverii era 
luminat de evenimentul 
tinereții. Cert este însă că 
prezența tinerilor, în în
treaga țară, pe șantierele 
muncii patriotice se da
tora evenimentului tinere
ții, Congresul al VIII-lea, 
care era cu fiecare zi mai 
aproape, mai stăruitor în 
atenția întregului tineret. 
Ziarul nostru consemna în 
acele zile acțiunile de 
muncă patriotică sub tit
lul „In întîmpinarea 
Congresului U.T.C ".

Vă amintiți ?
„Un tren marșrut în

cărcat cu peste 300 de 
tone metale vechi, rodul 
muncii a sute de tineri, a 

pornit ieri din Baia Mare 
cu destinația Hunedoara. 
Organizațiile U.T.C. în
chină această realizare a 
lor Congresului".

Și știrile se succedau 
parcă mai repede decît 
orele : de Ia Brăila — o 
altă veste, în greutate de 
350 tone, de la Constanța 
200 tone. Cite trenuri au 
fost necesare pentru toa
te, tonele de metale vechi 
care au luat drumul tur
nătoriilor pină la sfîrșitul 
anului trecut ? Un singur 
tren ar fi trebuit să aibă 
pentru transportul acesta 
uriaș, nu mai puțin de 
25 000 de vagoane. Dar 
calculele nu sînt întotdea
una elocvente.

Sau, vă amintiți ? ,.O
dată cu primele zile ale 
primăverii, străzile comu
nelor din raionul Rîmnicu 
Vîlcea cunosc o animație 

deosebită. Zeci de tineri și 
tinere ies în timpul liber la 
muncă și împrăștie pietriș 
pe șosele, plantează pomi, 
curăță și amenajează ron
durile de flori din parcuri 
sau de la sediile coopera
tivelor agricole. Pe margi
nea trotuarelor și aleilor 
s-au plantat primele 
flori...“.

Primele flori se armo
nizau discret cu o altă 
noțiune, mai vastă, care 
presupunea în termenii săi 
efortul, în cel mai înalt 
înțeles : „șantierele primă
verii". Tinerii adăugau, 
astfel, anotimpului frumu
seți noi, create de mîinile 
lor de gospodari: în raio
nul V. I. Lenin din 
București o fostă groapă 
devenea cu încetul parcul 
Răcori, în cartierul Flo- 
reasca, un alt parc se înăl
ța sub ochii' trecătorilor și 

ai constructorilor înșiși. 
La Timișoara, ștrandul ti
neretului, creat și el prin 
muncă patriotică, îți schim
ba înfățișarea sub gesturile 
grijulii ale celor care se 
scăldau deocamdată nu
mai în razele soarelui prie
tenos. Un alt ștrand se a- 
menaja pt insula Șimian 
din dreptul orașului Turnu 
Severin.

Pe șoseaua Arad—Lu
goj—Caransebeș—Turnu- 
Severin, 10 000 de tineri 
din regiunea Banat au a- 
coperit distanțele cu pașii 
și cu palmele lor, iar în 
urmă rămîneau, înșiruiți 
frumos, arborii ornamentali 
care începeau, treptat, să 
se integreze în peisajul în
conjurător. Bîrladul nu mai 
este nici el doar orașul rul
menților. Hărnicia tinerilor 
săi muncitori, elevi și in
telectuali i-au completat 

înfățișarea cu peste 15 000 
metri patrați de spații 
verzi, care s-au alăturat fi
resc celor 135 000 pomi or
namentali.

Și exemplele ar mai pu
tea continua. Dar oricît 
de lung ar fi șirul lor, tot 
n-ar putea cuprinde reali
tatea în întreaga ei com
plexitate, tot n-ar reuși să 
scoată în relief decit cîte- 
va amănunte ale întregu
lui. Exemplele sînt și ele 
neputincioase uneori. Cu 
atît mai mult, cu cît pri
măverii i-au luat locul pe 
rînd celelalte anotimpuri, 
iar exemplelor de atunci 
le-au urmat, inevitabil, al
tele.

Dar de „Salba Oltului" 
vă mai amintiți ? Un arti
col din raionul Corabia ne 
înștiința că în cîteva co
mune pornise o mare ofen
sivă împotriva secetei. O

fensiva tineretului. La Iz- 
biceni — 900 hectare, la 
Tia Mare — 450 hectare, 
la Cilieni — 320 hectare 
erau amenajate în vederea 
lucrărilor de irigare. La 
Gîrcov, în mai puțin de 3 
zile a fost ridicat un ba
raj în calea apelor. Și peste 
tot tineretul se alfa în pri
mele rînduri, peste tot pre
zența sa aducea un entu
ziasm de nestăvilit, și în 
același timp, o pricepere 
care se împacă întotdeauna 
bine cu tinerețea.

O cifră nu poate spune 
totul. Poate, cel mult, echi
vala valoarea unor lucrări, 
a unor acțiuni, în ansam
blu sau pe fiecare în parte. 
Dar nu poate evalua entu
ziasmul de zi cu zi a tine
retului nostru, întreaga sa 
hărnicie.

„La Cluj, aproape 1 500 
de elevi și muncitori sînt 

prezenți pe șantierele de 
locuințe din cartierul 
Gheorghieni sau în alte 
puncte ale orașului unde 
nivelează pămîntul in jurul 
noilor blocuri". Pămîntul 
în care, într-o altă primă
vară, vor fi din nou răsă
rite flori „In parcul mare, 
aproape 1 000 de elevi de 
la Grupul școlar comercial 
și Liceul pedagogic au pre
gătit pentru iarnă acest 
minunat loc de tecreere". 
Sosirea anotimpului frigu
ros n-a stăvilit cu nimic 
însuflețirea tinerilor de pe 
cuprinsul întregii țări. O- 
biectivele erau și atunci la 
fel de variate, iar consec
vența cu care răspundeau 
tinerii „prezent" însemna 
le fapt conștiința că ceea ce 
fac este în folosul tuturor. 
Și acesta era numitorul co
mun al acțiunilor întreprin
se de ei.

Anul a trecut, exemplele 
s-au adăugat unul altuia, 
îmbogățindu-se unul pe al
tul și fără să izbutească 
vreodată să ajungă din ur
mă ritmul vioi al fiecărei 
zile de lucru. Rezulta
tele înregistrate în anul 
trecut, măsurate în tone 
sau în mii de hectare, s-au 
adăugat și ele la cele ale 
anilor anteriori, susținînd 
cu argumente noi o noțiu
ne apărută în anii noștri: 
„Tradiția muncii voluntar- 
patriotice".

Acum intrăm într-o nouă 
primăvară. Alte acțiuni au 
început deja să apară pe 
agenda inepuizabilă a 
muncii voluntar-patriotice. 
Anotimpul tinereții naturii 
îi găsește din nou prezenți 
pe tinerii țării pe șantierele 
care așteaptă vigoarea 
brațelor lor.

M. DUMITRU



Fotbal,
Scrimă, Canoiaj, 
Box,
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Handbal, Volei,
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Popice, 
Tenis,

Tir, Șah
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MAREA DUMINICA

A HANDBALULUI ROMÂNESC

TINERETUL-AUR

Nici nu s-au stins bine ecourile 
C. M. de handbal din Suedia — 
competiție cu o epică de un rar 
dramatism și surprize spectacu
loase, imprevizibile — și iată că 
țara lalelelor, a devenit teatrul 
unor noi desfășurări temerare de 
forțe în acest splendid joc. Și-au 
încrucișat „spadele" 8 echipe 
feminine și 12 masculine — 

|intr-un adevărat campionat mon
dial neoficial, denumit „criteriul 
speranțelor". Și pe drept cuvînt : 
pentru că Ia viitorul C. M., din 
1970, ce va avea loc în Franța, 
speranțele de azi ale handbalu
lui european, se vor reîntîlni în 
cea mai mare parte.

Dar cum pînă atunci mai e 
atita timp și loc de muncă, ne 
oprim la clipele de față, la băieții 
și fetele noastre care, cîștigînd 
ambele titluri mondiale și 
medaliile de aur, au înscris în 
istoria sportului românesc două 
noi victorii strălucite. Felicităm 
sincer ambele echipe pentru 
aceste prestigioase victorii, pen
tru că au obținut ceea ce n-au 
reușit „bătrînii", în Suedia. Ambi
ția și dorința de reafirmare a va
lorii handbalului românesc, de 
confirmare a virtuților pe care le 
posedă, dragostea pentru culorile 
patriei, excepționala lor pregăti
re tehnică și fizică, i-au dus pe 
tinerii handbaliști pe podiumul 
de onoare, terminînd acest veri
tabil maraton, și băieții și fetele, 
fără să cunoască înfrîngerea. Este 
un merit și al antrenorilor E. 
Trofin și M. Pintea de Ia băieți 
si Fr. Spier, D. P. Colibași de 
la fete, care au știut să ridice sus

ștacheta eforturilor și a voinței 
jucătorilor. Actul final a 
coincis cu o evoluție ce a de
monstrat înalta clasă a handba
lului românesc. Băieții, întîl- 
nindu-i pe polonezi, și fetele, 
intr-o nouă dispută cu jucătoa
rele maghiare, jucînd de o ma
nieră extraordinară — după cum 
au menționat posturile de radio 
— făcind o adevărată de
monstrație și-au depășit de 
departe adversarii. Diferența de 
valoare, exprimată prin diferen
ța de goluri (22—8 la băieți și 
10—7 la fete), arată clasa noastră 
în acest sport. Mulți, care consi
derau medaliile de bronz obținute 
de colegii lui Mozer și Gruia 
in Suedia, un eșec (? !), și care 
s-au grăbit să pună mai deghizat 
sau fățiș, problema unui presupus 
declin al handbalului nostru, 
alimentînd și cu prilejul acestei 
noi confruntări acea stare de 
circumspecție și espectativă (vezi 
doamne să nu ne grăbim și să se 
întîmple ca în Suedia) — ar 
putea să-și facă reproșuri. Pe Ga- 
țu, Penu, Dincă, Lieu, Moldovan, 
Papp, jucătoarele Maria Nîcolae, 
Dobîrceanu, Soos, Ilie, ca să nu
mim doar cîteva nume și ceilalți 
care s-au acoperit de glorie, să-i 
întîmpinăm cu flori și îmbrățișări. 
Zău că merită. Hanbalul. să Hm 
drepți, este totuși singurul sport, 
care ne-a adus cele mai mari 
satisfacții și ne dă certitudini, 
speranțe și pentru viitor. Școala 
românească de handbal e totuși 
o realitate incontestabilă.

O etapă cu rezultate normale 
— și cutremur în tot clasamen
tul. Echipele bucureștene, cîști
gînd 7 din cele opt puncte puse 
în joc, au trecut la conducere. 
Craiova, campioană de toamnă, 
a coborît pe locul 4 și cred că 
are toate șansele să mai coboa
re. Schimbările sînt firești, a- 
cum sau mai tîrziu ele tot s-ar 
fi produs, și asta pentru că fot
balul nu este un joc de noroc, 
indiferent că uneori întîmplarea 
joacă un rol precumpănitor. 
Fotbalul nostru, mediocru chiar 
dacă i-am învins pe 
deplasare, trăiește prin 
șase echipe.

Bucureștiul n-a avut 
cuplaj nici de data aceasta. 
(Sînt la mijloc, probabil, rațiuni 
financiare sau, poate, de I.T.B.).

Sîmbătă am consumat pe sta
dionul Dinamo, cel mai frumos 
din Capitală, o dublă porție de 
plictiseală. Dinamo București, 
întîlnind-o pe colega ei din țara 
prunilor, a învins-o cu 2—0. Au
torii golurilor, foarte tînărul 
Dumitrache (un mare talent, dar 
din păcate cu o capacitate fizică 
mult sub ceea ce se cere de la 
un atacant central modern) 
Ion Pîrcălab 
ultima secundă de joc. Mi-au 
plăcut cei doi, plus Ghergheli, 
Octavian Popescu șl Nunweiller 
III, iar de la învinși, portariil 
Urzlceanu. Ștefan Covaci, unul 
dintre antrenorii naționalei, a- 
flat șl el în tribună, a plecat

acasă, cred, destul de amărît. 
Selecționabilii, indiferent că au 
purtat 
lucit.
simplu 
echipa 
terenul. Bine a zis cine a zis că 
mai degrabă să-l ținem pe tușă 
șl să jucăm în zece oameni cu

greul jocului, n-au stră- 
Iar Frățilă a fost pur și 
cel mai slab om din 
sa dacă nu și de pe tot

— lasă că și cu Dobrin au mîn- 
cat o bătaie de la C.F.R. Timi
șoara, de nu le-a trecut sughi
țul nici acum, 
spectacol" (?!), 
antrenorul lor,
să „facă fițe" în loc să-și vadă 
de treabă. Barem Ioachim Po
pescu (ce fumuri i s-au urcat la

„Veniți să facă 
cum a declarat 
ei s-au chinuit

VASILE CABULEA

greci în 
cinci sau

parte de

Și
care a înscris în 

i de joc.

de Fănuf Neagu

francezii, decît să-1 trimitem 
intre Pîrcălab și Ionescu ca să-i 
încurce. Căci ți se taie picioa
rele numai cînd îl vezi cum șu- 
tează de la 6 metri în fanionul 
din colțul terenului. De ce nu 
văd antrenorii ?

Piteștenii, fără Dobrin, Pre- 
purgel și Barbu, sînt o formație 
la discreția unei echipe oarecare

cap !) n-a umblat decît cu „șus- 
te“ și „iordane". Dacă, să zicem, 
ar fl fost Ioachim un Djalma 
Santos ? Doamne ferește, ar fi 
înghițit mingea și plasa și ar fi 
scos petece și funii pe nări. Ce 
rost au toate șmecheriile astea 
răsuflate ! Niciunul. Dovadă că 
primul gol marcat de bucureș- 
teni a pornit de la o „șustă"

neizbutită. La fel i 
n-a mai înscris 
mai ține minte, 
să ne arate cum 
mingea pe creștet, 
te să șuteze la poartă. Această 
mare îngîmfare pe nimic sau 
totală lipsă de seriozitate, ne 
ține legați de picioare. O fi el 
fotbalul un joc, dar dacă nu-1 
faci cu toată seriozitatea, grav 
chiar, nu merită să-l faci, fiind
că iese numai ceea ce ne-am să
turat să tot vedem.

Duminică, pe stadionul Repu
blicii, jucătorii de la Progresul 
și studenții din Cluj au oferit 
un spectacol ceva mai intere
sant, întii ca viteză de joc, apoi 
ca evoluție a scorului. Progre
sul — trebuie să-l evidențiez 
din nou pe Oaidă, și alături de 
el pe Țarălungă — a jucat bine, 
atunci cînd a fost condusă (gă
sesc că Iosif Ritter a acordat 
prea ușor golul studenților) și 
de două ori mai bine din mo
mentul cînd Constantinescu a 
fost eliminat (pe bună dreptate) 
și a rămas în zece oameni. In 
ultima jumătate de oră, bucu- 
reștenii au atacat furios poarta 
lui Gaboraș, și clujenii, retrași 
cu mic cu mare în careu, ca să 
apere cu dinții avansul, apoi re
zultatul de egalitate, n-au putut 
să mai facă nimic.

Echipa lui Marcu și Ivnnsuc, 
după cum a jucat la București, 
se duce de-a rostogolul în B.

și Țurcan, care 
un gol de nu 
s-a tot căznit 
știe el să țină 
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„Adevăr și ficțiune despre insigna de polisportiv"

0 ZESTRE

• ADEZIl/NI, BINE 
DAR DFCIZII ?

BUNĂ INSĂ
Spectatorii care au văzut, du- 

.minică, în sala Floreasca, meciul 
Ide handbal dintre echipele Dina- 
țmo București și H. G. Copenha
ga, din sferturile de finală ale 
C.C.E. se pot declara mulțumiți : 
a fost într-adevăr o partidă de 
un înalt nivel, cu faze de verita
bil spectacol și de un dinamism 
ce a ținut asistența intr-o ten
siune electrizantă. Cît de mult 
ne-au amintit cele două echipe, 
prin evoluția lor, de partidele 
de la C.M. din Suedia prin acele 
răsturnări imprevizibile de si
tuație — în primele minute da
nezii conduc cu 7—4 ca repriza 
întîi să se termine totuși în a- 
vantajul nostru cu 12—9 iar în 
final dinamoviștii să-și sporeas
că zestrea pentru revanșă la 8 
puncte. După o perioadă de ta
tonare, cu greșeli, echipa noas
tră, își revine. Mozer, marchea
ză cîteva goluri în tot atîtea 
stiluri, etalînd din frumusețea 
și farmecul acestui sport și invi- 
tîndu-și colegii la lucru. E rîn- 
dul să se evidențieze apoi și al
ții : și o face cu prisosință Mu
reșan, prin șuturile precise, pu
ternice, fără ca plonjoanele ce
lor doi portari danezi ce apără 
alternativ să aibă reușită.

Deși învinsă, echipa H. G. 
Copenhaga a lăsat o impresie 
excelentă : danezii posedă o teh
nică și pregătire fizică remarca
bile ; din felul cum au evoluat 
se vede că vin dintr-o țară unde 
acest sport ocupă virtual locul 
numărul unu : (150 000 de jucă
tori legitimați). Dacă mai adău
găm titlul de vicecampioană 
mondială, la care au contribuit 
și Lung, Gaard, Jurgens (pivotul 
cu nr. 6, mic și solid denumit 
de spectatorii suedezi „Mobby 
Dick") pe care i-am văzut Ia 
Floreasca. victoria o considerăm 
prestigioasă dar pentru revanșă 
care nu va fl deloc ușoară, hand- 
baliștii dinamovișt.i trebuie să 
fie totuși cu ochii-n patru.

Inițiativa ziarului „Scînteia 
tineretului" de a pune în dis
cuție o astfel de temă, ca cea 
despre insigna de polisportiv, 
a găsit o deplină adeziune în 
rîndul tinerilor hunedoreni. In 
ce ne privește apreciem că nu
mărul redus de purtători ai in
signei, se datorește in mare 
măsură insuficientei colaborări 
intre organizațiile U. T. C. și 
consiliile asociațiilor sportive. 
Chiar dacă s-au luat unele mă
suri sporadice de către orga
nele și organizațiile U.T.C. 
asociațiile sportive nu au știut 
de acestea și invers. Măsurile 
sau acțiunile comune în acest 
sens, au lipsit cu desăvîrșire. 
Se înțelege că în astfel de con
diții nu se putea face mare 
lucru. Și la noi, majoritatea 
purtătorilor insignei sînt din 
rîndul elevilor. în ce-1 privește 
pe tinerii muncitori — și la 
Hunedoara nu sînt puțini — a- 
ceștia au participat în număr 
foarte mic la concursuri. Este 
adevărat că tinerii noștri sînt 
angrenați serios în activitatea 
de producție, organizată pe 
schimburi iar alții, urmează 
cursurile serale. Dar nici noi 
nu am găsit forme con
crete, adecvate pentru a-i 
angrena la întreceri, ape- 
lînd cu prea multă ușurință la 
scuză că acești tineri sînt „o- 
bosiți" șl timpul lor liber este 
de-abia suficient pentru studiu 
și odihnă. Dacă ei înșiși ar fi 
aflat cum îi scuzăm noi, sînt 
convins că s-ar fi supărat. 
Pentru că la combinatul side
rurgic, de pildă, și mai ales la 
secțiile cocserie și furnale, ti
nerii sînt dornici să facă sport,

să participe la întreceri. Dar 
aproape întotdeauna din cauza 
proastei organizări a întreceri
lor (erau convocați cind tere
nurile erau ocupate) ei nu au 
putut avea acces pe bazele 
sportive. Trebuie să ne preo
cupe mai mult, în viitor, orga
nizarea de „ateliere" speciale 
pentru promovarea normelor, 
pe zile și secții de producție 
nominalizate. Este necesar să 
acționăm cu mai multă hotă- 
rîre și convingere ; se impun 
măsuri neîntîrziate în privința 
folosirii spartachiadei de iar
nă și a cupelor tradiționale or
ganizate pe plan local, pentru 
trecerea normelor. Considerăm, 
de asemenea, că domeniul cel

mal puțin „explorat" rămîne 
cel al muncii educative. Nu 
toți tinerii din organizațiile 
noastre au înțeles că „insigna" 
slujește prețioaselor idei de în
tărire a sănătății, a corectei și 
armonioasei dezvoltări fizice 
și morale. Poate că această în
țelegere, cultivată cu grijă la 
tineri, este însuși marele „se
cret" al popularii stadionului, 
cu incontestabile rezultate față 
de mobilizările formale, uneori 
cu... convocatoare. De aceea 
cred că principalele direcții de 
acțiune pentru viitor sînt toc
mai munca educativă susținu
tă, dublată de o consecventă 
colaborare dintre organizațiile 
U.T.C. și asociațiile sportive 
pentru buna organizare a în
trecerilor și mobilizarea masei 
de tineri la trecerea normelor.

ION ADAM 
secretar al Comitetului 
orășenesc Hunedoara 

al U.T.C.

Campioana mondială Na
talia Kucinskaia în zbor, 

deasupra bîrnei

• ÎN REFLEXELE El
APOREDL MUNCH NOASTRE

Faptul că în ultima vreme 
concursul pentru obținerea in
signei de polisportiv și-a pier
dut din interes, Se datorește, 
după mine în bună măsură, 
și unei orientări unilaterale a 
profesorilor de educație fizică 
care își limitează preocupările 
ce țin de acest domeniu doar 
la cadrul strict al școlii.

Participarea sporadică a ma
sei tineretului, și mai ales a ti
nerilor săteni, Ia concursul 
pentru obținerea insignei este 
un fapt demn de toată atenția. 
Vreau să subliniez că dacă s-a 
ajuns la „impas" este rezulta
tul unei munci formale a con
siliilor asociațiilor sportive și 
în egală măsură este o conse
cință a faptului că regulamen
tul concursului a rămas „da
tor" în ceea ce privește varie
tatea probelor. Dacă se mai a- 
pelează, in cazul inactivității, 
la lipsa terenurilor sportive sau 
la problema timpului liber, tre
buie să arătăm că acestea sînt 
scuze cu totul neîntemeiate.

Dintre măsurile cele mai efi
ciente, propunerea cu organi
zarea „atelierelor", o consider 
cea mai importantă. Aceasta 
înseamnă că, dînd un caracter 
permanent acțiunii, tinerii — 
indiferent de asociație — vor 
putea participa la concursuri 
și pregătire, fără să tot aștepte 
rarele ieșiri organizate de aso
ciația din care fac parte și 
care pînă acum, încerca să re
zolve trecerea tuturor norme
lor dintr-un „foc".

Sigur că pentru aceasta toțî 
profesorii de educație fizică au 
datoria să-și aducă aportul, re- 
zolvînd problemele asistenței 
tehnice. In privința mobilizării 
tinetilor, totul stă în colabora
rea strînsă dintre organizațiile 
U.T.C. și asociațiile sportive. 
Este stint că la sate activitatea 
sportivă de mase (în care in-

signa de polisportiv ocupă pri
mul loc) se desfășoară cu se
rioase carențe. De aceea cred 
că prezența profesorului de 
specialitate la „catedra satu
lui", trebuie să se facă cu ade
vărat simțită. De la fel trebuie 
să pornească inițiative vii, sti
mulatoare, 
signet" să 
muncii lor. 
cest punct 
prilej de 
pe care ar 
în dezvoltarea mișcării spor
tive de la sate. Pentru că în 
raionul nostru, Roșiorii de 
Vede, profesorii de educație 
fizică se bucură de atenția cu
venită din partea tuturor.

VASILE STANESCU 
profesor de educație fizică 

Școala generală nr. 2 
comuna Virtoapele de Joi

în reflexele „in
se vadă și aportul 

Concursul din a- 
de vedere este un 
afirmare a rolului 
trebui să-l avem

/I PIEDESTAL 
CAPE OBLICA 

de Dan Dețliu
Am fost prima oară la un meci de fotbal, ceva mai înainte de 

a merge la școală. Pe cheiul Dîmboviței, cam pe lingă Opera de 
astăzi, exista o arenă cu totul fi cu totul de lemn, in care puteau 
intra, claie peste grămadă, vreo 10 000 de spectatori. Cred că era 
duminică după masă — primăvara spre Paște — fi juca Venus cu 
Crișana. Atunci am văzut cum arată un teren, o poartă fi o minge 
adevărată, am înțeles, ce înseamnă șut și gol, și, mai ales, am ad
mirat cîteva celebrități ale gazonului. De fapt, pe „Venus" era 
zgură, dar așa vine vorba... La gazde, jucau Lăpușneanu, Albu, 
frații Vîlcov, la Crișana luhaz și Baratki, stele de primă mărime... 
Revăd și azi, ca prin ceață, o cursă a blonduhn înaintaș orădean 
— veritabil număr de jonglerie printre apărătorii adverși, încheiat 
Cu o lovitură năpraznică, jos, la colț : Jean Lăpușneanu s-a întins 
ca un arc fi a respins miraculos în corner I Odată cu ovațiile pu
blicului, sub cupola cerului de primăvară, s-a înălțat în mine, ca 
un piedestal cu neputință de surpat, admirația pentru sportivul 
de marcă. Pe atunci i se zicea „vedetă" — apoi, termenul a fost 
proscris (de ce, habar n-am) fi înlocuit cu acela de sportiv frun
taș. Eu așa am apucat: vedeta, asul, idolul galeriei... De altfel, 
mi se pare normal să i se acorde un epitet special, deoarece 
spectatorii cei mulți văd în atletul care iese din comun — cam
pion, recordmen, realizator de baza — un tip excepțional, pe 
care-l stimează și-l admiră fără rezerve.

In fond, această atitudine este perfect logică. In majoritatea 
cazurilor, sportivul de înaltă performanți duce o existență sobră, 
o viață de eforturi și privațiuni greu de imaginat, „de pe mar
gine". Precizia cu care portarul de clasă, deviază șuturi fulgeră
toare, eschivele fine ale pugilistului învins la trei ani o dată, ele
ganța campioanei în lupta cu ștacheta, la o înălțime neatinsă de 
nimeni în lume — sînt rezultatul strădaniilor de ani și ani, al dis
ciplinei de oțel, al perseverenței și migalei.

Un boxer cum a fost Mircea Dobrescu nu s-ttr fi putut men
ține peste un deceniu printre cei mai huni de pe glob, dacă 
și-ar fi permis să încalce măcar așa, din cînd în cind, legile 
aspre ale ascezei performerilor: un șpriț „la vreo ocazie", o țigară 
„bună", o petrecere cu prelungire (că doar oameni stntern !) — 
acestea și altele asemenea au fost eliminate cu desăvîrșire din viața 
„minusculului" campion, care a purtat peste mări și țări faima 
sportului românesc. ,

Evident, în cazul amintit, ca ft în mai toate cele asemănă
toare, talentul, înzestrarea naturală joacă un rol important; să 
nu uităm însă că talentul necultivat, nedublat la timp de o ati
tudine corespunzătoare la locul de muncă, în familie, în socie
tate, se risipește ca fumul în vînt. Fiindcă am dat exemplul unui 
boxer, voi adăuga că acum vreo 15 ani apăruse un băiat foarte 
înzestrat, numit, parcă, Bostiog. Primele sale evoluții au făcut o 
impresie deosebită, mulți oameni de meserie vedeau în el pe 
urmașul marilor pugilițti români dintre cele două războaie. Din 
nefericire, după cîteva succese de prestigiu și o ascensiune rapidă 
spre vîrful categoriei, tînărul talent a început să-și dea în petic : 
și-a neglijat antrenamentele, a ieșit de sub influența familiei — 
modeste, dar harnice — din care provenea, s-a înhăitat cu indivizi 
de calitate jalnică, fălindti-se cu capacitatea de rezistență la al
cool și la nopți pierdute. Eforturile de recuperare, insistente, re
petate — au fost zadarnice.

Sportivul fruntaș — vedeta, asul, idolul galeriei — este obligat 
să respecte normele unui comportament exemplar — pe de o 
parte, pentru a întări pe plan social prestigiul pe care i-l con
feră succesele obținute, pe de altă parte, pentru a-și proteja cali
tățile psiho-fizice. Orice abatere de la programul de pregătire, 
orice deviere de la conduita cetățenească au consecințe negative, 
care se reflectă atît pe tabela de rezultate cit și în stima publi
cului. Cei ce urmăresc cu pasiune evoluția reprezentanților noștri 
în diferite discipline, milioanele de spectatori și suporteri din 
toate colțurile țării, înregistrează prompt fiecare oscilație a per
formanțelor și a comportării extra-sportive a favoriților lor. Nn 
trebuie uitat nici o clipă faptul că gloria sportivă te situează 
îrrtr-adevăr pe un piedestal, unde fiecare gest devine deosebit 
de vizibil și de semnificativ pentru opinia publică. Este regretabil 
că unii dintre cei in cauză își permit să ignoreze această reali
tate, privitul cu ușurință avertismentele pe care li le adresează, la 
timpul cuvenit viața, colectivitatea.

Ne amintim cu mîhnire cite speranțe se legau cîndca, de nu
mele unor fotbaliști ca Todor, portar al echipei Rapid, sau Varga, 
atacantul dinamovist. Ambii păreau destinați unei lungi fi fruc
tuoase cartere, ca iitnlâri de bază ai formațiilor respective și ai 
lotului republican. Cînd au apărut primele semne de neseriozi
tate in comportarea lor, mulți au fost înclinați să le trateze cu 
îngăduință, considerîndu-le drept fenomene trecătoare. Mai tîrziu, 
observând că gluma se îngroașe, conducerile cluburilor respective, 
s-au străduit să îndrepte lucrurile, dar nici discuțiile personale, 
nici ședințele de analiză, nici repetatele semnalări în presă n-ou 
dus la rezultatele dorite. Fie că ajutorul a venit cu înti'zîere 
fie că nu au fost întrebuințate cele mai bune metode, acțiunea 
s-a dovedit inoperantă. Cele două „speranțe" au eșuat.

Dacă asemenea cazuri ar fi cu totul izolate, n-am insista asu
pra lor. Dar, pe cit se pare, procentajul nărăviților este destul de 
ridicat, îndeosebi (nu, insă, exclusiv) în aria fotbalului. Numeroase 
lormații din prima categorie au dificultăți în acest sens cu unii 
dintre jucătorii de bază.

Fără îndoială, de propria atitudine răspunde în primă fi ultimă 
instanță cel in cauză. După cum spuneam, performerul este dator 
să-și susțină calitățile naturale și popularitatea cîștigată, printr-o 
comportare demnă, în concordanță cu poziția și condițiile de care 
se bucură, l'n rol important în această direcție revine colectivului, 
antrenorilor, facto’ilor de răspundere din cadrul clubului. Cred 
de asemenea, că familia, prietenii suporterii au de spus un cu- 
vint — adesea hofărîtor — în educarea sportivului de perfor
manță — și este regretabil că tocmai de aici pornește cîteodată 
imboldul spre atitudini neconforme cu etica sportivă, cetățenea
scă. Nu trebuie să uităm nici o clipă că din momentul situării 
sale pe acel piedestal despre care vorbeam — al prestigiului, al 
admirației unanime — campionul nu-și mai aparține doar sie 
însuți el devine o valoare a ohștei, a societății din care face 
parte. Chemat să apere culorile țării în competiții internaționale, 
el încetează să fie un ins oarecare, devine reprezentantul unui 
popor, al unei națiuni.

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
• La Ziirich a fost dat publi

cității programul turneului inter
național de fotbal U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori, care 
se va desfășura anul acesta în 
Turcia între 5 și 13 mai. Echipa 
României, participantă în grupa 
C a preliminariilor, va susține 
primul joc la 5 mai, la Ankara, 
cu selecționata R.D. Germane. 
Apoi va juca Ia 7 mai la Konya 
cu echipa Suediei și la 9 mai, Ia 
Ankara, cu formația U.R.S.S. 
Semifinalele între cîștigătoarele 
de grupe se vor disputa la 11 
mai la Istanbul, iar finala, in 
același oraș, ia 13 mai.

• Duminică seara pe patinoa
rul artificial din parcul „23 
August" a avut loc a doua în- 
tîlnire internațională de hochei 
pe gheață dintre echipele de 
tineret ale României și Ungariei. 
Hocheiștii români au obținut vic
toria cu scorul de 10—5 (5—0, 
2—0, 3—0).

de-a 5-a încercare, 
României, Viorica 
a ocupat locul trei 
medalia de bronz, 
înregistrată de ea 
nou record româ-

• Peste 10 000 de spectatori 
an urmărit duminică în Palatul 
sporturilor din Praga întrecerile 
din ultima zi a jocurilor europe
ne de atletism. Proba feminină 
de săritură în lungime a revenit 
în mod surprinzător atletei nor
vegiene Berit Berthcisen, care a 
realizat 6,51 ni. Rcalizînd 6,40 m

din cea 
recordmana 
Visco poleanu 
și a obținut 
Performanța 
constituie un
nesc pe teren acoperit. Proba de 
triplu salt a fost cîștigată de 
cehoslovacul Nemsovski cu 16.57 
m. Șerban Ciochină nu s-a clasat 
în prinții 6. Cunoscuta atletă 
sovietică Taisa Cencîk a terminat 
învingătoare în proba de săritu
ră în înălțime cu 1,76 m. Erica 
Stoenescu n-a participat la 
finală, ratînd calificarea în preli
minarii.

(Agerpret)
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CERUL E NEMILOS

NEVRALGIA 
DE SEZON ?

(Urmart din pag.

dea iastiii|i de apos- 
trofa ospătarel. Ne reîn
toarcem privirile la pa
harele garnisite cu spumă 
deasă. Se aice că pofta 
vine mîneind. Verificăm, 
a cita oară această axio
mă ?, că pofta vine degra
bă si bind.

— Cite doi mici T
— N-avem, Aveam otr- 

nați.
— Alune T
— Vă servim eu cașca

val.
Vine cașcavalul, ea la 

mama lui la stină, necu
rățat, necuviincios înghe
suit In farfurie.

— Un cuțit, te rog (să 
îndepărtăm cojile de pe 
cașcaval).

— N-avem, Vă pot da o 
furculiță.

Și dialogul continuă, 
tot atît de absurd. Conti
nuă cu ospătară, continuă 
prin comentarii cu some- 
lenli. Avem subiect de 
discuție Și aici Ia Grădi
nița din fața Podgoriei 
am zorit de la marginea 
Bucureștiului. E duminică, 
înainte de ora prinsului. 
E duminică șl primăvară, 
respiri destins. Ai atîtea 
să-ți spui, ai atttea de 
discutat cu soția, cu prie
tenii. Un restaurant dotat 
cu o orchestră și cu o di
zeuză e altfel un resta
urant cu un pretext in 
plus de-a fi vizitat, cu un 
pretext in plus de a avea 
ce eomenta. Să fie lipsa 
fețelor de masă, a mltitel- 
ioi și a spiritului comer
cial un asemenea pretext ? 
Așa a fost din păcate. Și 
erau altea de spus in a- 
eeastă zi de duminică, In 
această dimineață de 

( primăvară, și In această 
ieșire eu familia la o 
bere 1 Dar așa ne-am 
constituit — clienți fiind 
— intr-un complet de ju
decată a neglijenței și 
spiritului comerical ab
sent, in nuanțele sale ele
mentare, de Ia restuaran- 
tnl Grădinița.

flCTUALITATEA r* n

DE ALBASTRU LA POMPEI

GALAȚI (de la 
corespondentul nos
tru)

Spre strada AI. I. 
Cuza din Galați se 
îndreaptă în aceste 
zile numeroși tineri 
sau vîrstnici în grup 
sau individual, care 
vizitează sediul Bi
bliotecii Centrale Re
gionale V. A. Ure
chea. Aici sala de 
împrumut a biblio
tecii a căpătat in 
prezent o dublă des
tinație. E vorba de 
organizarea unei ex
poziții a cărții, inti
tulată „60 de ani de 
la răscoala țărăneas
că din 1907".

In primele două

săli expoziția cu
prinde documente ou 
privire la manifestă
rile țărănești pre
mergătoare răscoalei, 
desfășurarea răscoa
lei în țară și, deci, și 
în părțile regiunii 
Galați, iar tn cea de 
a treia sală, vizitato
rii fac cunoștință 
cu documente, cărți, 
manuscrise și alte 
materiale care ates
tă importantul ecou 
internațional al răs
coalei din 1907.

La sediul Filialei 
raionale a Asociației

Vînătorllor și Pesca
rilor Sportivi din 
Tg. Mureș, s-a ame
najat o interesantă 
expoziție cinegetică. 
Sînt expuse peste 150 
piese : trofee de 
cerbi și căpriori, ani
male și păsări împă
iate. In mod deose
bit, vizitatorii se o- 
presc în fața trofee
lor cerbilor, de mari 
dimensiuni, care în
trunesc punctajul in
ternațional pentru a- 
cordarea unor me
dalii.

I. VULCAN 
corespondent 

voluntar

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

Pentru a face față necesității 
determinate de dezvoltarea învă- 
țămîntului, în cadrul grupului 
școlar de chimie din Pitești au 
început lucrări de extindere. Spa
țiilor de învățămînt li se vor 
adăuga un local de școală cu 8 
săli de clasă, 5 laboratoare, o 
sală de desen, un muzeu, o clă

dire atelier pentru lăcătușerie, 
sudură, forjă, mașini unelte etc. 
Va fi construită o cantină cu- ca
pacitatea de 900 locuri în 3 se
rii ; un cămin cu 300 locuri. In 
plus, în vechiul cămin se fac rea- 
menajări și redistribuiri de spa
ții în scopul măririi capacităților 
de cazare existente de la 200 la 
300 locuri.

Ca deobicei, Muzeul de 
Istorie a Partidului Comu
nist, a Mișcării Revoluțio
nare și Democratice din 
România a prilejuit și du
minică 12 martie unui mare 
număr de tineri emoționan
te întilniri cu glorioasele 
tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare, ale partidului 
său comunist, ale poporului 
nostru. In această zi muze
ul a fost vizitat de peste 
1 400 de tineri muncitori, 
țărani cooperatori și elevi 
din regiunile Dobrogea, Ol
tenia, de la Roșiorii de Vede, 
Videle, Curtea de Argeș, 
Buzău', Collbași, Drăgășani, 
Cislău, Brașov, Ploiești, Ro
man etc. in majoritate so
siți in București in cadrul 
unor acțiuni turistice iniți
ate de organizațiile U.T.C.

TELEVIZIUNE
18,00 — Pentru cei mici l 

Știți să desenați copii ? „Prie
teșugul dintre șoarece și pi
sică" de Frații Grimm. Dese
nează Iurie Darie ; 18,15 —
Pentru tineretul școlar : 1001 
de întrebări ; 19,00 — Telejur
nalul de seară ; 19,20 — Călă
torii geografice : Călătoria că
pitanului Cook (IV) ; 19,45 — 
Pagini din istoria filmului în

România; 20,10 — Telecronl- 
ca economică. Economia de 
metal (II); 20,30 — Seară de 
teatru : „Dragă mincinosule" 
de Jerome Kilty. Interpretea
ză Beate Fredanov și Fory 
Etterle de la Teatrul „Luaia 
Sturdza Bulandra" ; In pauză 
— Poșta televiziunii; 23,00 — 
Telejurnalul de noapte.

Vom vedea la cinematecă
Fidelă menirii sale culturalizatoare, cinemateca bucureșteană 

continuă să programeze în sala de pe bulevardul Magheru, specta
cole cinematografice de ținută. Pentru spectacolele cu bilete la 
casă (marțea și sîmbăta toate spectacolele — iar in celelalte zile 
numai dimineața — sînt programate următoarele filme : săptămî- 
na 13—19, „Rîsete în paradis" (Mario Zampi), „Pilot de încer
care" (Victor Fleming), „Cerul este al vostru" (Jean Gremillon), 
„Furie" (Fritz Lang). In săptămina 20—25 martie „Micul Rebel", 
„Mitsou" (Jacqueline Audry), „Inimă credincioasă" (Germane Du
lac, o precursoare a cinematografului poetic), „Surizătoarea doam
nă Bendet", „Căderea casei Usher", „Finis terrae" (ultimele trei 
filme constituind un medalion Jean Epstein), „Pinochio" (lung 
metraj în desene animate realizat de Disney în plină epocă de 
glorie). Săptămina 27—2 aprilie : „Insula misterioasă" (după Jules 
Verne), „Mandrin" (Jean-Paul le Chanois), „Colț alb" (după Jack 
London), „Caruselul" (Erich von Stroheim).

In afara acestor spectacole, cinemateca prezintă programele spe
ciale pentru abonați (lunea, miercurea, joia, vinerea și duminica 
după-amiază), cuprinzind o selecție mai riguroasă, realizată tot din 
filmele amintite.

„Excursia tinere
tului" ! Așa șl-a inti
tulat Comitetul raio
nal 16 Februarie al 
U.T.C. călătoria pe 
Valea Prahovei — 
punct terminus Ca
bana Trei Brazi — 
cu cei aproape 660 de

tineri al raionului 
plecați duminică in
tr-o excursie de o zi, 
din Inițiativa comisi
ei de sport și turism. 
Înainte de a se în
scrie pe serpentina 
muntelui, cele 11 au
tocare O.N.T. fac un

scurt popas pentru a- 
comodarea ou aerul 
tare și pregătirea 
schiurilor la ultima 
confruntare cu zăpe
zile.

ION MARCOVICI

In drum spre ruine, tu
riștii sînt asaltați de femei 
și bărbați care-i îmbie cu 
vederi, mici albume, amin
tiri de tot soiul. Tenacită
ții aproape tragice a vînză- 
torilor de amintiri nu cred 
să i se poată rezista cu u- 
șurință, mai ales iarna cînd 
turiștii sînt mai rari.

Prin ceea ce a fost dnd- 
va vechiul oraș Pompei ne 
conduce un fost profesor 
de istorie, grav și îndatori
tor, care șchioapătă puțin; 
o infirmitate aproape ne
observabilă. Bineînțeles, a- 
semeni tuturor ghizilor pe 
care i-am văzut în Italia 
are repertoriul lui propriu, 
sigur de succes, cu glume 
și anecdote îndelung cău
tate prin cărți și se stră
duiește să rețină atenția 
vizitatorilor, mai ales, asu
pra părții lumești a fostu
lui Pompei. Răspunde însă 
prompt și exact la orice 
întrebări în plus, dovedind 
o impresionantă mobilitate 
în distribuirea atenției.

Ruinele sînt edificatoare 
în a înfățișa un succint is
toric al orașului în care în
florea la începutul primu
lui mileniu o viață civili
zată și îndestul de desfrî- 
nată. In cartea lui Seig- 
fried Oertwig, „Călătorie 
prin orașe dispărute" sînt 
cuprinse la capitolul „An
tichități conservate" nu
meroase amănunte asupra 
orașelor din preajma Ve- 
zuviului, a tragicei erupții 
și a redescoperirii ruinelor, 
amănunte pe care, le citam 
în treacăt, încredințați că 
o hună parte din cititori 
n-au parcurs paginile a- 
cestei captivante cărți.

Cititorul va afla, astfel, 
că la 24 august al anului 
79 e.n. o unitate a flotei 
romane, sub comanda lui 
Pliniu cel Băirin, natura
listul era ștrînsă în portul 
Misenum, nu prea departe 
de orașul Pompei, care fu
sese cu 16 ani în urmi 
pustiit de lava vulcanică și 
încă nu începuse bine să 
se refacă. ht acea zi, Pli
niți cel Bătrîn și soldații de 
sub comanda lui vor fi ob
servat nond uriaș ce se 
ridica deasupra craterului 
vulcanului, îndrepți ndit-se 
spre înălțimi amețitoare, 
pentru a se ramifica apoi 
ca petalele unei flori cînd 
strălucitoare și albe, cînd 
cenușii. Intrigat, Pliniu, ars 
de patima cercetării, a ho- 
tărît să se apropie pe mare 
de locul dramei. In timpul 
operațiunii, bătrînul cărtu
rar a dictat unui scrib ob
servațiile sale despre catas
trofă. In barcă a început 
să cadă cenușă, care deve
nea pe măsură ce se apro
piau tot mai fierbinte și 
mai deasă, apoi piatră 
ponce și bulgări de lavă, 
Neputînd acosta la Re
sina, navele s-au în
dreptat spre Stabiae, 
unde Pliniu s-a adăpos
tit intr-o casă încer- 
cînd să se odihnească, fără 
a-și găsi liniștea. Amenin
țată de cutremure și de 
lavă, casa se putea prăbuși 
ori putea fi acoperită cu 
cenușă. Cu capul înfășurat 
în perne, pentru a se apă
ra de pietre, bătrînul Pli
niți s-a îndreptat spre țărm 
unde se adunaseră îngro
ziți locuitorii așezării. Cum 
mărturisesc două scrisori 
ale nepotului și fiului ma
relui cărturar roman, cînd 
atmosfera a devenit irespi
rabilă, oamenii au fugit, 
in afară de Pliniu care in
spirase prea mult aer o- 
trăvitor, iar ajutorul a doi 
sclavi i-a fost cu totul za
darnic. A doua zi, cada
vrul său a fost găsit intact. 
Aceasta este singura desori- 
ere făcută de un martor o- 
cular al evenimentului în

urma căruia au fost distru
se orașele Pompei și Her
culanum, notează Oertwig.

Orașul Herculanum a 
fost în întregime acoperit 
iar deasupra lui s-au năs
cut noile orașe Porției și 
Resina. In 1719, niște mun
citori, săpînd o fîntînă, au 
descoperit la 30 metri adîn- 
cime cîteva statui dintre 
care două au ajuns, prin 
Viena, în colecțiile din 
Dresda. In 1750, săpîndu- 
se o galerie prin stratul de 
tuf a fost descoperit tea
trul orașului, și, mai târziu, 
alte clădiri precum și mo
zaicuri, statui, picturi mu
rale, unelte, o bibliotecă 
de aproximativ 3 000 de 
papirusuri. Spre deosebire 
de Herculanum, orașul 
Pompei n-a fost acoperit 
în întregime iar numărul 
victimelor omenești a fost 
redus.

Proprietarii s-au întors 
pentru a lua ce se putea dez
gropa din bunuri, apoi au 
venit răufăcătorii care au 
prădat tot ce se putea pră
da. După 1748 au început 
săpăturile de cercetare iar. 
cea mai mare parte a roa
delor lor se află concentra
tă în Muzeul din Napoli. 
In 1860, Giuseppe Fiarelli 
a început cercetări mai sis
tematice : el a desprins 
frescele de pe pereți, trans- 
portîndu-le în muzee pen
tru a le apăra de intempe
rii, a înlocuit statuile de 
bronz cu copii; a avut 
ideea, primul, de a turna 
gips în cavitățile lăsate în 
lavă de cadravele descom
puse, obținînd o copie fi
delă a morților.

O vizită în civita Pom
pei este cutremurătoare. 
Oricîte date ar fi strînse, 
golul dintre ele nu poate 
Îi acoperit deeît de jocul 
iber al imaginației.

sportive ale timpului, a- 
nunțate pe pereții ziduri
lor, cu litere mari de un 
roșu aprins : „Pe data de... 
se țin luptele de gladiatori 
ale edilului Pansa, și între 
aceștia se află Nyetelius, 
preferatul cetățenilor 1 De 
asemenea va avea loc și o 
luptă între fiare 1 Pe orice 
vreme 1 Se vor întinde și 
umbrare împotriva soare
lui 1".

Poate, după ce se întor
ceau de la discuțiile pu
blice sau de la obișnuita 
plimbare, cetățenii onora
bili ai orașului se abăteau, 
cu fereală, spre lupanare 
de unde se îndreptau spre 
case, țepeni, cinstiți și în
cercați de senină demni
tate. (Despre asemenea 
posibile scene mărturisesc 
și cîteva picturi de calita
te artistică discutabilă in
terzise privirilor feminine, 
picturi de o indecență ce 
trădează vizibil desfriuL 
Privindu-le, am gîndit o 
clipă, întregind metafora 
inițială, că Vezuviul s-a 
răzbunat prin hohotul lui 
de rîs geologic pe aceste 
fapte ale plictisului și trîn- 
dăvelii ce negau violent le
gile frumosului și ale 
firii.)

Regretul de a nu fi pu
tut vedea mozaicul repre- 
zentînd lupta lui Alexan
dru, (momentul cînd aces
ta străpunge pe unul din 
generalii lui Darius) des
prins din „Casa faurului" 
și depozitat în muzeul din 
Napoli, este desigur sporit 
de cuvintele rostite de 
Goethe cu privire la acest 
mozaic: „Prezentul și vii
torul nu vor ajunge vreo
dată să comenteze la jus
ta ei valoare această minu
ne a artei și mereu se va 
simți nevoia să se revină 
asupra ei, pentru a o pri-

Venus aurită

Neofita

Căi nefolosite pentru sporirea productivității muncii

Ciinele calcinat

(Urmare din pag. I)
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ductivității. In unele locuri, situa
ția continuă să se mențină.

Pe lîngă defecțiunile mecanice 
la unele mașini, concretizate în 
pierderi serioase de timp —• se 
constată că o parte din acestea 
sînt folosite insuficient. Așa, de 
pildă, dacă la sfîrșitul anului tre
cut, la Uzinele „Independența", 
presele hidraulice și presele cu 
fricțiune au fost folosite în pro
porție de 66,7 la sută și respec
tiv 95,6 la sută, în luna ianuarie 
anul curent, coeficientul utiliză
rii lor nu se ridică peste 47,3 la 
sută. La aceasta, mai adăugăm 
faptul că ritmicitatea producției 
a cunoscut la Uzina „Indepen
dența" oscilări exagerate (dacă 
am lua în calcul doar luna 
ianuarie a.c., decadal, situația 
se prezintă astfel : I = 22,2 
la sută ; II = 26 la sută ; III = 
51,8 la sută). Acest lucru conduce 
la o altă concluzie, aceea că. de 
fapt, conducerea întreprinderii nu 
acordă importanța cuvenită des

fășurării ritmice a producției, ra- 
curgînd, la munca în asalt spre 
sfîrșitul ultimei decade a lunii.

Forul tutelar — ne spunea in
ginerul S. ONEȚIU — ne apro
bă ( ? 1) inițial ritmicitatea cu a- 
bateri serioase. Aceasta, din cau
ză că întreprinderea noastră fa
brică o serie de produse — uni
cate. Există deci un „sprijin" 
chiar din partea ministerului, care 
nu face altceva deeît să deschidă 
larg porțile risipei de timp. Cu
rios este că în timp ce folosirea 
capacităților de producție este sub 
cea normală, numărul de ore su
plimentare este destul de ridicat. 
Cele peste 7 039 de ore suplimen
tare efectuate Ia uzina din Cis- 
nădie în anul 1966 și acordate cu 
ușurință de fonii tutelar atestă că 
există suficiente și importante re
zerve de folosire a timpului de 
lucru al muncitorilor și al mași
nilor în această întreprindere. Mai 
mult. Uzina are un coeficient al 
schimburilor nu ■ prea ridicat 
(2,05 la Sută) șt nici asistența teh
nică nu este de un nivel cores

punzător. în schimburile 2 și 3, 
nu lucrează nici un inginer, iar 
maiștrii și tehnicienii sînt în nu
măr insuficient. Repartizarea ace
stora pe cele trei schimburi se 
face ignorînd necesitățile desfă
șurării ritmice a producției.

Un coeficient scăzut al schim
burilor s-a obținut și la „Inde
pendența" (1,67 ia sută) iar la u- 
nele secții acesta a înregistrat 
valori și mai mici. Nu reflectă a- 
ceasta o nerespectare a sarcinilor 
de a folosi toate căile pentru 
creșterea productivității muncii ?

Absențele nemotivate, aceste 
„carii" periculoase ale timpului 
de lucru, constituie iacă o pro
blemă căreia conducerile între
prinderilor nu i-au dat importanța 
cuvenită. Pierderea de timp cau
zată de absențele nemotivate 
s-a cifrat la sute de om-zile 
numai în luna ianuarie la între
prinderile de care ne ocupăm. 
Este, astfel, ușor de observat, că 
alături de întreruperile din func
ționare a utilajelor și a lipsei de 
materii prime necesare, acestea

constituie o cauză importantă care 
a determinat, de fapt, efectuarea 
a peste 7 039 de ore suplimenta
re. De către conducere ele apar 
însă „justificate". Pînă cînd se 
vor mai tolera aceste pierderi de 
timp ?

Obținerea unor produse de 
înaltă calitate este însă condițio
nată de ridicarea permanentă a 
calificării muncitorilor. In cele 
trei întreprinderi există peste 90 
de cursuri de ridicare a califică
rii și de specializare. Frecvența 
la aceste cursuri, arareori se ri
dică la 70—80 la sută. Ce denotă 
aceasta ? O slabă preocupare din 
partea colectivelor de conducere 
din cele trei uzine pentru ridica
rea nivelului profesional al mun
citorilor. Ar fi, credem, util, să 
amintim că prin creșterea cu 1 la 
sută a productivității muncii la 
Uzina „Balanța" de exemplu, s-ar 
obține 19 bascule semiautomate 
de 50 kg sau 20 bascule auto
mate, de 150 kg.

★
Alături de unele rezultate bune

obținute de Întreprinderile amin
tite maj sui, reiese că sînt încă 
nefructificate rezerve importante 
de creștere a productivității mun
cii. Adoptarea unor măsuri hotă- 
rîte, constructive, care în final să 
fie concretizate în sporirea efici
enței economice a întregii activi
tăți a întreprinderilor, se impun* 
cît mai urgent.

Creșterea productivității muncii 
— cale principală de sporire a a- 
cumulărilor bănești ale întreprin
derilor, trebuie să constituie în 
toate unitățile economice, o sar
cină permanentă pentru colecti
vele de conducere ale acestora. 
Trebuie, în acest sens, valorificate 
toate rezervele existente, trebuie 
ca întreprinderea, — așa cum se 
sublinia la Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 — „...să fie 
astfel organizată, îneît producția 
și munca să corespundă nivelului 
mondial, să asigure fiecărui mun
citor posibilitatea ca în timpul le
gal de lucru să-și valorifice pe 
deplin capacitatea, corespunzător 
condițiilor tehnice existente".

lată forul civil, această 
imensă piață, pavată cu 
lespezi mari, înconjurată 
de soclurile statuilor care-i 
impuneau lumii pe oamenii 
de vază ai orașului și, pro
babil, ai țării. Alături, tem
plul lui Jupiter, templul 
zeiței orașului și templul 
lui Vespasian. Nu departe, 
casa postăvarilor recunos
cută și mult frecventată de 
cumpărători rafinați și pre
tențioși, care știau să cer
ceteze calitatea stofei și a- 
legeau, după cum arată 
frescele, culorile oii, volup
toase ori misterioase. Casa 
faunului, Casa cu fîntina 
mică, Casa cu balcon, fai
moasa Casa dei Vetti, 
Casa lui Siricus, a lui 
Marcus Lucrețius, a lui 
Cornelius Rufus, Casa 
poetului tragic (devenit 
erou principal în roma
nul lui Rultcer — „Ulti
mele zile ale Pompeiului"), 
încăpătoarele Terme sta
biae, cu o amenajare per
fectă, în care zăbovea în
delung lumea bună a ora
șului, Teatrul Mare, Tea
trul Mic, fostele lupa
nare, cazarma gladiato
rilor, în care locuiau lup
tătorii profesioniști ce-și 
ignorau viața, luptîndu-se 
pînă la moarte între ei sau 
cu fiarele sălbatice, aduc 
prin timp rezonanțe de ci
vilizație, cruzime și des- 
frîu. Și trebuie să fi fost 
sublime și îngrozitoare 
spectacolele din arena ma
relui Amfiteatru cu 20 000 
de locuri, cu loji pentru 
femei în care, nepăsătoare 
sau silită să fie așa, viața 
se înfruntă cu moartea. 
Exclamațiile sau lacrimile 
femeilor ce priveau luptele 
sîngeroase, oftaturile sen
timentale sau parșive, în
delung bîrfite și comentate 
în lumea feminină dedată 
voluptăților și zilnicelor băi 
de aburi, trebuie să fi avut 
o notă cu totul interesan
tă, viața de aici părînd 
uneori a se consuma într-o 
atmosferă de plante exoti
ce. Fiindcă viața curgea, 
mai mult ca oriunde, în 
Pompei însoțită de toate 
marile și mioile ei ambiții, 
mizerii șl plăceri omenești, 
de gravele inegalități so
ciale. Oamenii hogați își 
hrăneau zilele cu vanități 
și idile virile, așteptind cu 
înfrigurare competițiile

vi cu de-amănuntul și a o 
admira sincer și simplu".

Pompeiul oferă totuși, 
așa sărăcit cum este și 
transportat în muzee, nu
meroase compensații. Fie 
și numai prin obsedantul 
roșu al frescelor din Villa 
dei Misteri, prin inocența 
îmbufnată a Neofitei, ini
țiată în mistere, prin com
poziția Silene și Satyrs re
înviind discret senzația 
de corupție blinda, prin 
sculpturile și obiectele a- 
flate în muzeu, prin gra
țioasele fresce din Casa dei 
Vetti.

Părăsesc vechiul Pompei 
însoțit de același ghid care 
continuă să spună anecdo
te și amănunte pitorești 
despre posibilele pasiuni a- 
moroase din orașul de altă
dată. O face cu har și fi
nețe.

Profilat în dreapta, Ve- 
zuviul impasibil domină șt 
creează în fapt, peisajul. 
Rămîn în urmă străzile în
guste, pavate cu uriașe 
pietre, în care ghidul ne 
arată, încăodată, urmele 
căruțelor și locurile de tre
cere pe timp de ploaie (In 
oraș încă nu se introduse
se un sistem de canalizare 
dar existau deja conducte 
de apă potabilă, iar nu de
parte s-a descoperit o ori
ginală stație de filtrare).

Incercînd să fixez o ipos
tază a peisajului la întoar
cere mi-a fost greu. Dacă 
mi s-ar cere totuși, aș ape
la la același Mihai Ralea : 
„Sus, mereu, Vezuviul a- 
menințător. Această veșni
că amenințare, care nu în
găduie omului să se lase 
complet mulțumirii sale sti
mulează, poate, ca un ac
cent în plus, voluptatea a- 
cestor locuri (...) Cerul e 
nemilos de albastru, și li
niștea augustă. Viața par
că a părăsit abia ieri aces
te locuri. întreg Pompei 
seamănă cu acele odăi pe 
care familia le păstrează 
intacte după moartea unui 
mort scump (...) S-au fră- 
mîntat, fără îndoială, între 
aceste pietre, spasmurile 
dtagostei și frâmîntările 
ambiției. Fecioare au iubit 
și au nituit. Cezari mai 
mărunței au îndrăznit, au 
conspirat, au otrăvit, au 
fost uciși ori s-an stins ne
putincioși și, pensionari, de 
podagra. Politicieni lim-

buți, soldați temerari, ne
gustori veroși, poeți deli- 
cați, curtezane putrede au 
trebuit să fi plîns, să fi 
sperat, să fi murit și aici, 
în diminețile radioase ca 
toamna".

Părăsesc Pompeiul îm
povărat de impresii. E ob
sedantă imaginea cîinelui 
calcinat de lavă, în timpul 
erupției vulcanice, expus 
într-o vitrină. Răsucit în 
sine, chircit, cîinele atestă 
dramatic neputința în fața 
neprevăzutului, a naturii 
dezlănțuite. Alături, într-o 
altă vitrină mulajul unei 
femei, întoarsă cu fața că
tre pămîntul vital, care 
s-a răzbunat, absurd. Ver
surile lui Blaga, rememo
rate în acest peisaj, au o 
rezonanță apocaliptică, 
cosmică : „Văzui în Pom
pei acel cîne Roman / Așa 
ni-1 voiră zeițele sorții — / 
mulaj conservat în materia 
morții, / Să nu-1 putrezeas
că nici ploaia, nici an / Ie
șise să scape de norul din 
ușă, / de noaptea căzută 
din munte cu foc / Dar 
cîinele, scurt răsucindu- 
se-n loc, / se stinse rînjind 
și mușcînd din cenușă".

Pe zidurile vechiului 
oraș crește iarba, iar păsă
rile poposesc fără grijă. 
Afară, aceleași vînzătoare 
de amintiri ne înconjoară, 
implorîndu-ne demn să 
cumpărăm cîte ceva.

Drumul spre Sorento, pe 
șoseaua îngustă înălțată în 
multe locuri la zeci de 
metri deasupra mării, a- 
lungă încet senzația oare
cum sumbră care se stre
coară cu înfiorare pășind 
printre tăcutele ruine ale 
Pompeiului. Muntele creș
te pieptiș din șosea, drept 
și dramatic, sărac in vege
tație. Jos, marea îl oglin
dește, îmbogățindu-l. E o 
lumină albastră, și te în
cearcă o senzație de zbor. 
Doar desele serpentine ale 
drumului te trezesc din vi
sare și uitare. La o Șută 
de metri, sub stinct, frea
mătă marea. Temător, o- 
chiul fură, lacom frumu
sețile fără seamăn ale îm
prejurimilor. In față, So
rento răsare de după me
andrele verzi ale peisaju
lui, solar și simplu. Săraci, 
locuitorii lui se îndeletni
cesc. iscusiți și ialentați, cu 
confecționarea obiectelor 
de artizanat. Descoperin- 
du-te nelocalhic, negusto
rii care pîndesc toată ziua 
de după vitrine te trag 
literalmente de mină, 
îmbiindu-te să alegi din 
numeroasele nimicuri fru
moase. Și alegi.

La întoarcere din aces
te meleaguri în care, cum 
spunea Ralea, este necesar 
„un punct de urîțenie, în
trezărirea unei slăbiciuni 
ca să poată fi umanizate 
și pricepute aceste locuri, 
destinate cu siguranță zei
lor, nu oamenilor", privesc 
spre insula Capri. Și-a a- 
prins luminile și pare un 
uriaș și misterios vapor în
țepenit în mijlocul valuri
lor. Constelatul orașului 
Sorento se miniaturizează 
treptat. In aer plutesc tai
ne. Răsar stelgle...

NICOLAE DRAGOȘ
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In numeroase orașe din 
Brazilia au loc manifes
tații ale studenților care 
cer restabilirea drepturilor, 
în primul rînd reorganiza
rea Consiliilor studențești, 
desființate de actualul 
regim. în orașul Porto 
Alegre, un grup de 500 
studenți s-au baricadat în 
clădirea conducerii Uni
versității. Autoritățile au 
făcut apel la armată pen
tru a înăbuși mișcarea
studenților. La Curitiba,
aproximativ 1000 de stu- 
denți au participat la o 
demonstrație de protest 
împotriva măsurilor guver
nului, care recent a des
ființat organizațiile stu
dențești din acest oraș. A- 
semenea manifestații au 
mai avut loc și Ia Rio de 

i mare 
al țării.

Janeiro, cel mai 
centru universitar i

conte- 
a tine- 
loc la

După cel de al doilea 
tur de scrutin din Franța

La 12 martie, alegătorii francezi s-au prezentat din nou în 
fața urnelor pentru a alege pe cei 405 noi deputați ai Adu
nării Naționale, care nu au fost aleși la primul scrutin. La 
cel de-al doilea tur de scrutin s-au înfruntat 1 081 candidați.

Cea de-a doua 
rință pan-africană 
retului va avea 
Alger, începind de Ia 25 
mai a.c., au anunțat repre
zentanți ai organizațiilor 
de tineret întruniți în ca
drul unei ședințe la Co
nakry.
Scopul principal al confe
rinței este de a contribui 
la consolidarea unității ti
neretului din țările africa
ne in lupta de eliberare 
națională, libertate și 
progres.

După cum anunță 
France Presse, într-un 
cat al Ministerului de Interne al 
Franței se arată că repartiția 
locurilor în viitoarea Adunare 
Națională — fără a se avea încă 
rezultatele din două circumscrip
ții electorale — este următoarea: 
gruparea politică guvernamen
tală „Comitetul de acțiune pen
tru cea de-a V-a Republică" a 
obținut 243 mandate — (pierde 
37 locuri) ; Federația Stîngii De
mocrate și Socialiste a obținut 
116 mandate — (cîștigă 12 
locuri) ; Partidul Comunist Fran
cez a obținut 73 mandate (cîș
tigă 32 locuri) ; Centrul Demo
crat a obținut 27 mandate ; Par
tidul Socialist Unificat și alți 
candidați de stînga au obținut 10 
mandate, iar diverși alți candi
dați au obținut 15 mandate.

Lupta electorală la cel de-al 
II-lea tur de scrutin a fost deo
sebit de strinsă, incertitudinile 
planînd pînă în ultimul moment. 
In prezent nu sînt cunoscute 
rezultatele din două circumscrip
ții electorale, dintre care unul — 
cel din Polinesia — va fi cu
noscut la 19 martie.

După cum rezultă din datele 
de mai sus, gruparea politică gu
vernamentală „Comitetul de ac
țiune pentru cea de-a V-a Repu- 

cel 
243.
par- 
244 

total

agenția 
comuni-

blică" a obținut numărul 
mai mare de mandate — 
Pentru majoritatea absolută 
lamentară sînt necesare 
mandate, deoarece numărul 
al locurilor în Adunarea Națio
nală este de 486.

Presa pariziană de luni dimi
neață remarcă succesul forțelor 
de stînga și regresul relativ al 
grupării guvernamentale. „Uni
tatea stîngii a dat rezultate mai 
mari decît toate speranțele", re-

marcă ziarul „Combat". Ziarul 
„Paris Jour“ remarcă eficacitatea 
acordurilor încheiate între parti
dele de stingă. Ziarul „L’Huma- 
nite" scrie : „Stînga se află în 
ofensivă... Alegerile au demon
strat puterea unirii forțelor de
mocratice. în ciuda inechității 
sistemului electoral, stînga a ob
ținut o mare victorie..." Votul 
de duminică este rezultatul ac
țiunii comune a partidelor de 
stînga care au căzut de acord a- 
supra unei tactici coordonate în 
cel de-al doilea tur de scrutin. 
„Pe plan politic, a declarat se
cretarul general al P.C.F., Wal
deck Rochet, principalul feno
men al celui de-al doilea tur este 
aprobarea de către masele re
publicane a alianței dintre parti
dele de stînga și în special a ă- 
lianței dintre Partidul Comunist 
Francez și Federația Stîngii De
mocrate și Socialiste.

Președintele de Gaulle va 
primi marți pe primul ministru 
Pompidou, pentru a discuta cu 
el rezultatul alegerilor și conse
cințele lor asupra activității gu
vernului. Preocuparea de prim 
ordin va fi realizarea unei rema
nieri a guvernului Pompidou, 
potrivit unor idei ce par să fi 
fost cristalizate încă înainte de 
cunoașterea rezultatului alege
rilor, precum și ca o urmare 
directă a votului de duminică. 
Este vorba în primul rînd de 
faptul că patru membri ai cabi
netului nu au fost realeși, prin
tre ei numărîndu-se ministrul 
afacerilor externe Couve de 
Murville, și ministrul armatelor, 
Pierre Messmer. Dacă aceste 
persoane vor fi înlocuite și în ce 
mod va fi efectuată remanierea, 
se va cunoaște abia peste cîteva 
zile.

$
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NoqI guvern 
indian

Indira Gandhi, primul minis
tru al Indiei, a prezentat luni 
dimineața președintelui Radha- 
krishnan, componenta noului gu
vern indian. El cuprinde 19 mi
niștri. Vice-prim-ministru și mi
nistru' al finanțelor' a fost de
semnat Morarji Desai. Chavan 
și Swaran Singh își mențin ve
chile portofolii, respectiv al afa
cerilor interne și al apărării na
ționale, iar Mohammed Chagla 
continuă să fie ministru al afa
cerilor externe.

După cum precizează agenția 
Press Trust of India, din cei 19 
membri ai cabinetului, opt au 
făcut parte și din vechiul 'gu
vern, șase sînt 
cinci au 
promovați in actualul cabinet cu 
funcții de miniștri.

Au fost desemnați, de aseme
nea, 14 miniștri de stat.

miniștri noi, iar 
fost miniștri de stat

F. Iugoslavia. Imagine din orașul Novi Sad

• REGINA Fatma a Libiei și 
principesa Fauxia, precum și 
alte personalități oficiale au 
zitat pavilionul României 
tîrgul de la Tripoli.
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a 
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• GUVERNUL Columbiei 
introdus cenzura presei pe 
tregul teritoriu al țării. Totoda
tă, au fost adoptate și alte mă
suri de „securitate". Guvernul a 
motivat adoptarea acestor mă
suri prin necesitatea de a pune 
capăt „acțiunilor subversive" 
care au loc în țară.

Iul Mario Mendes Montenegro. 
După cum s-a anunțat oficial la 
Ciudad de Guatemala, decretul 
privind instituirea stării de ur
gență, care acorda puteri spe
ciale autorităților militare a fost 
folosit de guvern pentru a duce 
o „luptă pe două fronturi" — 
împotriva complotiștilor din ex
trema dreaptă și a partizanilor 
ce activează în munți. In cursul 
acestor patru luni, peste 100 de 
ofițeri din armată și conducă
tori ai organizațiilor de dreapta 
au fost expulzați din țară.

favoarea acestei politici, iar 13 
la sută, s-au abținut de la răs
puns. In cursul unui sondaj în 
martie 1966, politica generală a 
lui Johnson a fost dezaprobată 
de 34 la sută din persoanele în
trebate, aprobată de 56 la sută, 
iar 10 la sută s-au abținut.

• SECRETARUL general al 
Frontului de eliberare a sudu
lui ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.), Abdel Guawee Ma- 
ckawee, a declarat că hotărîrea 
Marii Britanii de a-și menține

trupele în teritoriul Arabiei de 
sud după ce va acorda indepen
dența acestui teritoriu „demon
strează conspirația imperialistă 
ce urmărește menținerea influ
enței britanice și a tronului 
Feisal".

Intr-un interviu acordat 
tidianului „Al Gomhouria" 
Cairo, Mackawee a condamnat 
politica britanică, afirmînd că 
aceasta este „decepționară".. El a 
relevat că, recent, autoritățile 
britanice au obligat Federația 
Arabiei de sud să trimită trupe 
în Aden, pentru a-i înlocui pe 
militarii englezi cu prilejul irici-

dentelor desfășurate pe străzile 
Adenului.

lui

co- 
din

• RASPUNZÎND invitației 
ministrului comerțului exterior 
al Poloniei, la Varșovia a sosit 
Willoch Kare, ministrul comer
țului și navigației al Norvegiei. 
După cum arată agenția P.A.P., 
această vizită va permite să se 
facă o apreciere asupra dezvol
tării comerțului dintre cele două 
țări și să se elaboreze direcțiile 
principale în acest domeniu 
pentru viitorul apropiat.

• DUPĂ PATRU luni de exis
tență a legii marțiale guvernul 
guatemalez a abolit toate res
tricțiile constituționale și a acor
dat din nou toate puterile auto
rităților civile. Starea de urgen
ță fusese proclamată în noiem
brie anul trecut cînd a fost des
coperit un complot al cercurilor 
militare de dreapta împotriva 
guvernului civil al președinte-

• UN SONDAJ al Institutului 
Gallup, realizat în luna februa
rie și publicat duminică la 
Washington, indică o nouă scă
dere a popularității președinte
lui Johnson, îndeosebi ca o ex
presie a nemulțumirii față d.e 
războiul dus în Vietnam. Astfel, 
42 Ia sută din persoanele între
bate au declarat că dezaprobă 
în general politica președinte
lui, 45 la sută s-au pronunțat în

t

pe

o preludiu la noi negocieri
O ARGENTINA: ACTUALA ETAPA

A CONFLICTULUI

o
Observatorii politici au 

urmărit cu interes, turneul 
premierului Wilson și al 
ministrului său de externe 
Brown, la Roma, Paris, 
Bruxelles, Bonn, Haga și 
Luxemburg. Acest turneu 
s-a încheiat săptămina tre
cută și la Londra rezulta
tele sondajelor opiniilor 
„celor șase" în privința 
eventualei aderări a An
gliei la Piața comună au 
F--i :—cabinetuluifost înaintate 
britanic.

Parlamentul 
fost, de altfel, 
Wilson că în general con
vorbirile au fost fructuoa
se dar că „au mai rămas 
nerezolvate o serie de pro
bleme". Premierul englez 
a afirmat, de asemenea, 
că va pregăti declarația 
privind bilanțul turneului 
său în capitalele țărilor 
membre ale C.E.E. la 
începutul lunii mai și că 
e puțin probabil ca hotă- 
rirea cabinetului să fie 
cunoscută mai înainte de 
sfîrșitul acelecași luni. Amî- 
narea hotărîrii este motiva
tă și de vizitele ministrului 
de finanțe italian Colom
bo, și a ministrului de ex
terne vest-german Brandt, 
proiectate pentru lunile 
martie și aprilie la Lon
dra în vederea continuării 
discuțiilor desfășurate în 
timpul turneului „conti
nental".

Acum, la capătul sonda
jelor din cele șase capitale 
vest-europene, pare-se, An
glia se bazează pe bună
voința Italiei, Belgiei, 
Olandei și Luxemburgului. 
Rezerva Franței se men
ține, deși pînă în prezent 
ea n-a spus nici da nici 
nu. Englezii știu însă că 
situația ar putea fi suscep
tibilă de o surpriză și nu 
mai vor să riște atît timp 
cit și poziția încă oscilan
tă a Germaniei federale 
ar putea fi influențată de 
un „veto francez". De 
aceea, se așteaptă ca vizita 
ministrului de externe vest- 
german, Brandt să clarifice 
pe deplin atitudinea 
R.F.G. față de „aderarea 
britanică". Așadar, turneul

britanic a 
informat de

problema 
mai de

și sonda
jelor. Hotărîrea va fi, pro
babil, luată peste două 
sau mai multe luni, a- 
ceasta depinzînd de o se
rie de factori foarte im
portanți. Unul dintre aceș
tia l-ar constitui problema 
agrară. Angliei i s-a pre
zentat „intangibila" poli
tică agricolă a Pieței co
mune ca o condiție pe 
care ea ar trebui să o 
accepte dc la bun început. 
„Mica Europă agrară", 
este însă incompatibilă cu 
interesele Angliei in Com
monwealth intrucit 28 la 
sută din exporturile An
gliei sint destinate țărilor 
Commonwealth-ului și 30 
la sută din importurile sale 
provin din aceste țări. Or, 
la Londra s-a confirmat 
că în timpul sondajelor 
întreprinse, problema salv
gardării intereselor Com
monwealth-ului nu a fost 
elucidată.

In discuțiile bilaterale 
purtate cu oficialitățile ță
rilor C.E.E., Wilson a 
acordat o mare importan
ță problemelor financiare 
și situației lirei sterline. 
Bugetul englez ar putea 
fi normalizat prin preve
derile articolului 108 al 

Ia Roma, 
i fiecare

s-a terminat dar 
rămîne deschisă 
parte discuțiilor

Tratatului de 1 
conform căruia 
țară membră a Pieței co
mune este obligată să 
acorde asistență partene
rului său care se zbate în 
dificultăți financiare. Acest 
articol stinjenitor pentru 
„cei șase" a semănat în- 
trucitva neîncredere, la 
masa convorbirilor, dar în 
repetate rînduri Wilson a 
ținut să precizeze că 
Anglia nu va face uz de 
acest articol.

în general, la capătul 
turneului, premierul en
glez sugerează că are ne
voie de răgaz și că con
cluziile necesare vor fi 
trase la timpul potrivit. 
Intr-adevăr. dificultățile 
existente solicită încă mult 
timp ca să fie rezolvate și 
argumentele de care dis
pune Wilson la ora actuală 
nu sînt destule pentru 
pasul hotărîtor, acel al 
prezentării unei oferte for
male Pielei comune. 
Cercurile din apropierea 
premierului au lăsat să se 
înțeleagă că asemenea ar-

gumente ar putea fi furni
zate de două evenimente 
politice importante : re
centa reuniune a țărilor 
membre ale A.E.L.S. de
la Stockholm și atitudinea 
engleză în „runda Ken
nedy". Unele țări ale
A.E.L.S. ca Norvegia și 
Danemarca și-au expri
mat dorința să intre în 
C.E.E. în condițiile pe 
care le-ar accepta Anglia 
și aceasta i-ar putea asigu
ra un suport important. Pe 
de altă parte, comportarea 
Londrei în negocierile 
„rundei Kennedy" are va
loarea unui test. Pentru 
contracararea mișcărilor 
centrifuge ale țărilor care 
discută în prezent sub egi
da G.A.T.T., Statele Unite 
solicită ajutorul Angliei, ca 
aliat influent. După ulti
mele afirmații ale repre
zentantului Statelor Unite 
la „runda Kennedy", 
acestea se vor retrage 
dacă nu i se vor face 
concesii. Oare Anglia va 
sacrifica interesele sale de 
pînă acum, aliniate celor 
ale Statelor Unite, dorin
ței sale de a intra 
Piața comună ?

în orice caz, turneul 
Wilson n-a stins 
Anglia opoziția față 
perspectiva 
C.E.E. și 
problemele 
obstacole în calea ei. Ori
cum, perspectivele dezvol
tării ulterioare a economiei 
britanice nu pot fi limi
tate la sfera îngustă a 
Pieței comune. Fapt este 
că importante cercuri en
gleze sint preocupate de 
o colaborare mai largă pe 
continentul european, de 
dezvoltarea relațiilor mul
tilaterale economice, ști
ințifice, culturale cu toate 
țările europene, din Apus 
și Răsărit.

aderării
n-a
ce

în

lui 
în 
de 
1>

rezdlvat 
stau ca

DOINA TOPOR

O
Recent. „THE CHRIS

TIAN SCIENCE MONI
TOR" ținea să precizeze 
că „guvernul generalului 
Ongania nu este suficient 
de popular în rindurile ță-

rilor din America Latină, 
care se pronunță in fa
voarea guvernelor consti
tuționale". Iată de ce 
președintele argentinian — 
afirmă ziarul — s-a stră
duit să prevină precipita
rea unei sciziuni cu masele 
muncitoare. Dar, pe de 
altă parte, guvernul s-a 
aflat supus presiunilor 
dreptei, mai ales a milita
rilor, care se situează pe o 
poziție „dură" și se pro
nunță pentru trecerea ime
diată a Confederației Ge
nerale a Muncii sub con
trolul guvernamental.

In aceste condiții Onga
nia a încercat o vreme s-o 
facă pe arbitrul. A rezul
tat de aici o anume peri
oadă de „coexistență", de 
„armistițiu", o scurtă 
„lună de miere" intre gu
vern și sindicaliști, în ma
rea lor majoritate pero- 
niști. Cum însă redresarea 
economică promisă nu se 
realiza, iar măsurile „de 
austeritate" nu făceau de
cît să ridice și mai mult 
costul vieții, sindicatele 
și-au reluat acțiunile re
vendicative printr-un am
plu „plan de luptă" cu- 
prinzind greve și demon
strații.

Cind, la jumătatea lunii 
trecute, planul fusese doar 
anunțat, ne întrebam dacă 
el însemna cumva sfîrșitul 
„armistițiului" dintre echi
pa diriguitoare și sindica
liști, grupați in Condefera- 
ția Generală a Muncii 
(C.G.M.). Astăzi se poate 
considera că armistițiul nu 
mai există. Pus să aleagă 
intre sindicate și militari, 
guvernul i-a ales pe aceș
tia din urmă. Iar după ce 
la 1 martie a fost declan
șată prima grevă genera
lă prevăzute (a doua urma 
să aibă loc Ia 21 martie), 
au inceput „represaliile".

Prin decret guvernamen
tal au fost anulate dreptu
rile legale a cinci mari 
uniuni sindicale (afiliate 
la C.G.M.) sprijinitoare 
ale grevei. Măsura afec
tează Sindicatul muncito
rilor metalurgiști, Federa
ția muncitorilor din indus
tria chimică, Uniunea 
muncitorilor textiliști, Sin-

dicatul muncitorilor de la 
telefoane și Federația 
muncitorilor din industria 
zahărului (provincia Tu- 
cuman). Aceste uniuni sin
dicale reunesc în rindurile 
lor peste 700 000 de mun
citori, reprezentind un 
sfert din numărul membri
lor C.G.M.

Ca urmare a grevei s-a 
hotărît, de asemenea, con
cedierea unui mare număr 
de muncitori din între
prinderile de stat ; a fost 
promulgată o nouă lege cu 
privire la „apărarea civilă", 
în virtutea căreia pot fi 
mobilizați toți cetățenii 
peste 14 ani, cu excepția 
membrilor corpului diplo
matic. Această lege — a- 
preciază observatorii — nu 
a avut alt scop decît 
împiedicarea Confedera
ției Generale a Muncii de 
a-și continua „planul de 
luptă".

Văzînd că au fost prefe
rați, militarii, n-au întîrziat 
să-și manifeste satisfacția 
și „hotărîrea". Purtătorul 
lor de cuvînt, generalul 
Alejandro Lanusse — mi
nistrul apărării — a decla
rat că „forțele armate ar- 
gentiniene vor continua să 
sprijine forțele generalului 
Carlos Ongania în con
fruntarea sa cu sindicate
le". După ce a anunțat că 
guvernul va aplica noi 
măsuri represive împotriva 
C.G.M., ministrul a ținut 
să dea asigurări că miș
carea care a adus la pu
tere actualul regim — 
adică revolta „durilor" din 
rindurile. armatei — își va 
urma drumul „în mod ine
xorabil" și de aceea opo- 
nenților nu le rămîne 
decît perspectiva colabo
rării cu guvernul sau ex
punerea la riscurile ce 
decurg din refuzul aces
tei colaborări.

Dar, bineînțeles, sindi
catele nu s-au arătat gră
bite să se „supună". în 
cadrul unei reuniuni re
cente, reprezentanții cen
tralelor sindicale s-au pro
nunțat pentru continua
rea programului de 
luptă, în ciuda tuturor re
presaliilor și amenințări
lor din partea autorităților. 
Ei contau și pe ne
mulțumirile unei părți 
ale înseși armatei argen-

tiniene ; e vorba de acei 
ofițeri „naționaliști" care 
nu văd cu ochi buni pă
trunderea tot mai puterni
că a capitalurilor străine 
în economia țării.

Cu toate acestea, zvo
nuri despre încercările 
unor lideri ai C.G.M. de 
a suspenda aplicarea pla
nului de acțiuni revendi
cative începuseră să circu
le încă dc acum o săptă- 
mină. în fața sediului cen
tralei sindicale a avut loc 
chiar și o demonstrație de 
protest 
fel de 
urmă, 
C.G.M.
pentru 
creată, 
hotărî t, 
voturi, 
tul acțiunilor prevăzute în 
planul de luptă.

E vorba oare de un 
compromis, de cedări 
reciproce ? Nu s-ar putea 
spune, întrucît niciuna din 
măsurile antimuncitorești 
luate de guvern în ultima 
vreme n-a fost anulată. 
Mai mult chiar, asemenea 
măsuri au fost hotărîte în 
continuare. S-au anunțat 
noi concedieri, s-a ordo
nat majorarea taxelor 
poștale, a celor pentru 
gaze, a unor impozite și 
chirii. Se așteaptă, de ase
menea, o nouă devalo
rizare a pesosului.

în aceste condiții, scrie 
France Presse, unii obser
vatori din capitala argen- 
tiniană, se întreabă dacă 
votul prin care C.G.M. 
din Argentina renunță la 
lupta împotriva actualului 
guvern nu înseamnă 
cumva „o veritabilă capi
tulare fără condiții" din 
partea liderilor sindicali, 
capitulare „susceptibilă să 
modifice profund con
junctura socială a țării". 
Totodată, însă, se expri
mă și părerea că, întrucît 
hotărîrea conducerii este 
în vădită contradicție cu 
aspirațiile maselor largi de 
sindicaliști, ea nu poate fi 
considerată definitivă. Ca * 
atare, puternicul conflict 
între guvern și sindicate 
poate reizbucni oricînd, 
atita vreme cit revendică
rile muncitorești nu vor 
fi satisfăcute.

împotriva unor ast- 
intenții. Fină Ia 
însă conducerea 
a cedat. Întruniți 
a analiza situația 

liderii sindicali au 
cu majoritate de 

renunțarea Ia res-
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O.N.U., U Thant, a anun
țat oficial că sesiunea 
Adunării Generale a 
O.N.U., care va examina 
situația din Africa de sud- 
vest și operațiunile O.N.U. 
pentru menținerea păcii, 
va începe Ia 21 aprilie a.c.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
figurează, în primul rînd, pro
blema Africii de sud-vest, asupra 
căreia Comitetul special O.N.U., 
însărcinat cu studierea măsurilor 
administrative care urmează să 
fie adoptate în acest teritoriu, va 
prezenta recomandările sale. La 
sesiunea din septembrie anul tre
cut, Adunarea Generală a O.N.U. 
a hotărît anularea mandatului 
Republicii Sud-Africane asupra 
Africii de sud-vest și preluarea 
de către O.N.U. a tuturor obli
gațiilor, în vederea acordării in
dependenței acestui teritoriu.

Vor fi, de asemenea, discutate, 
probleme asupra cărora nu s-a 
luat o hotărîre la sesiunea de 
anul trecut a Adunării Generale.

Se așteaptă ca in funcția de 
președinte al sesiunii Adunării 
Generale să fie reales Abdul Rah
man Pazhwak, președintele sesiu
nii precedente.

lui Barrientos
Președintele Boliviei, Rene 

Barrientos, a reafirmat, în ca
drul unei reuniuni politice, ho
tărîrea sa de a nu participa la 
conferința șefilor de stat din ță
rile membre ale O.S.A., care ur
mează să aibă loc la Punta del 
Este (Uruguay) în cursul lunii 
aprilie. El a adăugat că guver
nul nu a luat vreo hotărîre nici 
în ce privește posibilitatea trimi
terii unui reprezentant personal 
al președintelui la conferința 
programată săptămina aceasta 
la Montevideo, cu scopul de a 
definitiva ordinea de zi a con
ferinței la nivel înalt. In cercu
rile politice boliviene se subli
niază că președintele Barrientos 
va pleca la Punta del Este nu
mai dacă pe ordinea de zi a con
ferinței șefilor de state va figura 
și problema unei ieșiri la mare 
pentru 'Bolivia.

Fatrioți sud-vietnamezi după ce au nimicit o mașină de 
luptă americană

HANOI 13 (Agerpres). — 
Agenția V.N.A. anunță că la 

■ 12 martie aviația americană a 
violat din nou spațiul aerian 
al R.D. Vietnam, bombardînd 
zone ale orașului Hanoi afla
te de-a lungul fluviului Roșu. în 
aceeași zi, avioane americane, 
decolînd de pe navele port
avion ale flotei a 7-a și de pe 
bazele din Vietnamul de sud 
și Tailanda 
mai multe 
vietnameze, 
mitraliind zone populate 
obiective economice.

în mesajul de protest

au pătruns 
regiuni 

bombardînd

în 
nord-

Și
Și

adre-

sat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control în 
Vietnam, misiunea de legătură 
a înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze 
subliniază că, în urma raidu
rilor asupra centrelor indus
triale din provinciile Quang 
Ninh, Bac Thai și Ha Bac din 
ultimele zile, noile acțiuni ale 
aviației americane sînt o do
vadă că autoritățile americane 
continuă intensificarea acțiu
nilor împotriva R.D. Vietnam, 
violînd acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam.
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