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PRIMEI ORE
DE LUCRU

Hotarire unanimă
de a munci pentru
depășirea Planului

de Stat pe anul 1970

La Uzina de șuruburi din Ba
cău, noua zi de lucru începe la 
ora 7 dimineața. Momentul co
incide cu predarea din mers a 
mașinilor de către schimbul III 
și preluarea lui de către schim
bul I. în scopul evidențierii mo
dului în care decurge această 
ștafetă, la ora 6,15 intrăm pe 
poarta întreprinderii. Ne potri
vim pasul cu cel al muncitorilor 
— între ei remarcăm ponderea 
tinerilor — care se grăbesc să 
ajungă la locurile lor de muncă. 
Din mers închegăm o scuîtă dis
cuție cu Mircea Baciu, lăcătuș 
mecanic la secția a ll-a.

— Am venit mai devreme, în- 
trucît înaintea începerii progra
mului sînt necesare anumite ope
rații preliminarii legate de pregă
tirea în bune condiții a demara- 
(ului noii zile, astfel încît nici un 
minut destinat producției pro
priu zise să nu se irosească.

Păreri asemănătoare iși expri
mă și alți tineri muncitori cu 
care abordăm același subiect. O 
reținem pe cea a șefului echipei 
de întreținere, Gheorghe Sava pe 
care îl găsim împreună cu cei 3 
membri ai formației sale, verifi- 
cînd starea de funcționare a uti
lajelor.

— Ne-am obișnuit să venim 
cu 30—40 de minute înaintea 
schimbului I pentru că în acest 
fel putem identifica defecțiunile 
care s-au produs în schimburile 
precedente. La ora 7, fiind în 
posesia tuturor elementelor pu
tem stabili cu maiștrii ce măsuri 
operative se impun pentru a a- 
sigura pulsul normal al fabrica
ției.

Continuînd investigațiile în 
compartimentele de producție ne 
impresionează plăcut faptul că 
majoritatea mașinilor merg din 
plin, schimbul III fiind în aceas
tă primă luare de contact la 
înălțimea așteptărilor. întîia de-
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(Continuare în pag. a ll-a) pe „bandă rulantă"
• România pe locul 8 în „clasamentul" producătoarelor de panouri mari prefabricate • Peste 
jumătate din cele 500 000 noi apartamente „ale cincinalului" 1971-1975 vor fi realizate pe 

bază de structuri industrializate

Unul din sistemele de bază în industrializarea construcții
lor, il constituie sistemul panourilor mari prefabricate, care 
a început să fie aplicat în lume, pe scară largă, abia în ulti
mul deceniu. Astfel, conforma datelor Consiliului Internațio
nal al Construcțiilor s-au executat în 13 țări din Europa circa 
800 000 apartamente din panouri mari. Procedeul s-a impus 
de altfel și prin obținerea de performanțe tehnice remarca
bile : clădiri cu peste 25 etaje, clădiri amplasate în zone pu
ternic seismice.

— Dat fiind că în următorul 
cincinal vor fi realizate circa 
500 000 apartamente, vă rugăm 
să ne spuneți în ce măsură, după 
părerea dv., industrializarea se 
impune în construcția de locu
ințe ca o necesitate ?

Convorbire cu ing. ADRIAN LUPESCU,
director la Institutul de proiectare a construcțiilor tip.
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înflăcăratele chemări la întrecere ale organizațiilor județene 
de partid Brașov și Timiș adresate tuturor organizațiilor jude
țene de partid, oamenilor muncii din industrie, construcții, 
transporturi, agricultură — pentru a desfășura o și mai inîensă 
activitate creatoare, în scopul realizării și depășirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe anul 1970, pentru a ob
ține noi succese în toate domeniile construcției socialiste — 
au fost primite cu deosebit interes în întreaga țară.

Publicăm — în pag. a lll-a — extrase din răspunsurile 
la chemările la întrecere* cuprinzînd angajamentele pe 
care plenarele comitetelor județene de partid și le-au 
luat — în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județele respective — pentru depășirea sarcini
lor planului de stat în acest ultim an al cincinalului.

EXAMENE

„MOMENTUL
PSIHOLOGIC"

AL PRESESIIMI
în lumea universitară, toate 

preocupările sînt concentrate a- 
cum intr-un sens unic: pregă
tirea sesiunii de examene care 
se apropie. Este o etapă febrilă 
cu momente de înaltă tensiune, 
uneori cu „nopți albe", o etapă 
în care nu numai timpul afectat 
studiului, dar și capacitatea de 
acumulare înregistrează creșteri 
spectaculoase.

Tabloul nu este însă inedit; el 
se reface în fiecare an universi
tar, în preajma fiecărei sesiuni 
de examene. Vizitînd in aceste 
zile Politehnica bucureșteană, am 
observat cum studenții recompun 
cu minuțiozitate „presesiunea", 
străduindu-se parcă să nu le sca
pe nici un detaliu. Primul fapt 
semnificativ este prezența celor 
trei „semnalizatoare" : biblioteci 
pline pînă la refuz, cămine cu 
toate ferestrele luminate pînă 
noaptea tîrziu și... un număr spo
rit de absențe la cursuri și semi- 
narii. Sînt argumente convingă-

toare că, într-adevăr, pregătirii» 
pentru examene s-au intensificat

In privința celui de-al treilea 
„semnalizator" (creșterea numă
rului de absențe) se impune însă 
precizarea că acesta indică: 
defecțiune. Unii dintre studenții 
care în timpul semestrului au 
amînat pregătirea pentru exame
ne de la o zi la alta, încearcă 
acum să iasă din impas în dauna 
desfășurării normale a procesului 
de învățămînt. La Politehnic^ 
în alte instituie) s-a sperat ca — 
în mod neoficial [! '?) — sețyeftib 
trul I se va încheia în jziua de 26

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

în noua clădire a Politehni- 
nicii din București, labora
toarele moderne, bine utila
te sînt acum, în preajma se
siunii, un cadru optim pen
tru consolidarea cunoștin

țelor.

Expresia aceasta, după 
cum se cunoaște, a devenit 
curentă în limba română 
căpătind o semnificație de
loc peiorativă, după ce Cos- 
tache Negruzzi a pus-o pe 
coperta volumului antologic 
din opera sa, volum apărut 
in 1857. Istoricii literari au 
purtat discuții dacă nu cum
va autorul ar fi împrumutat 
titlul culegerii sale de la Al. 
Dumas fiul, care cu vreo 
doisprezece ani înainte pu
blica prima sa operă, un vo
lum de versuri, sub titlul 
„Peches de jeunesse". Se 
aduce în argumentare că 
Negruzzi era un avid cititor 
al literaturilor străine, că 
era la curent cu noutățile 
franceze. De altfel, Negruzzi 
folosise acest epitet pentru 
scrierile lui intr-o scrisoa
re, „Mărturisenie", publica
tă în „Foaia pentru minte..." 
in anul 1845, în tocmai anul 
apariției versurilor lui Du
mas, ceea ce i-a determinat 
pe unii să conchidă că Ies 
beaux esprits se recontrent.

Nu avem de gînd să facem 
aici comparatistică stearpă. 
Diferențele dintre cele două 
titluri și expresii sînt clare: 
unul, francezul, la douăzeci 
și unu de ani, intitulează 
astfel prima Iui scriere, ce
lălalt, românul, la cincizeci
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(Continuare în pag. a ll-a)
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?e semnificație Fiindcă în 
'.ele lui se află 89 de vieți 
au început prost, strîmb și

— Trebuie subliniat mai întîi 
faptul că volumul însemnat de 
construcții nu urmează a fi re
alizat prin sporirea numărului 
de muncitori, ci, în principal, 
prin ridicarea productivității 
muncii. Or, aceasta presupune 
extinderea tehnicii noi, indus
trializarea proceselor. Numai ast
fel de sisteme industrializate pot 
duce la ieftinirea construcțiilor, 
la scurtarea duratei de execuție, 
la economii de materiale și cali
tate superioară.

— Deci. legat de dezvoltarea 
sistemului de construcții indus
trializate a apărut o nouă indus
trie, un sector de activitate nou. 
cu probleme noi... V-aș ruga, to
tuși, înainte de a relua discuția 
despre panouri mari, să mențio
nați cîteva avantaje concrete le
gate de utilizarea lor.

— Mai întîi elementele prefa
bricate au un grad înalt de pre- 
finisare și echipare, obținîndu-se 
astfel o mutare a manoperei de 
pe șantier în fabrici (unde pot 
fi create condiții de muncă su
perioare), ceea ce permite o 
creștere a productivității și deci 
o reducere a manoperei totale pe 
apartament. Pereții exteriori, de

pildă, vin finisați de la fabrică, 
cu tîmplăria (ferestre, uși) mon
tată ; pereții interiori vor avea 
tocul ușilor înglobat de la confec
ționare, și asigurat deja locul vii
toarelor instalații. Toate elemen
tele prefabricate au suprafețe 
plane, netede, astfel încît se eli
mină necesitatea tencuirii lor pe 
șantier, operație ce necesită un 
volum mare de lucru.

— Conform statisticilor. la 
nivelul anului 1969 în tara noas
tră s-au produs în total circa 
16 000 apartamente din panouri

ANDREI BÂRSAN

(Continuare in pag. a ll-a)

CUM AJUNGE COPILUL
A

S4 PREFERE
STRADA ÎN LOCUL CASEI PĂRINTEȘTI?

— In sectorul de care vă ocu
pați delincvenții minori repre
zintă o problemă ?

— Aparent, nu ! In fond sînt 
însă o problemă foarte serioa
să. Cîți tineri avem în sector ? 
Numai în școli învață peste 
22 000 de elevi. Comparați cifra 
aceasta cu cea a infractorilor 
minori reținuți de noi anul tre
cut — 89. Raportul este de 0.4 
la sută.

— Aceasta contrazice afirma
ția dv. : procentul e neînsem
nat...

— Da... dar atunci cînd co
pii de 11, 12 și 13 ani se aso
ciază în bandă și în cîteva luni 
comit zeci de furturi printre 
care și cîteva spargeri de ma
gazine, procentul Iși pierde ori- 

................ spa- 
care 
care

Convorbire cu colonel EUGEN POPESCU,
șeful sectorului 8 de miliție al Capitalei

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

nu știm încă dacă nu o să sfîr- 
șească și mai prost. Or. asta 
depinde de noi toți, nu numai 
de miliție vreau să spun, si de
vine deci...

— O problemă foarte serioa
să ! Dar, spuneți-ne, tov. colo
nel, din experiența investigații 
lor dumneavoastră, cum ajunge 
un copil de 12 ani să comită 
cîteva zeci de furturi ?

— Cauzele sînt complexe. Dar 
□ să mă opresc la cele esen
țiale. Vedeți, de obicei infrac
torii minori apar pe la 10—11 
ani.

— Adică, prin clasa a III-a, 
cînd ar trebui să 
oieri.

— Or, de obicei 
pionieri ! Și aici e 
foarte 
revin. Deci, ei comit primele 
delicte atunci cînd sînt la școa- 

Mai tîrziu. unii rămîn în 
școlii, dar acestea sînt 
izolate, majoritatea sînt 

Așadar, copilul merge la 
și de acolo acasă. Pentru

devină pio-

ei nu sînt 
un aspect 

important la care o să 
Deci, ei

lă. 
afara 
cazuri 
elevi, 
școală 
un puști de 11—12 ani nu există, 
in mod normal, alt drum decît

acest itinerar dus-întors. Atunci 
cînd între școală și casă legă
tura e directă, mai ales cînd 
familia o menține consecvent, 
lucrurile se desfășoară normal. 
Sînt însă cazuri în care fami
liei nu-i pasă ce face copilul 
cînd nu este acasă, iar școlii 
nu-i pasă ce face copilul cînd 
nu este la lecții. Tn această fa
lie se produce „căderea". Noi 
am analizat atent fiecare caz de 
Infractor minor. Le cunoaștem 
bine familiile, situația școlară, 
ne interesăm tot timpul de ei.

Din 89 de deiincvenți 
95 la sută provin din' 
dezorganizate.

— Intr-adevăr există 
nea familii. Dar v-ați referit și 
la indiferența școlii. Or, acolo 
nu există acest fenomen : dezor
ganizarea. Ba mai mult, există 
chiar organizația pionierilor ca
re poate completa activitatea e- 
ducatiyă a profesorilor, ea poa
te...

minori 
familii

aseme-

— Da. poate face mult. Dar 
o face numai pentru pionieri din 
păcate și nu întotdeauna în 
măsură suficientă chiar pentru 
aceștia. Vă atrăgeam însă aten
ția înainte că micii infractori 
apar tocmai la vîrsta cînd ar

ANDREI BANC

(Continuare in pag. a ll-a)
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Tovarășul Ion Iliescu 
s-a întîlnit cu activul
Asociației studenților 

din Iași
Sîmbătă după amiază, în cadrul unei vizite pe care a în

treprins-o în județul lași, tovarășul ION ILIESCU, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al C.C. al U.T.C., Ministru pentru problemele tinere
tului, a avut o întîlnire cu activul Asociației studenților din 
vechiul centru universitar al Moldovei. Răspunzînd întrebă
rilor puse de studenți, tovarășul Ion Iliescu a prezentat în 
fața unui numeros auditoriu aflat în aula Universității ie
șene, o amplă expunere privind liniile directoare ale acti
vității partidului nostru în domeniul politicii interne și inter
naționale. Vorbitorul a subliniat în mod deosebit însemnă
tatea hotărîrilor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. 
pentru dezvoltarea multilaterală a societății noastre socia
liste, precum și eforturile consecvente pe care le desfășoară 
partidul pe plan extern pentru asigurarea unui climat de 
pace și înțelegere între toate țările lumii.

în încheiere, tovarășul Ion Iliescu a vorbit despre sarcinile 
care revin asociațiilor studențești privind,, munca de educa
ție a studenților, pentru formarea unor cadre competente 
care să fie întotdeauna gata să răspundă solicitărilor ma
jore ale societății.

D. MATALA

Datinile satului-pe scenă (Urmare din pag. I) CRONICA FILMULUI

/eri a avut loc la Vaslui cea 
de a doua ediție a Festi
valului județean al teatre

lor populare, organizat sub egi
da Comitetului județean pentru 
cultură și artă și a Comitetului 
județean U.T.C. Festivalul Tea
trelor populare a reunit la ram
pă formațiile folclorice din peste 
20 de localități care au prezen
tat într-un amplu spectacol, tot 
cortegiul obiceiurilor tradiționale 
ce se oficiază în timpul sărbăto
rilor de iarnă in satele moldove
nești pe Valea Bîrladului, Valea 
Tutovei, Valea Rahovei și Valea 
Similei.

In structura obiceiurilor de a- 
nul nou — capra, ursul, irozii, 
căluții, cerbul etc., care alcătu
iesc laolaltă spectacolul folcloric 
cu măști, a pătruns — un fapt 
original — teatrul haiducilor, a- 
vînd ca personaj central pe Ian- 
cu Jianu, haiduc care a trăit și 
împărțit dreptate cu flinta prin 
părțile Olteniei, dar a cărui fai
mă a ajuns să fie cîntată pînă în 
satele moldovenești.

Alt fapt folcloric interesant 
prezent în programele unor for
mații participante la Festival îl 
constituie apariția unor noi per
sonaje integrate în cortegiul car-

năvălesc al urătorilor : doctorul 
satului, contabilul cooperativei, 
salariații serviciului de salvare, 
milițianul. Aceste personaje sini 
asimilate grupului folcloric tra
dițional fi dau un aspect pitoresc 
Cortegiului. Intr-o serie de sate 
teatrul popular cu măști se află 
sub influența vodevilurilor și 
cînticelor comice ale lui Vasile 
Alecsandri.

I. M.

Ce sugerează radiografia
primei ore de lucru...
(Urmare din pag. I)

„Da, intr-adevăr, au trecut
17 minute. Eu însă..." în
cearcă să-și explice întîr- 
zierea pontatorul Ion Do- 

branici

mitetul U.T.C. nu s-a gîndit — 
sau dacă s-a gîndit nu a pus in 
aplicare — acele forme ptoptii, 
specifice, prin care intervenția 
sa să fie simțită. Și dacă ar fi 
căutat în evantaiul atît de larg 
al posibilităților pe care le are 
la îndemînă ar fi găsit suficien
te resurse pentru a pune stavi
lă actelor de indisciplină, indife
rent de natura lor. Raidurile an
chetă în toate schimburile, pune
rea în dezbatere a grupei U.T.C., 
a întregii mase de uteciști, a ti
nerilor ce își permit derogări de 
la normele de disciplină, discunormele de disciplină, discu-

țiile de la om la om, radiogra
fiile, cronometrările timpului de 
lucru, reliefarea daunelor ce se 
aduc fabricii prin neutilizatea 
completă a fondului de timp nu 
au figurat pînă acum, după cum 
recunoaște și tovarășul Constan
tin Tofan, în preocupările per
manente ale organizației U.T.C. 
Ce-i drept, acum cu prilejul or
ganizării concursului profesional 
„Muncă, ordine, disciplină" se 
conturează intenția realizării u- 
nor comisii disciplinare la nive
lul locurilor de muncă, care să 
intervină prompt ori de cite ori 
sînt create situații ca cele de- 
nuanțate. Deocamdată însă ele nu 
s-au constituit, deocamdată ele 
sînt doar intenții și nimic mai 
mult. Or, — trebuie demonstrat? 
— pentru schimbarea în bine a 
unei stări de lucruri sînt necesa
re fapte concrete, palpabile.

Sarcinile de plan ce revin Fa
bricii de șuruburi din Bacău în 
acest an, perspectivele dezvoltă
rii ei în viitor, reclamă din par
tea organizației U.T.C. de aici 
o activitate susținută, vie, speci
fică, a cărui centru de greutate 
trebuie să stea pe problemele 
vitale ale producției. Asupra a- 
cestui scop trebuie să fie con
centrată atenția organizației 
U.T.C. a comitetului U.T.C. din 
prima și pînă în ultima zi a a- 
nului.

A laiul a pornit din Piața U- 
/A nirii, traversînd-o în chio

te și ritmul melodiilor 
populare, apoi a urcat pe cu
noscuta stradă Lăpușneanu sub 
privirile curioase și amuzate ale 
ieșenilor și s-a oprit în fața ca
sei de cultură a tineretului. Un 
alai care transforma ziua într-o 
adevărată sărbătoare prin frumu
sețea costumelor din această par
te a țării, prin pitorescul multi
color al măștilor tradiționale, a- 
vînd în mijlocul lui caprele, și 
urșii, și cerbii coborîți din bine
cunoscutele obiceiuri ale poporu
lui nostru.

Așa a început duminică dimi
neața la Iași cea de a treia edi
ție a Festivalului de Teatru și 
datini folclorice în organizarea 
Comitetului județean pentru 
cultură și artă și Comite
tului județean al U.T.C. Timp 
de cîteva ore datinile și o- 
hiceiurile din întregul județ al 
lașilor s-au mutat, de la locurile 
lor de baștină, pe scenă, în bă
taia reflectoarelor, pentru a ofe
ri un spectacol de. mare varieta
te stilistică 
virtuozitate din partea artiștilor 
populari.

Am avut astfel prilejul să ve
dem sub ochii noștri un nesfîr- 
șit lanț al obiceiurilor așa cum

se mai păstrează încă în toată 
prospețimea lor în întregul ju
deț : nunțile țărănești de la Pri- 
săcani sau Lețcani, dansul roșio
rilor cu fete de la Gura Bidiliții, 
ori în cele cîteva variante ale ce
telor de haiduci ale lui Jianu sau 
Bujor și, poate, nu în ultimul 
rind, jocul ursului de la Mironea- 
sa și Gîrbești, cel al caprei, de la 
Victoria, jocul cerbului, de la 
Bărbătești, și multe altele.

Dar simpla enumerare statisti
că a celor ce s-au întrecut în 
scenă nu e nici pe departe capa
bilă să ofere imagini de ansam
blu asupra a ceea ce a încercat 
să fie acest original festival și 
concurs și a valorilor pe care 
le-au fixat premiile acordate de 
juriu, asupra cărora vom reveni 
cu mai multe amănunte.

M. D.

MANIFFSTARf ÎNCHINATĂ
ZILEI UNIRII

și de o nebănuită

Elevii liceului de artă din
Tg. Mureș au organizat 
sîmbătă seara un bogat 

program cultural-artistic în
chinat aniversării Unirii Prin
cipatelor. Evocarea evenimen
tului de către profesorul Florin 
Togan a fost urmată de recitări 
și scenete reprezentative. Hora 
Unirii încinsă pe scenă de elevi 
îmbrăcați în costumele națio
nale specifice diverselor zone 
folclorice ale țării a cuprins în
treaga asistență. Tineri români 
și maghiari au înfățișat astfel 
un simbol al succeselor împli
nite și ale idealurilor frățești 
de care sînt animați.

ani, cuprinde sub aceas- 
denumire aproape întrea- 
lui operă. La primul e 

vorba de păcatele tinereții, 
la al doilea de păcatele ti- 
nerețelor. Românul are mai 
multe tinerețe și limba în
găduie declinarea lor mai 
ales la plural decit la singu
lar. Cînd ești ajuns la se
nectute, tinerețe nu mai e 
numai vîrsta celor douăzeci 
de ani (junia), sau a celor 
treizeci de ani, ci și vîrsta 
celor patruzeci de ani ; la 
senectute poți privi cum 
ți-ai petrecut sau irosit tine- 
rețele, ce s-a ales în urma 
lor. Iată că în volumul din 
1857, un fel de ediție defini
tivă a operei lui, Negruzzi 
cuprinde Amintirile din ju
nețe, Neghină și pălămidă 
(poezii), Teatru, Negru pe 
alb (scrisori la un prieten), 
dar și Fragmentele istorice 
în care se află celebra nu
velă Alexandru Lăpușneanu. 
Ea, nuvela, era tot un „pă
cat" dintr-o tinerețe,(a scri
s-o pe la vîrsta de 34 de 
ani).

Mi se 
succintă 
literară 
tem niște 
pentru tinerețea noastră de 
acum și pentru viitoarele 
tinerețe ce ne vor intimpina 
in viitor. Cunoaștem din 
proprie experiență că tine
reții i se îngăduie anumite 
năstrușnicii, recunoscîndu- 
se în ea o zbatere mai aler
tă a sîngelui, o precipitare 
mai bruscă a aspirațiilor și 
sentimentelor. Ar fi ridicol 
un om virstnic, ar fi ridicol 
chiar cu propria Iui memo
rie, dacă ar pretinde unui

C. P.
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plec a- 
fișa de

cepție.ne este oferită de consul
tarea ceasurilor de pontaj din 
lecții. Deși ora este 6,35 acele 
lor arătătoare indică ora 7.

— De cîteva zile, mai precis 
de luni 18 ianuarie, — ne infor
mează Constantin Tofan, secreta
rul comitetului U.T.C. pe fabri
că — ceasurile s-au defectat 
așa că...

Așa că pontajul nu se mai 
poate face în mod corect. In con
secință, abaterilor disciplinare li 
se creează cîmp liber de acțiune. 
Indiferent de clipa în care se 
face pontarea, pe fișă se înregis
trează, fără excepție, ora stabi
lită terminării sau începerii lu
crului. De acest fapt profită, și 
nu este o excepție, tînărul strun
gar Ion Botezatu. Cu toate că 
pînă la sfîrșitul schimbului III, 
din care face parte, mai sînt 15 
minute, îl găsim în vestiar spă- 
lîndu-se cu sîrg.

— Sînt obosit — ne declară 
dînsul, supărat că îl deranjam. 
Ce importanță are un sfert de 
oră în plus sau în minus ?

Ce importanță are ? Răspun
sul ni-1 dă tovarășul inginer 
Gheorghe Lungeanu — directo
rul fabricii.

— Un minut înseamnă pentru 
întreprinderea noastră o produc
ție în valoare de 350 lei.

Fără comentarii. Prejudiciile 
aduse prin nerespectarea utilizării 
integrale a celor 480 de nara
te, sînt ignorate însă și de alți 
tineri. La ora 6,50 pe ușa vestia
rului intră val-vîrtej în salopetă, 
strungarul Ion Ciubotaru care, de 
asemenea, a lucrat în schim
bul III.

— Gata, am terminat, 
casă, pot să vă arăt și 
pontaj.

Intr-adevăr! Cînd mai sînt 
doar două minute pînă la ora 7 
apare mergînd fără grabă și Ni- 
colae Toia, ajutor presator. Cro- 
nometrînd, remarcăm faptul că 
dezbrăcatul îi cere încă 10 mi
nute. Va începe așadar, activi
tatea cu o întîrziere de cel pu
țin o jumătate de oră. Surprize
le nu aveau însă să se încheie 
aici. Ieșind din vestiar, de la în
chiderea programului trecuseră 
deja 17 minute, ne ciocnim nas 
în nas cu un alt tînăr în palton.

— Nicolae Dobranici, pon
ta tor. Ne explică cum că în ca
litatea pe care o deține, a tre
buit să stea lingă ceasul de pon
taj din secție, să urmărească și 
chiar să ajute la introducerea fi
șelor pentru o pontare corectă 
Lucru a cărui inexactitate ne-o 
confirmă cîteva clipe mai tîrziu 
șeful secției a II-a tovarășul 
Constantin Temelie.

— Intr-adevăr, acolo ar fi tre
buit să fie. Azi însă nu l-am 
văzut.

Un tur de orizont asupra acti
vității din secție ne convinge că 
erodarea timpului de lucru se 
produce și în prima oră de pro
gram. Micile „discuții" în grup, 
plimbările printre mașini, cite o 
joacă de-a prinselea, deși nu con
stituie o regulă, există totuși, 
fură cu toptanul din totalul ce
lor 480 de minute destinate pro
duselor, relevă alte aspecte ale 
indisciplinei. Ce a întreprins și 
întreprinde organizația U.T.C. 
pentru combaterea ei ? Mai ni
mic. Afirmăm aceasta întrucît 
nu putem considera drept inter
venție eficientă cuprinderea în 
Îdanul de activitate al trimestru- 
ui I a unei fraze generale de 

tipul: „Comitetul U.T.C. și co
misia social-profesională își vot 
intensifica activitatea pentru li
chidarea absențelor nemotivate 
și a întîrzierilor". Afirmăm aceas
ta întrucît în momentul actual 
nici la nivelul grupelor U.T.C., 
nici la nivelul organizației U.T.C. 
pe fabrică nu există o urmărire 
precisă a absențelor nemotivate 
și a întîrzierilor — situația lot 
doar pe total salariați este văzu
tă în treacăt numai o dată pe 
lună — după cum căutarea re
mediilor pentru ca cele 480 de 
minute să fie folosite din plin 
fcu este decît întîmplătoare. Co-
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ianuarie și nu in ultima zi a lu
nii, cum prevede hotărîrea pri
vind noua structură a anului uni
versitar. Numeroși studenți au 
înscris deja în agenda lor: între 
26 și 31 ianuarie — „zile pline“ 
de pregătire pentru sesiune A- 
cum sînt însă „dezamăgiți".

Acest detaliu nu este însă de
terminant pentru tabloul actualei 
presesiuni. In general domină 
hărnicia și optimismul. Alătura
rea acestor două stări de fapt nu 
este deloc întîmplătoare. După 
cum se știe, deviza anului uni
versitar în curs este exigența — 
realitate care se exprimă atît prin 
intransigența rectoratelor, deca
natelor, a corpului profesoral și 
a asociațiilor studențești față de 
superficialitate și delăsare în ac
tivitatea profesională, cît și, mai 
ales, prin fermitate în combate
rea tuturor tendințelor concesive 
față de studenții care nu-și în
deplinesc îndatoririle univer
sitare.

Ion Amăriuței, președintele 
Consiliului U.A.S. din Poli
tehnică este de părere că at
mosfera de lucru din colectivele 
studențești — la facultate, în bi
bliotecă, la cămin — constituie o 
dovadă a faptului că în sesiunea 
care se apropie rezultatele vor fi 
bune.

Este oare fondat optimismul 
președintelui asociației studen
țești din Politehnică ? Dacă luăm 
în considerație statisticile, va tre
bui să acceptăm că pronosticul 
său e hazardat. Se știe doar că 
în ultimii trei ani, jumătate din
tre studenți nu reușeau să pro
moveze în sesiunile din iarnă și 
din vară. Pornind însă de la rea
litățile specifice acestui an uni
versitar, numeroși profesori și 
asistenți au ajuns la concluzia că 
sesiunea aceasta se va desfășura 
sub semnul calității. In ceea ce 
ne privește, credem că rezultate
le sesiunii din iarnă, dar, mai 
ales, din sesiunile următoare, pre
cum și atmosfera de studiu care 
începe să devină dominantă în 
activitatea tuturor studenților, 
vor dovedi cît rău a făcut școlii 
noastre superioare lipsa de exi
gență, de fermitate alimentată 
mult timp de Ministerul învăță- 
mîntului. Iată de ce studenții 
buni — în adunări și conferințe, 
în întîlniri cu reprezentanți ai

U.A.S.R. — exprimîndu-și satis
facția față de modul în care Mi
nisterul Invățămîntului se apro
pie acum de preocupările și pro
blemele studenților, au apreciat 
favorabil măsurile care înlătură 
posibilitatea promovării în urma 
unor facilități nejustificate.

Dorim să subliniem insă că 
mecanismul invățămîntului su
perior nu funcționează încă cu 
precizie de ceasornic. In ancheta 
noastră printre studenții Politeh
nicii din București am întîlnit o 
serie de neajunsuri de natură să 
îngreuneze buna desfășurare a 
procesului de pregătire. Ele sînt 
în contradicție cu linia nouă, 
pozitivă pe care o promovează 
Ministerul Invățămîntului. Dacă 
le semnalăm, o facem tocmai 
pentru a le supune atenției preo
cupărilor factorilor care au res
ponsabilități în acest domeniu.

Nu vom insista asupra absen
ței cursurilor tipărite sau lito
grafiate la unele discipline. A- 
cest aspect — dezbătut de atîtea 
ori în ziarul nostru — va face 
obiectul unei viitoare anchete. A- 
cum ne vom referi la un neajuns 
care tinde să devină tradițional 
în învățămîntul superior: hotărî- 
rile de „ultimă oră". Ne referim, 
în primul rind, la hotărîrea pri
vind examenele parțiale, confuză 
in faza inițială și clarificată abia 
printr-o notă a Ministerului In- 
vățămîntului, publicată, în presă, 
la faptul că în cadrul Facultății 
de metalurgie, cu două săptămîni 
înainte de sesiune se mai purtau 
discuții în legătură cu modul de 
susținere a unor examene (dacă 
se dă numai probă scrisă sau nu
mai probă orală, sau și una și 
alta), precum și la situația de la 
Facultatea de mecanică, unde 
dispozițiile privind susținerea 
examenelor de diferență de către 
studenții care repetă anul au fost 
comunicate cu 10 zile înainte de 
sesiune. Așadar, ceea ce ar tre
bui să fie stabilit și clarificat din 
prima zi a anului universitar, 
pentru a direcționa cu precizie 
activitatea studenților, uneori 
face obiectul clarificărilor care 
vin abia în preajma sesiunii Este 
firesc să fie așa ?

In februarie se va desfășura o 
sesiune a exigenței. Faptul aces
ta a impulsionat activitatea 
universitară și este un stimulent 
pentru munca studenților. Dar 
exigența trebuie să fie un „per
sonaj" prezent pe toate planurile 
care privesc procesul instructiv- 
educativ în școala superioară.

mari, reprezentînd aproximativ 
20 ia sută din totalul locuințelor 
urbane construite în acel 
an. România situîndu-se ast
fel pe locul 8 în rîndul țărilor 
producătoare de panouri. Ce ne 
puteți spune despre soluțiile teh
nice aplicate la noi ?

— In ceea ce privește solu
țiile tehnice trebuie menționat 
faptul că se situează, în general, 
la nivelul celor aplicate în alte 
țări avanasate. E vorba de în
trebuințarea panourilor de di
mensiunile unei camere, de mare 
greutatei de scări alcătuite din 
panouri mari de rampe și po
dește (uneori gata finisate din 
fabrică). De asemenea, montajul 
panourilor se face cu macarale 
turn sau cu macarale capră 
iar, pentru transport, se folosesc 
treilere speciale (utilaje produse 
în țară). Panourile de pereți ex
teriori sînt alcătuite din trei 
straturi (două straturi din beton 
și un strat termoizolator) fiind 
total sau parțial, placate cu ce
ramică sau beton decorativ.

— în ce măsură institutele de 
cercetări își vor aduce aportul 
la realizarea noilor tehnici de 
construcție ?

— O serie de soluții sînt ve
rificate de cercetările efectuate 
la I.N.C.E.R.C. - București și 
Iași. Astfel la Iași s-a realizat 
o instalație specială care permite 
supunerea tronsoanelor da clă
diri sau a machetelor la dife
rite eforturi, printre care, de 
pildă, acțiunea unor vibrații, re- 
producînd fenomenul seismic. 
Este dela sine înțeles că în acest 
domeniu nou, aportul cercetării 
orientate direct către producție 
este esențial.

— Vă rugăm să ilustrați cîteva 
avantaje importante pe care le 
prezintă execuția clădirilor de 
locuit din panouri mari, în com
parație cu clădirile din zidărie de 
cărămidă, în condițiile țării noas
tre.

— Avantajele sînt esențiale, și 
privesc în primul rind : reducerea 
consumului de manoperă totală 
cu circa 25 la sută, reducerea 
aproape totală a consumului 
de material lemnos, micșora
rea substanțială a duratei de 
execuție cu consecințe favo
rabile asupra duratei de blo
care 
unui
decît cel al clădirilor executate cu 
metode tradiționale. De aseme
nea, economia de manoperă per
mite utilizarea forței de muncă 
economisite în alte sectoare de 
producție.

— Programul de dezvoltare 
pentru perioada 1971—1975, în
tocmit de C.S.E.AL. și aprobat 
recent, prevede, ca la nivelul anu
lui 1975 să se realizeze circa 
45 000 apartamente din panouri 
mari reprezentînd aproximativ 
40 Ia sută din totalul lo
cuințelor urbane, alte 32 la 
sută urmînd a se realiza cu 
structuri industrializate, care 
folosesc parțial panourile mari. 
Dată fiind anvergura acestui 
program, perfecționarea necon
tenită a soluțiilor de execuție, a 
sistemelor de construcție se imnu- 
ne ci o necesitate. Care este opinia 
dumneavoastră în această pri
vință ?

— Perfecționarea sistemului 
constructiv din panouri mari 
trebuie să se manifeste în mă
rirea gradului de prefabricare și 
prefinisare, în vederea reducerii 
consumului de manoperă pe șan
tier, a costului apartamentelor 
din panouri mari, crearea unor 
tehnologii mai elastice de con
fecționare a panourilor, asigurarea 
de noi materiale de construc
ție, elaborarea unui sortiment cît 
mai bogat de proiecte de exe
cuție tip> cu variante de fațadă, 
în vederea eliminării monotoniei 
ansamblurilor de clădiri din pa
nouri mari — pericol inerent, 
însă nu de neînvins.

a fondurilor, realizarea 
cost mult mai redus
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trebui să îmbrace cravatele ro
șii. Provenind din familii care 
nu le oferă, prin climatul de 
acasă, un mediu propice învăță
turii, ei sînt de obicei elevi 
slabi și indisciplinați, astfel că 
rămîn în afara organizației. De 
altfel, același fenomen îl întîl- 
nim și la delincvenții tineri mai 
mari, pe la 17—20 de ani. Ma
joritatea acestora sînt în afara 
școlii sau producției.

— Probabil că ați avut adesea 
contacte cu părinții lor. Care 
e atitudinea familei în asemenea 
cazuri ?

— De obicei In fața șocului 
produs de infracțiunea copilului 
părinții reacționează brutal. Bă
taie cumplită, zăvorîre în casă... 
Le iau hainele copiilor și le as
cund. uneori îi și leagă de cîte 
o mobilă. Supus unei astfel de 
terori, cel mic abia așteaptă 
primul prilej și fuge iar de aca
să. Nu bătaia „soră cu moartea" 
și legarea de pat sînt necesare, 
ci o temeinică și îndelungată 
educare a copilului în spiritul 
idealurilor morale ale societății 
noastre și mai ales a respectului 
față de muncă Dar. ce] mai ade
sea. părinții acestor copii nu 
știu și mai ales nu pot, neavînd 
nici autoritatea morală, nici 
pregătirea necesară — să efec
tueze o asemenea operație de 
reeducare - răbdătoare și pro
fundă. Aici așteptăm noi spri
jinul profesorilor, ca și al cole
gilor acestor copii, al organiza
ției de pionieri și al uteciștilor 
Atunci cînd am colaborat cu 
școlile și organizațiile U.T.C. 
rezultatele au fost foarte bune. 
Din păcate inițiativa parteneri
lor noștri e încă sporadică.

— Probabil că părinții și 
te și educatorii sint încă 
vinși că „bătaia e ruptă 
rai".

— Rai ? Iată un exemplu

poa- 
con- 
din

des
pre cum e raiul acesta : în de
cembrie anul trecut am reținut 
un băiețel cu ghiozdanul în 
spate. Era din Medgidia și pe 
gerul de atunci fugise de la 
școală pînă la șosea, stătuse 
toată noaptea în drum pînă 
l-a luat un camion... a mai 
schimbat apoi alte nouă mașini 
pînă a ajuns la București și de 
o săptămînă umbla pe străzi 
dormind în Gara de Nord, în
ghețat și înfometat. Știți de ce 
suferise atît ? în ziua aceea i 
s-au trecut notele în carnet și

pare că din această 
evocare de istorie 
am putea să scoa- 

invățăminte și

Păcatele
tineretelor“

J

tînăr să urce în același ritm 
cu el masivul unui munte, 
dar ar da dovadă de înțe
lepciune atrăgind tinărului 
atenția că un urcuș în sine, 
fără nici un țel atins, fără 
nici o urmă lăsată inapoi, e 
intr-adevăr un păcat care 
risipește și ucide tinerețea. 
Dar omul cel virstnic nu 
poate sfătui mai bine pe 
tînăr decît evocindu-și ti- 
nerețele lui, vorbind despre 
„păcatele tinerelelor" sale, 
așa ca Negruzzi, dînd ace
eași accepție, aparent mo
destă și condescendentă, în 
fond scrupulos responsabilă 
expresiei. Căci în tinerețea 
sau în tinerețele noastre nu 
trebuie să primeze păcatele 
propriu-zise, așa cum le în
țelege mistica sau morala 
societății, ci „păcatele" să- 
vîrșite intru ceva, întru 
ceva peren, folositor oame
nilor. Dacă peste ani consta
tăm că intr-o întîie tinerețe 
a noastră nu am făcut decît 
păcatul de a dansa pînă la 

amețeală și de a asculta 
benzi de magnetofon pînă 
Ia saturafie ne va durea 
păcatul, ne va fi rușine de 
el, . va trebui, Ia o vîrstă 
înaintată să ne supunem 
unui canon de tristețe aspră 
ee ne va umbri zilele. " 
vom avea dreptul să ne 
vocăm tinerețele și cred 
nu e pedeapsă mai mare 
capul omului decit aceasta: 
să nu poată să-și evoce cu 
bucurie și cu condescenden
ță uneori tinerețele.

Negruzzi putea să-și evo
ce din titlu tinerețele pen
tru că in una din ele a scris 
Cum am învățat românește, 
în alta a fost unul din ani
matorii primului teatru na
țional românesc, iar în alta 
a creat pe nemuritorul Ale
xandru Lăpușneanu. Cită 
bucurie îți pot procura tine
rețele petrecute în scopuri 
bune, ce frumoase pot fi 
..păcatele" lor dacă ele nu 
au fost niște arderi degeaba 
și trecătoare. Vă propun, ti
neri fiind, să ne gindim, cel 
puțin uneori, la zilele 
nectuțiilor 
cînd vom 
clusiv din 
cate" vom

Nu 
in- 
ci 
pe

so- 
noastre, Ia zilele 
trăi aproape ex- 
amintiri. Ce „pă- 

evoca atunci ?

sau mai mult de acasă trebuie 
să mănînce, și atunci fură. Tot
deauna „cariera" lor începe cu 
pungășii mărunte. Abia cu tim
pul le vin ideile „mari", capă
tă mai multă îndrăzneală și 
trec la spargeri. Dar chiar cînd 
forțează ușile unor magazine 
cel mai adesea tot dulciuri, ți
gări, băuturi iau cu ei. Iar ba
nii îi consumă de obicei ime
diat, la cofe'ării.

— Un exemplu ?._
— Ion Zamfir are 12 ani, Va- 

leriu Dumitrescu — 13. Gh. Pa- 
pilian — 13 ani, Teodor Păun — 
11 ani. Primii trei, cărora Păun 
li s-a asociat mai tîrziu, au co
mis în cîteva luni peste 40 de 
furturi printre care spargeri la

Putem simpatiza »

Cil „SIMPATICUL
DOMN

Garanția unui succes vehe
ment solicitat a fost întotdeauna 
inamicul nr. 1 al filmelor poli
țiste, facilitînd ideea că genul 
suportă orice, absolut orice, în
tre o dezolantă sărăcie psiholo
gică și o rudimentară recuzită 
obligatorie: pistoale, femei fata
le, mașini, femei nefatale, detec
tivi deștepți, spioni nătîngi etc., 
etc.

Singura noutate constă în pre
zentarea poveștii misterioase în 
formula nouă a glumei. In fond, 
o chestiune de „ambalaj". Reali
zatorul ne face cu ochiul într-o 
tandră complicitate și, mai-mai, 
e gata să-și înceapă filmul, ur
mărind un singur efect contrar, 
cu inscripția: „să fim serioși 1"

Studiourile noastre au făcut 
puține filme polițiste (dintre care 
reținem doar două : „Maiorul șt 
moartea" și „Secretul cifrului") 
și, la fiecare patru-cinci ani, 
după ce suportăm pe ecrane a- 
valanșa filmelor polițiste străine, 
redescoperim cu frenezie genul, 
așezînd interpreți români în sche
mele de împrumut pe care le-am 
urmărit sub girul unor studiouri 
străine.

Ce aducem nou — lipsa de 
tradiție ne justifică astfel — e 
doar o dulce naivitate. Ca în a- 
cest „Simpatic domn R“, film 
„rămas" de la primele secvențe 
la răscrucea dintre parodie mo
dernă și dubioasă afacere poli
țistă.

Regizorul Ștefan Traian Ro
man, care debutează cu acest 
film, are neșansa unui scenariu șu
bred (semnat de Tudor Popescu), 
confuz, etalînd cuminte toate 
poncifele genului. E curios în 
acest sens — și nu numai în a- 
cest film dar în mai toată pro
ducția mondială, după declara
ția pertinentă a lui D. I. Suchi- 
anu — cum eroii unor asemenea 
filme devin din ce în ce mai 
săraci cu duhul cu cît sînt mai 
„dotați" tehnic, cu ultimele nou
tăți electronice.

Șeful unui grup de spioni, ve- 
niți în țară pentru a fura planu
rile unei invenții de mare impor
tanță, se duce imediat și se pre
dă organelor în drept. Incredi
bil, pentru că temutul spion fă
cuse rost de acele planuri le

„fotografiase" și putea pleca li
niștit înapoi.

Dar stupoare, după ce se au
todenunță e lăsat în pace, a- 
proape că i se cer scuze, și el, 
din plictiseală, începe să încurce 
lucrurile, să se joace, oferind fil
mului mistere boante. De aici, 
„optimizarea" recuzitei: o femeie 
fatală care ucide discret și e uci
să fioros de către colegii ei, în
tr-o secvență de film negru; o 
urmărire automobilistică, final 
clasic de film polițist, la care 
însă nu mai putem fi atenți pen
tru că e mai interesantă demon
strația pe care o fac doi casca
dori motocicliști ce apar și dis
par conform unui principiu bi
blic ad-hoc localizat: „din e- 
nigmă am apărut, în enigmă ne 
întoarcem".

Detectivul, pentru care mese
ria nu are nici măcar riscul unei 
partide de table (într-o ciocfdrd. 
cu un automobil nu numai că 
nu are nimic, dar e gata-gata ca 
mașina să devină... victimă) se 
întoarce acasă pentru că — ne 
arată filmul într-o idilică sec
vență — tocmai era așteptat la 
masă de o soție impacientată de 
absențele nocturne ale soțului. 
Și vine și un bătrînel simpatic 
să ne spună: „gata, totul s-a ter
minat. puteți pleca liniștiți aca
să", după ce în tot timpul fil
mului ne-a tot povestit ceea ce 
noi vedeam pe ecran...

Ce-ar mai fi nou, ce altceva, 
în afara faptului că totul e vechi, 
văzut în alte distribuții și alte 
decoruri în atîtea filmulețe care 
în drumul lor spre uitare nu oco
lesc ecranele noastre ?

S-ar mai putea discuta despre 
o secvență ori alta a filmului, o 
secvență ori alta în care e pre
zentă doar absența logicii, dar să 
nu uităm ce ne spunea Camil 
Petrescu despre majoritatea pro
duselor genului („cel mai nevi
novat orgoliu al lor e să li se 
valorifice slăbiciunile") și să 
consemnăm doar un titlu nou in 
fișa filmografică a actorilor Geo 
Barton, Silviu Stănculescu, h'diai 
Pălădescu, Virgil Ogășeanu, și 
debutul fatal inexpresiv al unor 
tineri actori: EnikO Oss, Mihai 
Niculescu, Emil Hossu...

TUDOR STANESCU

Secvență din film

în fața unui joc „de-a hoții și 
vardiștii", cinemascop, color, 
pe care îl iau în serios. Și în
vață să-și organizeze întîlnirile, 
semnalele, să forțeze uși, să 
pîndească rondurile pazei, să 
facă „minuteria" atacului. Cînd 
îi prindem ne povestesc toate 
astea cu mîndrie și un fel de 
candoare specifică vîrstei lor. 
E drept, uneori se asociază și 
cu băieți mai mari. Dar mai 
rar. Am avut un grup de cinci 
minori care au comis 35 de fur
turi — făcea parte dintr-o ban
dă, cu alți 8 tineri, autori a 48 
de furturi.

— Răspunderea părinților, nu 
poate fi stimulată și prin mij
loace legale ?

Cum ajunge copilul
avea trei de 4. De frica „raiu
lui" de acasă își luase lumea în 
cap

— Aici e probabil punctul ne
vralgic — cînd copii ajung să 
prefere strada, casei 2

— Da. Aici începe transfor
marea lor în delincvenți. De o- 
bicei se adună prin holurile ci
nematografelor, unde e cald, e 
lume și pot prinde uneori și ur 
film pe gratis, la înghesuială 
Aici se fac primele cunoștin
țe, nu neapărat cu infractor: 
mai mari Odată stabilită legă
tura între puști e foarte grec 
s-c mai rupi, iar lor ideile Ir 
vin foarte repede La furt îi de
termină, mai mult decît spiri
tul de aventură, foamea. (Mă 
refer la minori. Cu cei de peste 
17 ani e altceva...). Fugiți o zi

cîteva magazine și chioșcuri. 
Ultima dată au fost prinși 
cînd forțau „intrarea" la 
un magazin cu articole elec
trice Pînă la 14 ani. însă 
conform legii, tot ce putem 
face e să-i trimitem acasă și să 
anunțăm școala.

— Cine i-a învățat să spargă 
magazinul ?

— Nimeni. Sînt „autodidacți" 
Vedeți, există filme la care nu 
e permisă intrarea minorilor 
sub 16 ani Interdicția e gene
rată de obicei de latura, să-i 
spunem, erotică a acțiunii. Dar 
la filmele cu gangsteri, fie că 
sînt pur polițiste fie că sînt pa
rodii, copiii au intrarea liberă. 
Noi ne distrăm și plecăm, ui- 
tînd ce am văzut, dar copiii 
„conspectează" totul. Ei se află

— Ba da. Dar pînă acum le
gea avea o lacună care permitea 
ca părinții care nu-și suprave
ghează copiii să plătească... 2,50 
lei amendă. De citeva săptămîni 
a apărut o hotărîre nouă care 
ridică amenda la 300—800 lei. 
Pentru părinții care nu-și su
praveghează copiii, atît cînd a- 
ceștia comit infracțiuni în ge
nul furturilor cît și cînd se fac 
vinovați de comportare huliga
nică pe stradă. Mai mult, se 
stabilește că darea de băuturi 
alcoolice in locuri sau localuri 
publice unui minor sub 16 ani 
in cantități ce i-ar provoca e- 
brietatea se sancționează tot cu 
300—800 de lei amendă. E o pre
vedere foarte utilă...

— Unde vedeți dv. punctele

de colaborare cele mai utile cu 
organizația U.T.C. ?

— In primul rind în înseși e- 
lementele esențiale ale activi
tății U.T.C. care e preocupată 
de educarea tinerilor în spiritul 
dragostei față de muncă, a unei 
atitudini exigente față de acti
vitatea proprie, ca și a colegi
lor de școală sau de întreprin
dere, în spiritul datoriei, cin
stei și corectitudinii, a 
înalte ținute morale a 
nității 
gialității 
conturează 
sonalitatea 
derăm că 
organizațiile 
întreprinderi 
pra părinților care-și nesocotesc 
obligațiile familiale, pot contri
bui, cu sprijinul organizațiilor 
de partid și sindicale la discu
tarea în colectivele de muncă 
a celor care abdică de la dato
ria de părinte. Cred că și sis
temul de amenzi pentru cei ce 
nu-și trimit cop'ii la școală tre
buie aplicat mai ferm de consi
liul popular. Dar esențială mi 
se pare organizarea unor acti
vități interesante extrașcolare 
care să atragă copiii, în timpul 
liber și mai ales pe cei care nu 
sînt nici pionieri, nici uteciști 
și nici nu au acasă un mediu 
prielnic educației. E adevărat că 
ei sint puț’ni, dar acesta nu e 
un argument ca să-i neglijăm, 
ci dimpotrivă, ne demonstrează 
cît de ușor am putea să-i asi
milăm în activitățile organiza
ției U.T.C. sau ale pionierlor. 
Acțiunea conjugată a școlii, a 
părinților, organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri și a organelor de 
miliție poate aduce o contribu
ție substanțială la reducerea 
stării infracționale a minorilor.

unei 
dem- 
cole- 
care 
per- 

Consi- 
de noi.

și echității, a 
atribute 

și dezvoltă 
tinerilor, 
alături . .

U.T.C. din școli și 
pot influența asu-
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HOTĂRÎRE UNANIMĂ' 
DE A MUNCI PENTRU DEPĂȘIREA

PLANULUI DE STAT
PE ANUL 1970

CLUBUL SUPORTERILOR ^naționalei de fotbal

Zilnic, sosesc la redacție, pe adresa „clubului suporterilor" zeci de scrisori de la cititorii zia
rului, de la iubitorii fotbalului, unii manifestîndu- și dorința de a se număra printre membrii aces
tuia, alții solicitînd diferite informații despre itine rariile pregătirilor atît a componenților lotului 
național aflați într-un turneu-maraton în America de sud, cît și a echipelor care dau naționalei de 
fotbal cei mai mulți titulari, în vederea reluării campionatului, la 8 martie.

Rubrica noastră, rezervată unui permanent d ialog cu suporterii, le oferă astăzi, o anchetă 
despre pregătirile echipelor Dinamo și Rapid și o relatare despre primul meci al tricolorilor sus
ținut pe continentul sud-american.

în agenda sportivă a elevilor :

OLIMPIADA DE IARNĂ

Pe pîrtiile

Neamț
Plenara comitetului județean 

de partid cu activul a primit cv 
entuziasm chemările la întrecere 
lansate de organizațiile de par
tid ale județelor Brașov și Ti
miș privind îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor economice pe 
anul 1970. Punînd la baza acti
vității îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidu
lui, ale plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969. valorificînd 
superior posibilitățile materiale si 
umane de care dispun unitățile 
economice organizația județeană 
de partid Neamț își ia următoa
rele angajamente pentru anul 
1970 : • Depășirea planului pro
ducției marfă cu 73 milioane Iei.
• Se vor produce peste plan 1 000 
tone burlane pentru foraj, 1 400 
tone îngrășăminte azotoase (100 Ia 
sută substanță activă), 10 000 tone 
ciment, 20 000 bucăți tricotaje ș.a.
• 19 milioane lei economii la 
prețul de cost. • Creșterea cu 1 
la sută a productivității muncii fa
ță de plan. • 23 milioane lei be
neficii peste plan. • In I.A.S. pla
nul producției totale va fi de-

f>ășit cu 2 la sută la grîu și 2,7 
a sută la porumb, iar în C.A.P. 
cu 2 Ia sută Ia grîu și 1,5 la 

sută la porumb. • Vor fi livra
te cantități suplimentare de pro
duse agricole la fondul de stat.

Tulcea
Luînd cunoștință de importan

ta obiectivelor cuprinse în che
mările adresate de plenarele co
mitetelor județene de partid Bra
șov și Timiș, apreciind sensul lor 
mobilizator, prin valorificarea în
tregului potențial uman și ma
terial de care dispune, a rezer
velor și posibilităților existente, 
plenara Comitetului județean de 
partid se angajează, în numele 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, să realizeze următoarele: 
• Depășirea planului produc
ției globale industriale cu 11 mi- 
lioar lei. • Creșterea produc
tivității muncii cu 1 la sută pes
te plan. • 8 milioane Iei bene
ficii suplimentare în întreprin
derile agricole de stat și de me
canizare a agriculturii. • 100 
hectare irigate peste plan în coo
perativele agricole. • Peste plan, 
cantități însemnate de produse 
vegetale și animale. • Valorifi
carea superioară a potențialului 
turistic al județului.

Bistrița-Năsăud
Răspunzînd cu însuflețire che

mărilor lansate de organizațiile 
județene de partid Brașov și Ti
miș, organizația noastră se anga
jează, în numele comuniștilor, al 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani din județul Bis
trița, ca printr-o mai bună valo
rificare a bazei tehnico-materia- 
le, prin folosirea cu maximum de 
eficiență a forței de muncă, or
ganizarea superioară a producți
ei și a muncii să realizeze: 
• Producția marfă în industrie, 
superioară cu 5,7 milioane Iei 
prevederilor. ® Beneficii peste 
plan de un milion Iei. • 100 de 
apartamente vor fi date în folo
sință cu 30 de zile înainte de 
termen. • Producția agricolă va 
spori cu 550 tone de grîu, 350 
tone porumb, 70 tone cartofi și 
200 tone lenume peste sarcinile 
de plan. • Beneficii suplimenta
re de 600 000 lei în I.A.S.

Vrancea
Tn numele oamenilor muncii de 

pe meleagurile Vranceî, plenara 
comitetului județean de partid a 
răspuns cu entuziasm chemării 
organizațiilor de partid ale jude
țelor Brașov și Timiș. Plenara a 
adoptat în unanimitate angaja
mentul ca în acest an în județ 
să se realizeze următoarele o- 
biective : • Depășirea planului 
producției marfă cu 1,3 la sută 
și a planului de export cu 2,5 
milioane Iei valută. • Creșterea 
suplimentară a productivității 
muncii în industrie cu 1 300 lei 
pe salariat. ® Livrarea suplimen
tară la fondul de stat a 900 tone 
grîu și porumb. 470 tone floa- 
rcn-soarelui, 770 tone legume, 100 
tone carne și 260 hi lapte. în 
I.A.S. se vor realiza beneficii 
peste plan de 5 200 000 lei.

Dîmbovița
Exprimînd hotărîrea colective

lor de muncă ale unităților 
economice din județ, de a 
îmbunătăți activitatea desfășu
rată în industrie, construcții și 
agricultură, ne angajăm să reali
zăm următoarele :

• 30 milioane de lei peste 
plan la producția marfă indus
trială. • Depășirea cu 3 milioane 
de lei a producției pentru fon
dul pieței și cu 2 milioane de lei 
valută a planului de livrări Ia ex
port. • Vom economisi, prin re
ducerea normelor de consum, 215 
tone metal, 1 000 mc material 
lemnos și 15 tone bumbac puf. • 
7 milioane lei economii și 10 mi
lioane de lei beneficii peste plan.
• Fabrica de frigidere Găești, 
etapa I, va fi pusă în funcțiune 
cu 30 de zile mai devreme. • 
Se vor livra, peste plan, la fon
dul de stat, 1 000 tone fructe, 
800 tone sfeclă de zahăr, 780 
tone porumb, 600 tone legume, 
240 hl lapte și 500 000 buc. ouă.

Bihor
Analizînd rezultatele obți

nute, rezervele interne de care 
dispun, întreprinderile și celelalte 
unități economice din județul 
nostru apreciază că sînt asigurate 
condițiile necesare îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan pe 
anul 1970. Ca urmare, răspundem 
la chemările organizațiilor jude
țene de partid Brașov și Timiș șl 
ne luăm următoarele angaja
mente :

• Depășirea planului produc
ției marfă în industrie cu 50 mi
lioane lei. • Reducerea importu
rilor cu 1,1 milion de lei valută 
și economii în valoare de 20 mi
lioane de lei. • Peste prevederi 
— 30 milioane de lei beneficii.
• Importante capacități de pro
ducție vor fi puse în funcțiune 
înainte de termen.

Vîlcea
Luînd cunoștință de chemările 

la întrecere ale organizațiilor de. 
partid din județele Brașov și Ti
miș, plenâra Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R. a făcut o 
analiză aprofundată a rezultate
lor obținute, precum și a rezer
velor și posibilităților de care dis
pun unitățile economice diu ju
deț, constatînd că sînt create 
toate condițiile pentru ca aces
tea să realizeze și să depășească 
sarcinile din planul pe 1970. In 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, ne 
luăm următoarele angajamente :

• Depășirea planului produc
ției marfă industrială cu 37,5 mi
lioane de lei. • Se vor economisi, 
printre altele, 200 tone metal, 
2 800 mc lemn, 720 tone cocs 
furnal, 1000 tone combustibil 
convențional, 1080 000 kWh 
energie electrică. • Reducerea 
substanțială a duratei de con
strucție și punere în funcțiune la 
22 de obiective și capacități de 
producție. • Vor fi livrate sta
tului, in plus, din I.A.S., 50 tone 
legume, 1100 tone fructe și 210 
tone struguri, iar din C.A.P. — 
500 tone de legume, 1 000 hl 
lapte de oaie, 90 tone carne de 
porc.

Satu Mare
Organizația de partid a jude

țului Satu Mare, analizînd rezul
tatele obținute, rezervele impor
tante și posibilitățile de care dis
pun unitățile economice din ju
deț, consideră că există toate pre
misele pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan pe anul 
1970 și își ia următoarele anga
jamente :

• Depășirea planului produc
ției marfă cu 1 la sută. • Rea
lizarea de economii la prețul de 
cost de 2,1 milioane lei. ® Creș
terea productivității muncii cu 1 
la sută peste nivelul planificat.
• Obținerea peste plan a 5 mi
lioane lei beneficii. • Livrarea 
suplimentară Ia fondul de stat a 
1 000 tone legume, 250 tone car
ne și 10 tone lînă.

Prahova
Analizînd rezultatele obținute, 

rezervele și posibilitățile de care 
dispun unitățile economice din 
județul Prahova, delegații la ple
nara județeană de partid se an
gajează să realizeze următoarele 
obiective :

O 200 milioane lei spor la pro
ducția marfă. • Peste plan : 5 100 
tone țiței, 22 000 tone produse 
petrolifere, 20 000 anvelope, 200 
tone polietilenă, 300 tone fenol, 
400 tone etilenă, 100 milioane e- 
conomii la prețul de cost și 150 
milioane beneficii. • Asimilarea 
în plus a 20 de produse noi. • 
O producție de legume cu 10 la 
sută mai mare față de prevederi.
• Planul Ia producția totală de 
carne va fi depășit cu 7,5 Ia sută 
in I.A.S. și cu 2,2 la sută în 
C.A.P. • Se vor livra suplimen
tar la fondul de stat 700 tone 
grîu, 1 200 tone porumb, 850 tone 
legume.

Galați
Organizația de partid a jude

țului Galați, analizînd rezultatele 
obținute, rezervele importante și 
posibilitățile de care dispun uni
tățile economice din județ consi
deră că există condiții pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
plan pe 1970. In numele comu
niștilor, al oamenilor muncii din 
județul Galați, răspunzînd cu în
flăcărare chemării la întrecere 
lansată de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, orga
nizația județeană de partid se an
gajează :

• Planul producției marfă în 
industrie va fi depășit cu 1,5 la 
sută. • Produse peste plan în 
valoare de 130 milioane lei. • 
La fondul pieței vor fi livrate 
suplimentar mărfuri în valoare 
de 11,2 milioane lei. • Depăși
rea planului de export cu 10 mi
lioane lei. • Economii la prețul 
de cost de 12,3 milioane Iei și be
neficii peste plan de 20,7 mili
oane lei. • Numeroase obiective 
productive vor fi date în func
țiune înainte de termen. • Spo
ruri suplimentare la producția de 
grîu, porumb, floarea-soarelui, 
carne și lapte în I.A.S. și C.A.P.
• Cantități importante de produ
se agricole vor fi livrate la fon
dul de stat peste plan.

Buzău
Exprimînd voința comuniști

lor, a tuturor oamenilor muncii 
diu județ, ne exprimăm hotârî- 
rea de a realiza în 1970 urmă
toarele :

• Depășirea planului produc
ției marfă cu 22 milioane lei. Vor 
fi livrate la fondul pieței peste 
plan mărfuri în valoare de 5,1 
milioane lei. ® Realizarea unei 
depășiri în valoare de 350 000 lei 
valută, la planul de export • 
Obținerea unor economii la pre
țul de cost, în valoare de 3,2 mi
lioane Iei. • Productivitatea mun
cii în industrie va crește cu 0,5 
la sută, peste nivelul planificat.
• Beneficiile peste plan vor în
suma 4,5 milioane lei. • In agri
cultură, depășirea producțiilor 
medii planificate la grîu, porumb, 
sfeclă de zahăr. • Vor fi 
livrate suplimentar la fondul 
de stat 3 000 tone de grîu, 
4 000 tone porumb, 2 000 tone 
floarea-soarelui, 5 000 tone legu
me și alte produse.

Alba
Cei 45 000 ele comuniști, toți 

oamenii muncii din județul Alba 
au primit cu deosebit entuziasm 
și însuflețire chemările la între
cere ale organizațiilor județene 
de partid Brașov și Timiș și sînt 
hotărîți să folosească întreaga lor 
capacitate de muncă pentru va
lorificarea la un nivel superior a 
bazei tehnico-materiale existente, 
a experienței acumulate, pentru 
realizarea indicațiilor plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, a obiectivelor Congresului 
al X-lea al partidului. Ei își iau 
următoarele angajamente :

• Obținerea peste plan a unei 
producții marfă în valoare de 27 
milioane lei. • Realizarea, pentru 
fondul pieței, a unei producții su
plimentare în valoare de 5,2 mi
lioane lei. • Depășirea cu 1,1 
milioane Iei, valută a planului 
la export. • Creșterea productivi
tății muncii in industrie cu 0,9 Ia 
sută, peste nivelul planificat. • 
Economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 5 milioane 
iei. • In agricultură, depășirea 
planului de producție, atît la grîu, 
cit și la porumb, cu 50 kg Ia 
hectar în I.A.S. și cu 40 kg la 
hectar în C.A.P. • Realizarea a 
500 tone legume peste prevederi 
in C.A.P.

Arad
Alături de întregul popor, oa

menii muncii din județul Arad 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — consacrîn- 
du-și întreaga energie, pricepere 
și experiență creatoare realizării 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
al partidului și ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969, au 
primit cu entuziasm chemările 
la întrecere ale organizațiilor ju
dețene de partid Brașov și Ti
miș. Răspunzînd acestor chemări, 
organizația județeană de partid 
se angajează :

O Cu 52 milioane lei va fi 
depășit pianul producției marfă. 
• O producție suplimentară pen
tru fondul pieței de 6,7 milioane 
lei. • Vor fi economisite 944 
tone metal, 2 450 mc cherestea și 
30 tone bumbac. • 9 obiective 
din planul de investiții vor fi 
puse în funcțiune înainte de ter
men. ® Se vor obține peste plan 
8,4 milioane lei beneficii, e De
pășirea planului de stat la pro
ducția de grîu. porumb, floarea- 
soarelui, legume. ® Prevederile 
planului de export la legume vor 
fi depășite cu 1 000 tone. y

Derulind secvențele pregătirilor etapelor de masă
Proiectată în centrul atenției specialiștilor fi agențiilor de 
presă, grupa C generează noi și noi comentarii. Rubricile ziarelor 
inserează știri, noiane de știri, care gravitează în jurul lui „El 
mundial ’70". Se fac, prin paralelism, primele sondaje asupra va
lorilor fiindcă mai toate cele 16 finaliste și-au început perioada 
meciurilor de verificare. Să ne limităm deocamdată la cadrul ofe
rit de grupa „C“. dacă va fi cazul, vom lărgi aria în ajun de sfer
turi... Așadar Cehoslovacia joacă în Chile; România a debutat la 
Belo Horizonte, Sir Ramsey Alf dă tîrcoale, în drum spre 'America 
de sud, stadionului Jalisco ; Pele și Tostao vor fi cel mai devreme 
„în temă", chiar în Mexic, pentru cîteva jocuri.

In ce ne privește, pînă la 31 mai, o zi după alta se află așter
nută și „amănunțită" în agenda lui Angelo Niculescu. Este cu
prinsă aci și data de 8 martie, cînd campionatul reîncepe, aparent 
„rece" față de marele examen al Turneului final din Mexic. Dar 
numai aparent, fiindcă șapte din cele 16 divizionare furnizează 
selecționabili iar dintre acestea, cel puțin două — Dinamo și Ra
pid cu șase și, respectiv, cinci prezențe — caută cu înfrigurare 
soluțiile de compromis.

Liderii se află la Predeal, 
tn holul unei elegante 
vile, lingă o măsuță unde 

Greavu dezleagă impasibil o 
problemă de șah, antrenorul 
Marin Bărbulescu nu se arată 
deloc rezervat :

— Cinci rapidiști incluși in 
Iot este, înainte de toate, o mîn- 
drie pentru clubul nostru. Așa 
am înțeles noi — jucători și an
trenori — să privim absența lor 
de la Predeal, unde ne-am in
stalat „cartierul general*1 pen
tru cincispreze zile. Motiv pen
tru care.. în ajunul plecării tri
colorilor în Brazilia, i-am soli
citat telefonic pe „cei 5“ aflați 
în cantonament la „23 August" 
urîndu-le, fiecare din noi. mult 
succes și bună șansă. La fel am 
procedat și în ajunul meciului 
cu Grecia, cînd lotul se afla Ia 
Snagov. Sîngele apă nu se 
face... Spuneam că sîntem mîn- 
dri dar și deciși să ne rezol
văm problema absențelor for
tuite. Reluarea campionatului 
se apropie. Iată de ce, pentru 
această perioadă, planul nostru 
de pregătire a inclus exact a- 
celeași obiective ca șj planul 
actual de pregătire a lotului 
despre care am cunoștință în a- 
mănunțime. Vom face joncțiu
nea Ia 22 februarie și, în scurta 
perioadă de lucru cu întreg 
efectivul la dispoziție, urmează 
efortul uniformizării. Cît de re
pede ? Cît de bine ? Totul va 
depinde de efortul nostru co
lectiv. Dar mă încred în „cei 5": 
în puterea lor de muncă, în 
dragostea lor pentru culorile 
clubului.

N. R. Predealul acestei ierni 
înseamnă, pentru rapidiști, 25— 
30 de antrenamente. Lor le vor 
urma jocurile de verificare din 
București, după 27 ianuarie, cu 
echipe din diviziile C, B, A. E 
oare suficient ? Fiindcă Rapidul 
n-are perfectat nici un turneu 
peste hotare, așa cum se întlm- 
plă cu celelalte divizionare.

Călimănești. Sediul de iar
nă al dinamoviștilor. An
trenorul Dumitru Nicolae- 

Nicușor, își sacrifică prînzul 
pentru o convorbire cu noi. Ti 
mulțumim și-l asigurăm că... 
n-o să se mai repete.

— 6 fotbaliști înseamnă o... 
majoritate simplă a unei echi
pe. Dificu’tățile sînt evidente. 
Formația va fi completă doar 
cu 12 zile înaintea startului. Un 
fel de-a zice completă, fiindcă 
în acest răstimp de-abia e loc 
pentru odihna și refacerea „bra

in primul meci susținut la Belo 
Horizonte.

ROMÂNIA-CRUZEIROS: 
1-2 (0-0)

Amînat, din cauza unei ploi 
torențiale prelungite, primul 
meci din suita proiectată în 
Brazilia, între naționala noas
tră și cunoscuta formație Cru
zeiros, a avut loc vineri sea
ra, la lumina reflectoarelor, 
pe stadionul Minerais din Belo 
Horizonte în prezența a 35 000 
de spectatori.

In deschiderea cuplajului, 
echipa locală Atletico Mineri- 
ro a întîlnit formația ceho
slovacă Spartak, pe care a în
vins-o cu scorul de 3—0 (2—0).

Apoi, pe gazonul stadionu
lui, au pășit jucătorii echipe
lor României și Cruzeiros, E- 
voluția tricolorilor a fost aș
teptată aic-i cu un legitim in
teres și este explicabil.

La capătul unei partide e- 
chilibrate — desfășurată pe un 
stadion desfundat — fotbaliștii 
brazilieni au obținut victoria 
cu scorul de 2—1, după ce la 
pauză tabela de marcaj indi
ca 0—0. Scorul a fost deschis 
în minutul 47 de centrul ata
cant Palhinha, care a primit 
o pasă excelentă de la Interul 
Lopez Dirceu. După 8 minute 
gazdele au ridicat scorul la 
2—0. Dirceu a executat un pe
nalty portarul român, Rădu- 
canu, a boxat și mingea res
pinsă a intrat tot în posesia 
Iui Dirceu care a înscris pla
sat. Punctul echipei noastre a 
fost realizat de Dumitrache, 
după ce a driblat întreaga a- 
părare a brazilienilor și pe 
portarul Râul intrînd cu ba
lonul în plasă. La sfîrșitul jo
cului, antrenorul echipei Bra
ziliei, Saldanha, aflat în tri
bune, a declarat că .Echipa 
României a plătit cu un in
succes tracul debutului în a- 
cest turneu. El a subliniat că 
de multe ori fotbaliștii ro
mâni au jucat cu siguranță și 
că pot avea evoluții superi
oare".

tilienilor". Să nu uităm nici di
ferența de fus orar. Și-apoi, 
dintre ei, nu toți vor avea acolo 
același număr de jocuri „în pi
cioare" : unii vor fi utilizați în 
8—9 meciuri, alții doar în 2—3. 
Sînt de așteptat deci diferen
țieri de nivel în pregătire. Ce 
aș putea face ? Probabil, în pri
ma etapă a returului, să nu fo
losesc nici un jucător din cei 
plecați. Rămîne de văzut. O se
rie întreagă de necunoscute mă 
așteaptă atît la începutul retu
rului cît și spre sfîrșitul lui. 
Căci după terminarea Campio
natului mondial, unde se joacă

AUTO: Un excelent 
debut competifionul

Sezonul automobilistic competițional a debutat ieri, în Capi
tală, cu un reușit concurs de slalom și îndemînare deschis tutu
ror categoriilor de conducători, depășind toate așteptările : un pu
blic numeros și entuziast a aplaudat fără rezerve cursele contra 
cronometru, strînse și spectaculoase, demonstrațiile de carturi și 
îndemînare auto și moto care au completat programul. La startul 
traseului amenajat în vecinătatea Primăriei sectorului 8 s-au pre
zentat 45 de autoturisme (între care și „noul produs" Dacia 
1100-S) din Cluj, Sibiu, Slatina și București în urma unui triaj 
tehnic deosebit de pretențios. Virajele scurte și numeroase, opriri
le exacte, mersul înapoi, întoarcerile au solicitat din plin calită
țile tehnice ale conducătorilor și mașinilor. Printre concurenți am 
putut întîlni numeroși automobiliști cu experiență, foști și actuali 
campioni de raliuri sau viteză în coastă (Marin Dumitrescu, Io- 
nescu Cristea, ș.a.) motocicliști care „cochetează" cu volanul (Va- 
sile Szabo) ca și debutanți îrf această pasionantă disciplină spor
tivă. Să consemnăm clasamentul final al celor mai buni, distinși 
cu cupe, diplome, premii în obiecte, polițe de asigurări oferite de 
către A.C.R., Administrația asigurărilor de stat și Fabrica de mase 
plastice : 1. Cristea Eugen lonescu; 2. Gheorghe Rotaru; 3. Adrian 
Mureșan. în cadrul celor patru clase de cilindre la care s-a aler
gat, cel mai bun punctaj a fost realizat de Adrian Mureșan (un 
conducător de temperament), Cristea Eugen lonescu, Gheorghe 
Rotaru, și, respectiv, Vasile Szabo. Cîteva cuvinte și despre sem
nificațiile acestei reușite reuniuni automobilistice, dincolo de rezul
tatele ei tehnice: a convins o dată mai mult că acest gen de între
ceri se bucură de o deosebită popularitate, că astfel de concursuri 
pot scoate la iveală talente autentice. Un singur exemplu: studen
tul în anul II de la Politehnică, Dan Schinc, în vîrstă de 20 de 
ani, care a parcurs demonstrativ traseul, într-un timp excelent, cu 
o mașină de gabarit, mergînd numai înapoi. R. V.

CONCURSUL REPUBLICAN UNIVERSITAR
Performanța „trioului* Alexandru Munteanu, 

Constantin Rizon și Ștefan Lâzărescu (toți de 
la Centrul atletic București) domină, indiscu
tabil, tabloul rezultatelor tehnice ale celui de-al 
4-lea concurs republican universitar de atletism 
tn sală

Alergînd distanța de 50 m. plat în 5,7 s., cei 
trei elevi ai antrenorului Dumitru Roman nu 
numai că au îmbunătățit cu o zecime de secundă 
recordul universitar, dar l-au egalat pe cel 
național, stabilit acum trei ani de Gheorghe 
Zamfirescu.

In cele două zile de concurs — sîmbătă și 
duminică — au mai fost doborîte două recor
duri universitare : la prăjină. Nichifo, Ligor a 
sărit 4,60 m, iar la înălțime fete Doina Mun- 
teanu a trecut cu ușurință și eleganță (din 
prima încercare) peste ștacheta ridicată la 
1,65 m. Rămasă singură în concurs, studenta 
bucureșteană a încercat la 1,69 m, dar la toate 
cele trei tentative permise de regulament a 
aterizat pe saltea împreună cu ștacheta...

Mai merită a fi subliniată performanța arun
cătorului de greuta*e Mitrea Costache care 
realizînd 14,44 m. s-a apropiat întrucitva de 
recordul universitar al probei, deținut din... 
1954 d? Gabriel Georgescu.

Tn încheierea succintei noastre relatări pe 
marginea concursului, să-i dăm cuvîntul lec

torului universitar Aurel Encuțescu, decanul 
Facultății de educație fizică a Institutului Peda
gogic din Oradea

„Actuala ediție a concursului universitar se 
înscrie pe linia succeselor obținute în ultimii 
ani de atleți-studenți. Sînt foarte bucuros 
că in cadrul întrecerii noastre au fost doborite 
trei recorduri, dintre care unul național. Sin
cere felicitări pe adresa Ministerului învâță- 
mintului și Federației de Atletism — în orga
nizarea cărora s-a desfășurat acest concurs — 
pentru excelentele condiții de întrecere create. 
La capitolul „minusuri", notez absența (nemoti
vată) a atleților din centrele universitare Cra
iova, Constanța, Pitești, Baia Mare, și, legat de 
aceasta, numărul mic al participanților".

Rezultate tehnice. BĂIEȚI Triplu salt : V. 
Purcel (C.A.U.) 15,22 m. 50 m plat : A. Muntea
nu, C. Rizon și Șt Lăzărescu — toți 5,7 ș. 

Prăjină : Nichifor Ligor (C.A.U ) 4,60 m. înăl
țime : M. Niculescu (Instit. ped Oradea) 1,95 m.
Greutate M. Costache (C.A.L.) 14.44 m.

FETE. 50 m plat : M. Miloșoiu (C.A.U.) 6,8 s. 
Lungime M Coșa (Inst. ped. Oradea) 5.69 m. 
Greutate : R. Herman (U Cluj) 11,90 m. înălți
me : Doina Munteanu (C.A.U.) 1,65 m. 50 in 
garduri : A. Vitalyos (C.A U.) 7.7 s.

DUMITRU VIȘAN

Cu antrenorii 
echipelor RAPID 

si DINAMO 
despre relația 

„club-lotM

dens — duminică, miercuri, 
duminică — se ivesc probleme 
de suprasolicitare. Și-n august, 
iar campionat...

Mizez insă pe rezistența la 
uzură a băieților mei. Dinamo 
a fost totuși, mereu, o echipă 
de finiș....

Un gazetar de sport, la con
stituirea „Clubului suporterilor 
echipei naționale", făcea, pu
blic, spirituala observație că 
avem de înfruntat un gigantic 
A, B, C, al fotbalului mondia'. 
Am căutat să forțez calamburul 
numărînd imediat, în gînd, cei 
opt de „D“ ai României : Do- 
brin, Dumitrache, Dinu, Delea- 
nu. Dan, Dembrovschi, Domide, 
Dumitru... La urma urmei, din- 
tr-o mie de motive, a fost cel 
mai bine să se întîmple așa, în 
compania acestui A.B.C.

VIOREL BABA

Trei elevi ai Liceului Nicolae 
Bălcescu din Bușteni — Paul 
Ivănescu, Alexandru Briotă și 
Florin Aldea, — sînt în vederile 
selecționerilor lotului de tineret 
la schi. Iar dacă alți douăzeci de 
colegi de-ai lor „intră în porți" 
p<T orice traseu de slalom, în
seamnă că avem de-a face cu 
un veritabil nucleu de viitori 
performeri. Pîrtiile de la Bușteni 
justifică, desigur, o astfel de si
tuație. Dar oare numai pîrtiile 
reprezintă totul ? Este suficientă 
existența lor pentru schiul școlar 
de masă și de performanță ?“ 
Desigur, este vorba doar de o 
condiție pentru că, în ultimă in
stanță, capacitatea de a organiza 
întreceri, a comisiei sportive, răs
punderile organizației U.T.C. 
sînt, după părerea noastră, ele
mentul esențial — ne relatează 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
liceu, Minei Ghiță, elev în clasa 
a XII-a. Obiectivele concrete ale 
activității sportive de masă din 
sezonul alb, le-am cunoscut cu 
mult timp înainte. In funcție de 
ele ne-am stabilit modalitățile 
practice de a Ie rezolva. Prezența 
in tabăra de instruire și odihnă 
organizată de C.C. al U.T.C., la 
Săcele, a președintelui comisiei 
sportive, colegul meu Ștefan 
Boacă din clasa a Xl-a B, a în
semnat un nou punct ciștigat 
pentru noi. Inițiativele actuale 
ale comisiei au căpătat, parcă, 
noi dimensiuni: se propun con
cursuri după concursuri pe clase, 
între clase paralele, pe liceu — 
toate in cadrul primei etape de 
masă a Olimpiadei de iarnă. Și 
încă un prețios ajutor, profeso
rul de educație fizică (cu spe
cializare schi — n.n.) Florian 
Taloș, care este în fiecare zi pe 
pîrtiile de schi și săniuș, în mijlo
cul nostru. Cei mai mulți dintre 
elevii liceului și chiar cei din 
clasele mai mici, am învățat de 
Ia dînsul să iubim muntele, ex
cursia, alunecarea pe schiuri".

Intr-adevăr, pîrtia liceenilor 
din Bușteni, am găsit-o neaștep
tat de aglomerată. La un viraj 
bine ales de unde se vede per
fect startul, și, după un colț de 
pădure, ultima porțiune, l-am 
aflat, cu cronometrul în mînă, 
pe profesorul Taloș. Una după 
alta, săniuțele plecau din start, 
cu cîte un elev în poziția cerută 
de regulamentul concursului do
tat cu trofeul „Săniuța de ar
gint" (șezînd și nu culcat, cum 
greșit se concurează uneori — 
atenție la descalificări ! — n. n.). 
„Pîrtia aceasta, de 800 metri 
lungime, cu viraje prin pădure, 
o pregătesc încă din toamnă 
chiar cei pe care-i vedeți că 
acum nu se odihnesc o clipă 
după efortul urcușului. Cu cea de 
schi s-a întimplat la fel: înain
te de căderea zăpezii un buldo
zer a rupt un mal, iar in urma 
Iui, zeci de elevi cu lopeți, mo
bilizați de organizația U.T.C. și 
ințelegind, simplu, că tot ceea ce 
fac este numai în folosul nostru, 
au nivelat brazda, au curățat tra
seul de brăduți. Zăpada abun
dentă a dat „bun de concurs" 
un kilometru de pirtie cu 40 de 
porți. Cît privește concursurile 
propriu-zise de săniuș și schi din 
cadrul „Olimpiadei" ne-am con
centrat eforturile pentru reușita 
primei etape. Fiindcă cel mai 
mare succes trebuie să-I aibă 

chiar această etapă, în caro 
concurează clasele și pe care 
n-am vrut să o consumăm „din 
mers". De aceea, pînă la înche
ierea ei, care a avut loc ieri 
printr-un mare concurs al liceu
lui, s-au desfășurat în cîteva 
„ediții" etapele pe clase. De con- 
curenții de la săniuș ne ocupăm 
îndeaproape fiindcă, așa cum ar 
fi firesc, un reprezentant al Li
ceului din Bușteni trebuie să se 
afle pe podiumul finalei pe țară". 
Dar aria competițiilor de „casă" 
ale liceului cuprinde și elevii 
altor școli din localitate t ute- 
ciștii claselor a VIII-a ai Școlii 
generale nr. 1 și elevii Școlii 
profesionale, care participă cu 
regularitate, ca invitați ai licee
nilor din Bușteni. Cadrul lărgit, 
numărul mare de participanți ri
dică probleme de organizare. 
Comitetul U.T.C. nu înseamnă, 
în aceste condiții, numai secreta
rul sau responsabilul comisiei 
sportive. Cadrele didactice tinere, 
între care și profesorul de fizică 
Viorel Ciobotaru — membru în 
biroul comitetului orășenesc 
U.T.C., își au contribuția lor fie 
că este vorba de acțiuni de mo
bilizare, de popularizarea între
cerilor prin afișe, de organizarea 
timpului liber al elevilor. Nu ră- 
mîn impasibili nici alți factori din 
oraș care, aparent, nu au legătu
ră directă cu școala : antrenorul 
de tenis al asociației sportive 
„Caraimanur, Alexandru Vintilă, 
a amenajat patinoarul pe tere
nurile de tenis. Probele de pa
tinaj ale Olimpiadei n-au fost, 
astfel, substituite cu... șahul și 
tenisul de masă, așa cum se mai 
apelează, pe alocuri, la soluții fa- 
cile.'

Așadar, la Bușteni, etapa a 
II-a a Olimpiadei de iarnă, pe 
localitate, în care „vîrfurile" des
pre care aminteam, se vor afir
ma fără îndoială, poate începe. 
Pîrtiile, Intr-adevăr, nu înseam
nă totul. E bine să înțeleagă a- 
ceasta și alte organizații U.T.C. 
ale unor licee din Brașov, care 
au organizat în pripă o dumini
că pe schiuri pentru elevii lor, 
trecînd rapid la capitolul „reali
zări" prima etapă de masă a 
Olimpiadei de iarnă. Adică au 
omis tocmai esențialul... Tn afară 
de pîrtii, nimic nu s-ar putea 
realiza fără pricepere organizato
rică și pasiune. Liceul din Buș
teni constituie un elocvent exem
plu în acest sens.

R. ViORBL

PROBA... 
RECORDURILOR

De mult timp Clujul, centrul 
atletic prin tradiție, nu a mai a- 
vut prilejul să organizeze o com
petiție atletică de amploare. Con
cursul republican de sală al ju
niorilor II desfășurat sîmbătă și 
duminică a confirmat că la Cluj 
sînt condiții excelente, arbitraje 
bune, deci argumente suficiente 
pentru ca Federația de specialita
te să acorde încrederea organiză
rii aici și a unor concursuri inter
naționale

Rezultatele concursului de ju
niori, deosebit de variate ca va
loare, au fost în mare măsură pre
judiciate de numărul mare de 
concurenți prezenți, majoritatea 
fără să fi îndeplinit performanțe
le standard prevăzute de regula
ment, ca obligatorii pentru a par
ticipa la acest concurs.

La o sumară trecere în revistă 
a probelor, iese în evidență înain
tea celorlalte, cursa de 50 m. plat 
a fetelor, am putea spune proba 
recordurilor. In această probă au 
fost bătute două recorduri și alte 
trei recorduri egalate. încă din 
serii Sanda Cubleșan egalează re
cordul cu 6,7 secunde, iar Eleo
nora Monoranu îl bate apoi ob- 
ținînd 6,6 secunde. în semifinale 
acest record e egalat de Adriana 
Teodoru apoi din nou de Mo
noranu. Mult așteptata finală a 
fost cîștigată detașat de Mono
ranu cu noul record de junioare 
II și junioare I 6,5 secunde. For
ma arătată de atletă o prezintă 
ca favorită și în campionatul de 
sală al junioarelor I și chiar al 
senioarelor. Tot un reprezentant 
al Moldovei a cîștigat și finala 
băieților la 50 m. plat. Fănel Ilies
cu din Focșani cu 6,3 secunde. 
A plăcut evoluția elevei Georgeta 
Păcuraru din Cluj la săritura în 
înălțime care cu 1,57 m. a reușit 
să egaleze recordul acestei probe.

Deosebit de disputate au fost 
probele de lungime băieți unde 
primii doi clasați Adrian Weber 
și Danie] Enache au realizat a- 
ceeași performanță 6,22 și proba 
de 50 m. garduri, fete, unde după 
ce crainicul anunțase victoria lui 
Carmen Dumitrescu a fost nevoit 
să rectifice, victoria fiind apre
ciată de arbitru că aparține Ma
rianei Nedelcu, ambele atlete 
realizînd 7. 9 secunde. Alți cîști- 
gători : 50 m. g. băieți : Alexan
dru Sentpeteri 7,3 sec.; prăjină : 
Marian Voicu 3,90 m.; lungime 
fete : Sanda Cubleșan 5,40 m ; 
greutate băieți: Gabriel Călin 
14,95 m.; înălțime băieți : Cristian 
Ene 1,78 m.; greutate fete : Ma
riana Constantin 12.94 m

SILVIU DUMITRESCU
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VIETNAMUL

DE SUD
Bilanful succeselor
forfelor patriotice

in 1970
SAIGON 26 (Agerpres). — 

Forțele armate ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au 
doborît, în provincia Tay Minh, 
10 avioane americane și au scos 
din luptă în primele 19 zile ale 
lunii, 300 de militari inamici, din 
care 120 americani, anunță pos
tul de radio „Eliberarea".

Potrivit aceleiași surse, în re
giunile Nuyen Ninh și Bu Dop, 
la 20 ianuarie, au fost distruse 
cinci vehicule blindate america
ne și au fost doborîte patru eli
coptere.

în provincia Phoc Long, atacu
rile forțelor patriotice asupra 
punctului întărit de la Song 
Chanh s-au soldat cu scoaterea 
din luptă a unei patrule ameri
cane formate din 30 de mili
tari.

O MINISTERUL APĂRĂRII 
AL S.U.A. a anunțat sîmbătă că 
un nou militar, aflat încă în 
serviciu activ, este anchetat în 
legătură cu masacrul comis de 
soldații americani în satul sud- 
vietnamez Song My. în felul a- 
cesta, numărul ce’or acuzați sau 
*n anchetă, în legătură cu acest 
masacru, se ridică la 33.

Un purtător de cuvînt militar 
al Pentagonului a declarat că, 
în afară de un soldat, toți cei
lalți au făcut parte din compa
nia ,.C“ condusă de locotenentul 
William Calley, care a partici
pat la uciderea sătenilor din 
Song My. Calley a fost deja 
acuzat că a ucis cu premeditare 
numeroase 
rare din Song

persoane fără apă- 
My.

ȚĂRILE INDUS- 
S.U.A. și Franța 
trecut cele două

e DINTRE 
TRIALIZATE 
au fost anul ... __
„campioane" a'e creșterii prețu
rilor. Din decembrie 1963 pînă 
în decembrie 1969, prețurile cu 
amănuntul au sporit cu 6,1 la 
sută în S.U.A. și cu 5,8 la sută 
în Frnța. în primul caz, aceas
tă inflație, cea mai puternică în 
ultimii 18 ani, a fost însoțită de 
o încetinire a expansiunii. Pen
tru 1970 economiștii americani 
prevăd o accentuare a acestei 
încetiniri.

ORIENTUL APROPIAT

R. D. GERMANA. Imagine din orașul Halle.
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• Incidente libano-israeliene • Libia 
dorește o majorare a prețului petrolului

BEIRUT 25 (Agerpres). — 
Forțele israeliene au bombar
dat în noaptea de sîmbătă 
spre duminică satul libanez 
Ayta Chaab, situat în zona de 
sud a țării, au menționat s » - 
se oficiale din Beirut, pre.ci- 
zînd că artileria libaneză a ri
postat.

în urma duelului de artile
rie, doi civili libanezi 
uciși și alți doi răniți ; 
menea, se 
tractor a 
număr de

În Lazienski

Ziua internațională
de solidaritate cu popoarele

arabe
Ziua de 25 ianuarie a fost pro

clamată zi internațională a so
lidarității cu popoarele arabe 
prin hotărîrea adoptată la Con
ferința Internațională care a 
avut loc în noiembrie 1967 la 
Delhi.

După cum se știe, de-a lungul 
istoriei 
vut de 
minație 
de a 
stătător 
interese, 
ta pentru independență 
progres social. Popoarele â- 
rabe au pășit pe calea in
dependenței confirmînd, odată 
mai mult, evoluția lumii con
temporane caracterizată prin 
ample prefaceri economice, so
ciale și culturale. Folosindu-se 
căi și metode diverse de la țară, 
la țară în statele arabe — prin
tre care amintim Algeria, 
R.A.U., Tunisia — se depun e- 
forturi susținute pentru crearea

popoarele arabe au a- 
îndurat o seculară do- 
colonială, dar năzuința 
se dezvolta de sine 

potrivit propriilor 
le-a însuflețit lup- 

‘ "i independență și

unei industrii proprii, pe baza 
unor ample programe de valo
rificare a resurselor economice 
naționale.

Poporul român, alături de în
treaga opinie publică progresis
tă și iubitoare de pace din lume 
își manifestă solidaritatea cu 
lupta popoarelor arabe, pentru 
dezvoltarea economică, tran
sformări democratice și conso
lidarea independenței, împotri
va colonialismului și neocolo- 
nialismului, sprijină activ aspi
rațiile lor la dezvoltare indepen
dentă, progres și bunăstare. 
Legăturile dintre România și 
lumea arabă își au originile în 
timpuri îndepărtate, 
aceste relații cunosc 
dezvoltare pe baza 
reciproce.

O contribuție de 
îmbogățirea legăturilor

• CONFERINȚA DE PRE
SA a președintelui Richard 
Nixon, anunțată pentru 26 
ianuarie, a fost amînată cu 
trei sau patru zile, a decla
rat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler. 
El a adăugat că data exactă 
a conferinței va fi anunțată 
probabil luni.

Ziegler a arătat că această 
amînare este legată de votul 
din Congres asupra unei alo
cații bugetare. Agenția Asso
ciated Press relevă că este 
vorba de hotărîrea Congresu
lui de a suplimenta cu peste 
un miliard de dolari alocația 
destinată Ministerului Sănă
tății, Educației și Bunăstării 
și Ministerului Muncii.

★
TEL AVIV 25 (Agerpres). — 

O serie de obuze au fost lan
sate în noaptea de sîmbătă 
spre duminică, din teritoriul 
libanez înspre localitatea is- 
raeliană Zavith, a anunțat un 
purtător de cuvînt militar is
raelian.

Trupele israeliene, a preci
zat el, au ripostat. Un alt in
cident, a menționat el, a fost 
semnalat pe înălțimile Golan 
(teritoriu sirian, aflat în pre
zent sub controlul Israelului) 
bombardate în zorii zilei de 
duminică.

în cursul celor două inci
dente nu s-au înregistrat pa
gube materiale sau umane din 
partea israeliană, a precizat 
purtătorul de cuvînt.

TRIPOLI 25 (Agerpres). — 
Libia va începe joi negocieri cu 
firmele străine care exploatează

In prezent 
o continuă 
intereselor

a Indiei
Astăzi, poporul indian săr

bătorește ziua națională a 
Republicii India.

Cînd, cu aproape 23 de ani 
în urmă, India își cucerise 
independența, poporul de o 
jumătate de miliard de oa
meni al acestei țări moște
nea de la regimul colonia) 
o situație dezastruoasă, ca
racterizată de sărăcie, epide
mii și foamete. în ciuda fap
tului că era deținătorul 
uneia din cele mai vechi 
culturi și civilizații ale ome
nirii, la „ora zero" a inde
pendenței, poporul indian 
se găsea în situația de a re
lua aproape de la capăt dru
mul progresului economic, 
barat de numeroasele tare 
ale subdezvoltării. Pentru 
fruntașii luptei de eliberare 
națională începea o lungă 
perioadă de eforturi îndrep
tate spre lichidarea înapoie
rii economice și sociale, pen
tru modernizarea structuri
lor învechite lăsate în urmă 
de colonialism.

Kutub Minor, unul din ve
chile temple indiene

în cadrul transformărilor 
înnoitoare din anii trecuți, 
India a făcut progrese în
semnate în această direcție. 
Impresionantele cetăți in
dustriale ale siderurgiei și 
chimiei, metalurgiei și ale 
construcțiilor de mașini sînt 
o mărturie vie a acestui 
proces. Energetica a înregis
trat, de asemenea, o dezvol
tare remarcabilă. Lanțurile 
de hidrocentrale de pe ma
rile fluvii indiene produc 
astăzi de peste șase ori mai 
mult curent electric decît in 
urmă cu două decenii. In 
domeniul combustibililor. 
India și-a descoperit vocația 
petrolului .trecînd la o va
lorificare intensă a resurse
lor proprii (domeniu în care 
se afirmă cu vigoare și co
laborarea româno-indiană), 
iar în agricultură este în 
curs de aplicare un vast și 
complex plan care, prin iri
gare, chimizare și alte mă
suri agrotehnice, urmărește 
să reducă influența neferi
cită a capriciilor musonului 
asupra acestei vitale surse 
de materii prime și de apro
vizionare a populației.

Acest drum s-a impus, 
adeseori, împotriva forțelor 
conservatoare ale oligarhiei 
industriale și financiare in
diene, care anul trecut — de 
cum se știe, confruntări pu
ternice în cadrul partidului 
de guvernămînt insuși. Ari
pa de stingă a Congresului 
Naționa) Indian a reușit 
să-și impună punctul de ve
dere favorabil cursului pro
gresist, fapt care e de na
tură să asigure 
acestuia.

Cu ocazia zilei 
Republicii India, 
tineretul român 
porului indian noi succese 
în domeniul dezvoltării sale 
economice și sociale.

continuarea

naționale a 
poporul și 
urează po-

seamă la 
___ ______ _____ între 
popoarele noastre au adus-o și 
schimburile de vizite la di
verse nivele, între oameni de 
stat români și cei din țările a- 
rabe, acordurile economice în
cheiate, cele tehnico-științifice 
comerciale etc. Volumul schim
burilor dintre România și țările 
arabe a cunoscut importante 
creșteri an de an. Țara noastră 
își aduce contribuția la punerea 
în valoare a bogățiilor naturale 
ale unor țări arabe, sprijină e- 
forturile acestora în direcția 
industrializării.

Animat de sentimentul prie
teniei și solidarității cu popoa
rele arabe, poporul nostru pri
vește cu neliniște menținerea 
și agravarea încordării în O- 
rientul Apropiat, unde proble
me de multă vreme nerezolva
te mențin în continuare o ten
siune periculoasă. Țara noastră 
a considerat și consideră că 
ostilitățile armate, menținerea 
stării de beligeranță nu cores
pund intereselor popoarelor din 
această zonă geografică ; de pe 
urma lor nu au de cîștigat 
decît cercurile imperialiste. De 
aceea, România se pronunță 
pentru soluționarea pe cale di
plomatică a divergențelor exis
tente.

România consideră ca o nece
sitate imperioasă să se facă 
totul pentru stingerea acestui 
conflict, acționîndu-se pentru 
înfăptuirea Rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 1967 ; este 
necesară 
israeliene 
ocupate, 
lui 
dență 
rială 
varea 
ei I corespunde atît intereselor po
poarelor din această regiune, cît 
și cauzei generale a păcii și se
curității internaționale.

Ziua de solidaritate cu popoa 
rele arabe constituie 
forțele progresiste din 
întreagă un nou prilej 
reafirma solidaritatea 
lupta acestor popoare, 
tineretul țării noastre 
firmă sentimentele de 
solidaritate pe care le 
față de popoarele arabe, își ex
primă dorința de a dezvolta 
legăturile de prietenie cu aceste 
popoare. Cu prilejul „Zilei in
ternaționale de solidaritate cu 
popoarele arabe" poporul, tine
retul român transmit popoare
lor arabe un cald și prietenesc 
salut, urarea de a-și realiza nă
zuințele legitime în lupta pentru 
consolidarea independenței, 
pentru progres și prosperitate.

• COMISIA pentru Adminis
trația federală nigeriană a pu
blicat sîmbătă un regulament 
de ordine privind reîncadrarea 
funcționarilor federali de pe te
ritoriul fostei provincii secesio
niste Biafra care și-au abando
nat posturile în timpul ostilită
ților militare. Potrivit regu
lamentului. acești funcționari 
vor fi reîncadrați imediat, la 
prezentarea la post, iar perioa
da în care nu și-au exercitat 
funcțiile va fi considerată drept 
concediu fără plată

• LA 
landa de , ___ ... .
dente între mai multe sute de 
manifestant! catolici și protes
tanți, ciocnirile soldîndu-se cu 
intervenția trupelor britanice 
care au operat arestări. Tulbu
rările au început în momentul 
în care protestanții au încercat 
să oprească o demonstrație a 
partizanilor mișcării pentru 
drentnrile civile, organizată în 
favoarea anulării cenzurii poș
tale. Ultimele incidente s-au în
registrat la Londonderry, la 4 
ianuarie.

I.ONDONDERRY, Ir- 
nord, s-au produs inci-

• LA COTONOU s-a anunțat 
formarea unui comitet pentru 
organizarea Seminarului inter
național al tineretului, care își 
va desfășura lucrările în capi
tala Dahomeyului între 17 și 21 
aprilie. La acest seminar, care 
va dezbate rolul tineretului în 
construcția națională, au fost 
invitate organizații de tineret 
din diferite țări.
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URMĂRIREA : rulează la Patria 
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RECONSTITUIREA : rulează 
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...................... 16;
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16;

la 
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petrolul țării, în vederea spori
rii prețului de achiziționare a 
produselor petrolifere de către 
aceste companii, a anunțat sîm
bătă ministrul libian al minelor 
și petrolului, Ezzedin Mabrouk. 
Fără să dea detalii în legătură 
cu propunerile guvernului, el a 
precizat că Libia și-a expus clar 
hotărîrea de majorare a prețu
rilor în cadrul negocierilor pre
liminare cu reprezentanții aces
tor firme și la Conferința Orga
nizației țărilor exportatoare de 
petrol. Mabrouk a apreciat aceas
tă cerere ca fiind justificată din 
punct de vedere economic atît 
prin conținutul redus în sulf al 
țițeiului libian cît și prin dis
tanța relativ mică de transport al 
produselor petrolifere la consu
matori.

BAGDAD 25 (Agerpres). — 
Postul de radio Bagdad a trans
mis duminică dimineața un co
municat care anunță decretarea 
„unei amnistii generale pentru 
toți civilii și militarii care au 
participat la evenimentele din 
nordul țării", adică la mișcarea 
de emancipare a kurzilor. „Au
toritățile competente — se spu
ne în comunicat — sînt invitate 
să reintegreze în posturile lor 
funcționarii ce au fost concediați 
pentru participarea lor la eveni
mentele din nord". Comunicatul 
reafirmă angajamentul luat de 
autoritățile de la Bagdad „de a 
soluționa pașnic și într-un mod 
just problema kurdă".

« POSTURILE IRLAN
DEZE de radio și televiziu
ne și-au încetat complet ac
tivitatea ca urmare a grevei 
declarate la 23 ianuarie 
către personalul tehnic, 
grevă participă peste 400 
lucrători de la studioul 
radio și televiziune care 
declarat că vor continua 
lupta pînă ce compania va 
satisface revendicările cu 
privire la majorarea sala
riilor.

de 
La 
de 
de 
au

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția TASS. la unul din com
binatele de prelucrare a lemnu
lui din Moscova s-a produs un 
accident la instalația de aburi, 
ceea ce a determinat prăbu
șirea acoperișului peste o secție 
productivă în orele de produc
ție. S-au înregistrat victime. O 
comisie cercetează cauzele acci
dentului.

• UN CAMION cu muniții a 
explodat sîmbătă în portul israe- 
lian Eilat de la Marea Roșie, 
provocînd moartea a 19 persoa
ne Au fost rănite 42 persoane, 
dintre care 17 se află într-o sta
re gravă. Un purtător de cuvînt 
israelian a precizat că muniții
le care au explodat fuseseră adu
se din insula egipteană Shad- 
wan, ocupată pentru cîtva timp 
de forțele israeliene. El a afirmat 
că explozia a fost accidentală.

• ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat postului de televiziune 
din Salisbury, Lardner Burke, 
ministrul justiției în cabinetul 
lui Ian Smith, a fost nevoit

să recunoască amploarea ac
țiunilor forțelor patriotice 
împotriva regimului rasist. El 
s-a referit la ultimele 
niri care au avut loc
unități de politie și grupuri 
armate ale populației A? cu
loare pe care le-a caracteri
zat drept „deosebit de violen
te".

cioc- 
între

Se împlinesc 21 de ani 
de la semnarea Tratatu
lui de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală 
între România și Polonia.

Duminică varșoviană. Un 
soare blind își culcă razele 
pe crestele copacilor transfe- 
rînd frunzelor reflexe stra
nii. Deși — deocamdată — 
nu se întîmplă nimic aici, în 
parcul Lazienski, aerul pare 
de catedrală, sute — cite? — 
de oameni, ocupînd băncile 
strecurate printre flori sau 
așezați direct pe iarbă, cu
fundați într-o prelungită me- 
ditare. Privesc jn jur. O 
largă deschidere decupată în 
întinderea parcului, înveci- 
nînd bulevardul pe care cir
culația își urmează cursul 
fără a deconspira neștiuto
rului universul de dincolo 
de poartă. Pe una din laturi, 
desferecată dintre ierbu
ri și flori se proiectează pe 
cadranul rece al cerului pro
filul desenat în bronz al „po
etului pianului" reflectîn- 
du-și imaginea în ochiul de 
apă ce-i stă la picioare. In 
față în rotund amfiteatru 
— vîrstnici, tineri, copii, 
aceiași poate de duminica 
trecută, de acum două săp- 
tămîni, de mai înainte, re
duși la tăcere, magnetizați 
de aceeași secretă dorință. 
Este duminică, e ora 12,00 
și aici în parcul Lazienski, 
pianul așezat pe soclul sta
tuii lui Chopin recheamă la 
întîlnire 
cii sale, 
scherzo, 
clapele pe care degetele de
licate ale tinerei în rochie 
albastră desenează 
spectaculoase unde, 
se rostogolesc în aer țesînd 
în jurul monumentului no
bila statuie a omagiului. Am
fitrionul însuși tronează pri
vind — recunoștință ? emo
ție ? — eliberînd de sub
pleoape metalice gestul gra
titudinii.

Cînd 
rostesc 
le de 
bronzul 
poartă 
cului. Din loc în loc copii

admiratorii muzi- 
Poloneza, valsul, 
mazurca. De sub

astăzi 
notele

ultimele acorduri se 
în jur iar buchete- 
flori se aștern pe 

statuii, pășii 
în imensitatea

ne 
par-

abia sprijiniți pe picioare 
ademenesc plăpînde veveri
țe, oferindu-le în palma în
tinsă, alune. Lebedele alu- 
necînd pe oglinda apei a- 
mintesc promenadele solita
re ale lui Pan Wokulski, 
trimis aici de Prus în aș
teptarea neinspiratei sale iu
biri pentru frumoasa Izabe- 
la.

Depărtarea de muzică « 
totuși aparență, de parcă i- 
nima lui Chopin odihnind 
în alveola de piatră a bi
sericii „Sf. Cruce" reverbe
rează. Solfegiile dansează 
în jur, imaginația aleargă și 
parca la pianul de pe soclu] 
statuii s-a așezat el însuși 
compozitorul — și sunetele 
se nasc sub „degetele de ca
tifea" cum le numise liric, 
acea madame Dudevant, a- 
lias George Sand, „care i-a 
otrăvit întreaga existență" 
cum se exprima Auguste 
Leo, făcînd pe ~ ' 
noteze că „are trăsăturile 
unui adevărat bărbat". I-am 
văzut portretul la muzeul 
„Adam Mickiewicz" din Var
șovia — creatorul lui Pan 
Tadeusz frecventa cercul 
de prieteni ai scriitoarei — 
și am împărtășit gîndurilc 
lui Frederic Chopin cina 
scria că „figura ei nu îmi 
este simpatică, și nu mi-a 
plăcut de loc". Marele 
nist demonstra însă un 
radox ca și atunci In 
pilărie, cînd nu suporta 
un fel de muzică. Prima 
presie, poate fi, prin 
mare, neconvingătoare, deru
tantă, chiar.

La aceeași oră cînd peste 
parcul Lazienski plutesc a- 
cordurile pianului, la mică 
depărtare de Varșovia ritu
alul se reproduce întocmai. 
Casa natală de la Zelazo- 
wa Wola restituie duminical 
atmosfera conservată peste 
decenii. Oameni veniți de 
pretutindeni se coboară In 
tăcere reținînd pentru ei e- 
figia locurilor chopiniene.

Parafrazîndu-I pe Schu
mann reînvii convingerea că 
sufletul muzicii a coborît In 
zbor deasupra pămîntului...

Balzac să

pia- 
pa- 
co- 
nici 
im- 
ur-

N. UDROIU

Ciprioții greci refuză să predea
autorităților armamentul

• La 25 ianuarie a expirat termenul fixat de Ministerul de 
Interne organizațiilor cipriote grecești de a remite autorităților 
armamentul aflat în posesia lor. Surse oficiale din Nicosia au 
anunțat că pînă în prezent un mare număr de membri ai gru
purilor armate au refuzat să se conformeze acestui ordin. In 
fața acestei situații, președintele Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios, a convocat pentru data de 26 ianuarie pe principalii săi 
consilieri pentru a studia măsurile care urmează să fie adop
tate împotriva organizațiilor clandestine din insulă.

• LA ROMA s-a anunțat că 
‘ a „Fiat" și firma

„Chrysler" au 
secrete în 
controlului 

franceze 
i“ către' „Fiat". Pînă în 

„Fiat-ul “deținea

între societatea 
nord-americană 
avut loc negocieri 
vederea trecerii 
asupra companiei 
„Simca" către 
1962, .
tatea pachetului de acțiurf^ al 
firmei franceze. De atunci, «Kă, 
„Chrysler" a cumpărat 64 la 
sută din aceste acțiuni, dobîn- 
dind controlul asupra firmei 
„Simca". Nu se cunosc rezulta
tele acestor convorbiri.

Galo Plaza Lasso 
este un nume pe care 
l-am mai întîlnit în 
destule momente ale 
evoluției postbelice. Di
plomatul cu experiență 
îndeplinește în pre
zent o funcție pentru 
care puțini din priete
nii săi îl invidiază : 
cea de secretar general 
al Organizației State
lor Americane. Istoria 
ultimilor decenii dez
văluie un rol prea pu
țin onorabil jucat de 
această organizație in 
relațiile Americii La
tine cu marele vecin 
de Ia nord de Rio 
Grande. Dar climatul 
politic a cunoscut 
schimbări de profun
zime pe continent, e- 
eourile acestor schim
bări regăsindu-Ie chiar 
într-o cuvîntare a lui 
Galo Piaza. Diploma
tul obișnuit cu dis
cursuri strălucitoare 
în adunări internațio
nale a abandonat ele
ganța frazei pentru a 
exprima cu duritate 
de orator popular o si
tuație răscolitoare. 
■.Vor trece decenii îna
inte ca în viața multor 
latino-americani să in
tervină ameliorări" — 
a avertizat el. Nu-i 
discursul unui lider de

stingă, ușor de etiche
tat ca ,.element sub
versiv", ci reflecția 
conducătorului O.S.A. 
Galo Piaza face apel 
la fapte: fiecare al 
treilea latino-american 
matur este analfabet 
iar șansele unui nou 
născut de a atinge vîr- 
sta de cinci ani sînt de 
trei ori mai reduse în 
America Latină decît

cane sînt împiedicate 
să pătrundă pe piața 
nord-americană. Chiar 
statistici oficiale publi
cate în S.U.A. relevă 
că deficitul 
Latine 
Statele 
zentat, 
ani ai 
cheiat, 
de 7,8
Sînt, în mare măsură.

față de această 
a lumii. Nu-i 
oară cînd ase- 
cuvinte pot fi 

la Casa Albă, 
acumularea ne- 

accen- 
creea- 

pe care

Americii 
în comerțul cu 
Unite a repre- 
în primii șapte 

deceniului în- 
imensa sumă 

miliarde dolari.

sale 
parte 
prima 
menea 
auzite 
Totuși
mulțumirilor, 
tuarea sărăciei 
ză primejdii 
chiar un McNamara le 
semnala 
..Exploziile 
mult mai 
oase decît 
vulcanice 
Subdezvoltarea nu poa
te fi combătută la ne- 
sfîrșit cu făgăduieli. 
Prelungita dependen
ță față de capitalul 
străin blochează pro
gresul economic de
oarece fără afirmarea 
intereselor naționale, 
fără asigurarea drep
tului fiecărei țări de a 
dispune liber de re
sursele sale* depășirea 
stării de înapoiere este 
irealizabilă.

Pesimismul diplo
matului experimentat 
care este Galo Piaza 
Lasso își are izvorul 
în tristele realități de 
pe continent. Dar la- 
tino-americanii nu mat 
par dispuși să aștepte 
decenii pentru a re
simți ameliorări în 
condițiile lor de viață.

îngrijorat: 
sociale sini 

primejdi- 
exploziile 
naturale*'.

retragerea trupelor 
din teritoriile arabe 

dreptu- 
indepen- 

terito- 
rezol- 

populați- 
ceea ce ar

respectarea 
existență 
integritate 

fiecărui stat, 
problemelor 

palestiniene,

la 
Și 

a

pentru 
lumea 

de a-și 
lor cu 
Poporul, 
își rea 
stimă și 
nutresc

Ziua de 26 ianuarie este sărbătoarea națională a Australiei, 
în imagine, orașul Melbourne văzut de pe fluviul Yarra.

Pesimismul 
diplomatului

DOINA TOPOR
BAZIL ȘTEFAN

în S.U.A. Cifrele aces' 
tea le-am 
Neobișnuit 
faptul că o 
de cel mai 
a O.S.A.
un rechizitoriu Ia adre
sa înapoierii continen
tului, criticînd 
shingtonu] pentru po
litica pe care o 
movează în
Latină. Galo Piaza a 
amintit sistemul 
trictiv prin care pro
dusele latino-ameri-

mai aflat, 
este, însă, 
oficialitate 
înalt rang 

întreprinde

Wa

pro- 
America

res-

anii în care ..Alianței 
pentru progres" i s-a 
făcut • reclamă peste 
irice 
pentru progres" a de
cedat. Funeraliile ei 
au fost, totuși, discre
te. Trebuia îngropat 
sub țarina uitării fap
tul că în aceiași ani 
monopolurile nord-a- 
mericane obținuseră 
în America Latină pro
fituri de 6,6 miliarde 
dolari.

Washingtonul a pro
mis revizuirea politicii

limită. ..Alianfa

M. RAMURA

LUNI, 26 IANUARIE 1970
NU SINT DEMN DE TINE ; ru

lează la Cinematecă (Sala Union) 
(orele 10; 12; 14).

PĂCATUL DRAGOSTEI: rulează 
la București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grivița (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), To
mis (orele 9 — 15,45 în continua
re; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 18,15; 20,30).

viata dificila : rulează la 
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Lumina (orele 8,30—16,15 
în continuare; 18,30; 20,45).

BECKET : rulează la Doina (o- 
rele 11,30: 16; 19,30; program pen
tru copii orele 9—10).

OMUL MAIMUȚA :
Noi (orele 

program de 
orele 17—21

TARZAN, 
rulează Ia Timpuri 
9—15 în continuare: 
filme documentare 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 10; 12; 
16; 18,15; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20), Flacăra (orele 15,30: 18; 
20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30); 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

IMPARAȚIA LEULUI

ARGINT : rulează la Dacia (ore
le 8,15—20,30 în continuare).

BATALIA PENTRU ROMA :
rulează la Bucegl (orele 10; 16;
19.30) ; Floreasca (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Arta (orele 9—15,45 ' 
continuare; 19,30).

CORABIA NEBUNILOR : 
lează la Unirea (orele 15,30;

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : 
lează la Lira (orele 15,30:
20.30) .

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează la Drumul Sării 
15; 17,30; 20).

WINNETOU IN VALEA
ȚII: rulează Ia Cotroceni

în

ru-
19).
ru-
18:

(orele

MOR-
(orele

15,30; 18), Miorița (orele 10; 12; 
16; 18,15; 20,30).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulea
ză la Cotroceni (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST: 
rulează la Pacea (orele 15.30; 19).

INTR-O SEARA UN TREN...: 
rulează la Melodia (orele 9; 11: 
13; 15; 17; 19; 21).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la Volga (orele 9,30—16 în con
tinuare 18,15; 20,30).

VA PLACE BRAHMS ?: rulează 
la Viitorul (orele 15,30: 18; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15)

LUCIA: rulează la Moșilor (o- 
rele 15,30; 19).

ORAȘUL VISURILOR : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18).

COLINA : rulează la 
(ora 20,30).

ANGELICA 
rulează la 
18; 20).

DRAGOSTE__ _____ ___
rulează la Vitan (orele 15,30; 
20,30).

BLOW-UP : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18: 20,15).

MĂRTURIA : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18: 20.15).

Popular

Șl SULTANUL : 
Munca (orele 16;

LA LAS VEGAS :
18;

LUNI 26 IANUARIE 1970

Teatrul Național „I. L. 
glale" (Sala Comedia): 
CHIRIȚA — ora 19,30; 
Mic : TANGO — ora 20; Teatrul 
Giulești : NUNTA LUI FIGARO 

premieră — ora 19.30

Cara- 
COANA 
Teatrul

• 18,00 Consultații tehnice • 
18,20 Confruntări : Liceenii — e- 
misiune de dezbateri • 18,50 Un 
interpret îndrăgit : Zm Bogza • 
19,00 Telejurnalul de seară • 19.20 
Actualitatea în economie e 19,30 
Din lirica universală • 19,45 Le
topiseț: Tudor din Vladimirl • 
20.05 Reflector • 20,15 Film artis
tic ,,Rio Bravo" (III) « 21,05 
Steaua fără nume — emisiune- 
concurs de muzică ușoară • 22.00 
Agenda politică prezentată de 
Eugen Mândrie • 22,10 Film do
cumentar : Imagini din India • 
22,25 Telejurnalul de noapte a 
22.35 Scena — emisiune de critică 
si actualitate teatrală.
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