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INTEGRAREA
TINERETULUI
IN ACȚIUNEA

DE RIDICARE CALITATIVA
A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Ne-am aflat în sala unde s-au 
desfășurat lucrările conferinței 
organizației județene Hunedoara 
a U.T.C. și ne-am putut astfel 
face o imagine asupra profunzi
mii și maturității cu care a fost 
analizată contribuția tineretului 
din întreprinderile industriale la 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Faptul este firesc. Hunedoara 
ocupă locul al treilea în ierarhia 
județelor privind producția in
dustrială globală realizînd mai 
mult de jumătate din producția 
de oțel, fontă, și minereu a țării, 
peste 40 la sută din producția de 

cărbune, precum și importante 
cantități de cocs, laminate, 
energie electrică, materiale de 
construcții Din cei 63 000 ute- 
ciști existenți în județ, peste 
50 la sută lucrează în indu
strie, mai ales în cea extrac
tivă, siderurgică și de con
strucții, reprezentînd un deta
șament viguros, participant activ 
la înfăptuirea sarcinilor ce de
curg din planurile de dezvoltare 
economică a județului. Anul în 
care am intrat prima treaptă a 
noului cincinal înseamnă pentru 
industria județului Hunedoara ca 
de altfel pentru toate județele 
țării o nouă etapă de dezvoltare 
ascendentă și ni s-a părut cît șe 
poate de firesc a căuta să desci
frăm obiectivele prin care orga
nizațiile U.T.C. își propun să 
activizeze participarea tineretu
lui, integrarea acestuia în efor
tul colectiv de îndeplinire inte
grală a sarcinilor economice. 
Ne-am adresat tovarășului Viorel 
Faur, prim secrdtar al Comite
tului județean Hunedoara al 
U.T.C.

— Ne gîndim, tovarășe prim 
secretar, că n-ar fi deloc nepo
trivit să ne schițați coordonatei» 
dezvoltării industriale a județu
lui In 1971, cu alte cuvinte ca
drul tn care va activa tineretul, 
în care se vor plasa acțiunii» 
dumneavoastră.

— Aș recomanda să începem 
subliniind că producția indus
trială va fi în acest an cu 550 
milioane lei mai mare decît cea 
realizată în 1970 accentuînd tot
odată că sporul de producție este 
prevăzut a se realiza exclusiv pe 
seama creșterii productivității 
muncii care va fi mai mare cu 
aproape .6.000. lei p«..șalariat. Și, 
veți înțelege în"ăcest mod că 
am evidențiat una din cele mai 
'importante sarcini la care sîntem 
chemați să punem umărul din 
prima zi a anului Trebuie, de a- 
semenea arătat că eforturile în
treprinderilor converg, ca în în
treaga economie, spre ridicarea 
eficienței. In acest sens, cheltu
ielile la producția marfă vor 
trebui să fie cu 1,4 miliarde lei 
mai mici decît în anul precedent, 
obiectiv care presupune eforturi 
substanțiale în direcția reducerii 
consumurilor specifice, a gospo
dăririi mai bune a materiilor 
prime și materialelor. Iată-le, 
așadar, subliniate succint sarci
nile foarte importante care se ri
dică în fața tineretului și impli
cit obiective asupra cărora se în
dreaptă activitatea organizațiilor 
noastre U.T.C.

— Am intrat deja în primele 
zile ale anului 1971, primul an 
al noului cincinal. Care sînt to
varășe prim secretar formele 
prin care organizațiile U.T.C. 
și-au propus să acționeze în spi- 
Yitul materializării acestor dezi
derate 7

— Obiectivele amintite nu M 
pot înfăptui decît printr-o par
ticipare conștientă, plină de dă
ruire și abnegație a fiecărui 
muncitor. Ne-am propus ca încă 
din primele zile ale anului să 
organizăm cu tinerii în fiecare 
întreprindere, dezbateri pentru a 
face cunoscuți indicatorii de plan 
ce revin fiecărei formații de lu
cru, secțiilor, atelierelor, unității 
respective. Vom invita cadre de 
conducere, specialiști care vor 
înfățișa pe larg tinerilor nu 
numai cifre și date ci și măsu
rile tehnico-organizatorice me
nite să conducă la îndeplinirea 
lor. In același scop vom organiza 
demonstrații de calcul economic, 
mese rotunde, diferite alte for
me utile acestui scop. Acordăm 
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AL. BALGRADEAN

— V-ați referit la per
fecționare și reciclare în 
același context. Să înțele
gem că aceste cursuri sînt 
de reciclare în aceeași pro
fesie ?

o deosebită atenție, după cum se 
poate înțelege, cunoașterii exac
te de către fiecare tinăr a rolu
lui și îndatoririlor ce-i revin în 
angrenajul producției, aceasta 
reprezentînd condiția indispensa
bilă pentru a realiza acea parti
cipare conștientă la care ne 
refeream.

UN INSTITUT
FĂRĂ BAZĂ DE

BASCHET J

ION VĂDUVA-POENARU

(Continuare in pag. a lll-a)(Continuare in pag. o Il-a)

PETRE DRAGU 
Fotografii: VASILE RANGA

EXPERIMENTĂRI ?

O SINGURA STAȚIE MOBILA

0 STICLA LA
MARGINEA PĂDURIII

de HARALAMB ZINCĂ

Valorificarea rapidă a cercetă
rilor depinde într-o măsură hotă- 
rîtoare de existența în cadrul fie
cărui institut a unei baze moder
ne de experimentări. Altfel, lu
crări valoroase își prelungesc șe
derea în dosare, uzîndu-se moral, 
așa cum se întîmplă în Institutul 
de cercetări și proiectări de utilaj 
chimic și rafinării, din rețeaua 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Dar să vedem despre ce este 
vorba I

Evident, dezvoltarea impetuoasă 
a industriei chimice, una dintre 
cele mai dinamice în structura e- 
conomiei naționale, a fost facto
rul determinant ce a impus În
ființarea în 1966 a unui institut de 
cercetări și proiectări pe profil în 
cadrul construcțiilor de mașini. 
De atunci au trecut aproape cinci 
anî, timp în care colectivul de

— Ați vorbit doar despre pri
mul pas...

— Evident, este începutul, sar
cina primelor zile. Sînt multe de 
făcut însă pe multiple planuri și 
ne vom strădui să ridicăm efi
ciența propriei noastre munci 
pentru a le rezolva. La confe
rința organizației județene amin
team că indicele de utilizare a 
fondului de timp a fost la ni
velul județului de numai 94,2 
la sută fiind influențat direct de 
numărul mare al absențelor ne
motivate. La exploatările minie
re din Valea Jiului, spre exem
plu, tinerii au făcut peste 100 000 
de ore om absențe nemotivate. 
Situația se prezintă la fel și în 
alte Întreprinderi. In acest timp 

Interior din Uzina de motoare electrice — Pitești

cercetători și proiectanți, încadrin- 
du-se de la bun început, cu com
petență și pasiune, în dialogul viu 
și eficient dintre industrie și cer
cetare, a obținut rezultate impor
tante. Totuși, în ciuda eforturilor 
creatoare ale colectivului și a te
melor de cercetare încheiate, ne 
spune directorul I.C.P.U.C., ingi
nerul V. Velcescu, noi nu am reu
șit ca în decursul atîtor ani să 
valorificăm, să finalizăm decît un 
număr redus de studii. Cît pri
vește cercetările propriu-zise, a- 
cestea au rămas în dosare aștep- 
tînd la infinit să le vină vremea.
— Și vremea nu le-a mai venit?
— Nu I
— Care-i cauza ?
— Faptul că inexistența unei 

baze experimentale ne privează 
de posibilitatea verificării pe stand 
a ceea ce am conceput.

— Nu dispuneți de nici un fel 
de atelier ?

— Nu dispunem nici de atelie
re de executat modele, nici de spa
ții amenajate și dotate cu instalații 
de conducte pentru a monta pe 
ele modelele și a face experimen
tările cerute. Or, fără aceste con
diții cercetarea este supusă unor 
amînări interminabile, și implicit 
uzurii morale.

Din ancheta întreprinsă astfel 
în cadrul institutului a ieșit în 
evidență faptul că această unitate 
științifică de o mare importanță în 
construcția de mașini nu dispune 
la ora actuală decît de o modestă
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Primele succese la C.I.A. Piatra Neamț
In condițiile sarci

nilor sporite ce le 
revin în acest prim 
an al cincinalului, 
chimiștii de la Com
binatul de îngrășă
minte azotoase din 
Piatra Neamț au în
ceput „bătălia" pen
tru realizarea preve
derilor cu un succes 
remarcabil : în nu
mai 8 zile ei au ob
ținut suplimentar 
peste 700 tone de în
grășăminte granula
te, cu o structură 
foarte fină și au li
vrat beneficiarilor 
externi 2 300 tone. 
Totodată, s-au inten
sificat lucrările

construcție a noii u- 
nități — „Azot-4“ — 
care va produce 
600 000 tone de uree 
și amoniac, cantitate 
ce va permite ferti
lizarea a peste 3 mi
lioane hectare de te
renuri arabile. Lu
crările de dezvolta
re a acestei mari u- 
nități, precum și a 
uzinei de fibre sin
tetice, antrenează 
după sine și o în
semnată modificare 
în dinamica popu
lației ocupate în pro
ducție. Astfel, în 
primii doi ani ai ac
tualului cincinal,

Intrarea

funcțiune a acestor 
două obiective vor 
fi atrași în activita
tea productivă circa 
2 000 de muncitori 
chimiști calificați. 
Venind în întîmpi- 
narea cerințelor so
ciale ale viitorilor 
chimiști, organele 
județene de partid 
și de stat au propus 
construirea în anii 
viitori a circa 5 000 
de apartamente în 
zona de est a orașu
lui Piatra Neamț, a 
unor complexe 
merciale, unități 
nitare, culturale 
baze sportive.

PRIMA ZI CU ZAP ADA,
ULTIMA ZI A VACANTEI!
Detectivi ai clipei fugare, re

porterul cu blocnotes și colegul 
său cu aparat de păstrat imagini 
au pornit-o ieri dimineață într-o 
explorare pe teritoriul primei du
minici bucureștene cu zăpadă.

I. ÎN MĂRȚIȘOR : PANORA
MIC LA ORA LINIȘTII IMA
CULATE. De pe bătrînul deal 
al Cociocului, din „unghiul de 
vedere" al unui tînăr arbust go
laș pe a cărui tăbliță botanică 
scrie „Auratum", orașul aburește 
în depărtare, încremenit ca o 
gravură pe argint. în prim plan, 
la subsuoara dealului, curba ele
gantă a apei doarme fără jocuri 
de val. Dinspre Mărțișor se aud 
cîntînd cocoșii. Acolo, somnul 
Poetului se face și mai adînc sub 
noua ninsoare. Arghezi tradusese 
vestita întrebare a lui Villon 
(„Ou sont Ies neiges d’antan ?“) 
astfel : „Dar ninsoarea-acelui 
an ?“ într-adevăr, peste timp ne 
vom tntreba : „Dar ninsoarea a- 
celui an (1971) cum a fost?" Iar 
răspunsul îl consemnăm de pe 
acum: A fost o ninsoare înde
lung așteptată. Mai cu seamă de 
către copii...

II. „INDISCIPLINĂ" PE 
STRADA... PROFESORILOR. 
Plecăm să-i căutăm pe principa
lii beneficiari ai ninsorii îndelung 
așteptate. Primul derdeiuș caro 
ne iese-n C^um, adună o ceată 
de voinici „cu multe sănii", mai 
toți de la școala nr. 121 și mai 
toți domiciliind pe austera Stradă 
a profesorilor. Numai că acum 
pe această stradă e... indiscipli
nă. Zarvă mare, sănii în iureș, 
caramboluri, vehicule cu tălpe- 
ții-n sus și, bine înțeles, bătaia 
cu bulgări.

ȘI PROFESORII
ÎNV A ȚĂ

Printre profesiunile 
contemporane care recla
mă permanenta adaptare 
la cerințele epocii, cea de 
profesor poate fi numită 
în primul rînd. Pentru că 
„produce" materia uma
nă necesară tuturor ce
lorlalte profesii; pentru 
că se exercită intr-o per
spectivă foarte largă, pre
gătind astăzi pe cei care 
vor intra în producție 
peste 10 sau 15 ani. In a- 
semenea condiții, perfec
ționarea profesională a 
încetat să mai fie doar o 
chestiune personală a fie
cărui slujitor al catedrei. 
A devenit o problemă de 
interes național, stratifi
cată intr-un sistem de 
natură să asigure între
gului personal didactic 
din invățămintul de cul
tură generală, profesio
nal și tehnic, cunoștințe
le ce Ie impune evoluția 
științei și a 
școlare.

— Statornicit prin 
le C.C. al P.C.R. din ... 
și, apoi, prin Statutul cadrelor di
dactice, sistemul de perfecționa
re, de reciclare ia corpului pro
fesoral din învățămîntul de cul
tură generală —spun cultură ge
nerală întrucît pentru profesorii 
din învățămîntul profesional și 
tehnic există un centru de cer
cetări pedagogice ■ și de perfec
ționare cu un statut propriu de 
funcționare — se realizează pe 
mai multe planuri, respectiv 
printr-o rețea de cursuri realiza
te în colaborate cu universitățile 
din țară.

Prof. univ. dr. docent 
DIMITRIE TUDORAN, 
rectorul I. C. P. C. D.

DESPRE

Cursuri de
■ - - ■ •

perfecționare 
pentru 27000 

de cadref 
didactice

— Nicidecum. Obiectivul 
cursurilor post-universitare este 
perfecționarea. Dar, într-un vii
tor foarte apropiat, profesorii vot 
trebui să se recicleze, cu alte cu
vinte să se pregătească cel puțin 
într-o nouă disciplină alături de 
cea inițială, sau într-una foarte 
apropiată de cea inițială. Un 
profesor de fizică, să spunem, nu 
va mai putea fi profesor de fizi- 
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ANUL ȘI
MEMORIA

de ȘTEFAN IUREȘ

Printre cadourile cu mare trecere la răscrucea dintre ani 
află și un obiect cu funcfie de auxiliar al memoriei : 

agenda. Indiferent de aspectul ori de calitatea coperților 
între care se îngrămădesc filele tipărite cu negru și roșu, 
valoarea darului rămîne aceeași. Ni se înmtnează expresia 
materială a unui fragment de timp. Aici ne vom nota, cu 
planurile și sarcinile curente, felia subțire de viață activă a 
zilei, condiționată de precedenta, înrîurind-o la riadul ei pe 
următoarea, și tot așa pînă la sfîrșitul anului, cînd cifra 
vîrstei noastre crește cu o unitate. Atunci, răsfoind tngtn- 
durați agenda avem revelația întregului, de parcă, îndepăr- 
tindu-ne de potecile alpine, cu umbre și juriști, cu nenu- 
mărafi arbori ocoliți și nenumărate stînci călcate cu pasul, 
îmbrățișăm brusc, într-o privire cuprinzătoare, tot muntele 
pe care fusesem.

E axiomatic : un an trebuie să fie consemnarea unei 
opere. Un an din existența noastră nu are posibilitatea (și 
cine știe dacă dreptul) de a rămîne fixat tn amintire fără 
punctele de sprijin ale unor realizări de seamă, solide. Me
lancolia dedusă din condiția umană considerată unilateral 
ne-ar troieni iremediabil spațiile goale dintre naștere și 
moarte. Numai creația, numai fapta conștient dirijată de 
aspirațiile și nevoile societății, numai lucrarea în care pa- 

rezentului și visul permanenței 
: vorba de anul fiecăruia dintre

sionați închidem ardoarea 
ne salvează anul de uitare. __ ___ ____ ___ _
noi în parte. Anul de înscris în memoria afectivă.

Oamenii tineri ai acestei țări vor să fie perfect îndrep
tățiți a reține anul 1971 printre pilonii cei mai tnalfi ai 
lucrării care își confundă biografia. Ei știu că aportul de 
putere, de inteligență și de entuziasm, iar nu numărul de 
țigări, de coniacuri și de cafele negre consumate In dole» 
farniente pot să dea consistență unei mișcări de rotație pla
netară și, cu atît mai puțin unei mișcări de revoluție pla
netară. Tinerii înțeleg profund, cu inima si cu mintea, că își 
vor aduce aminte de noul cerc lăuntric al trunchiului figurat 
în ei numai și numai în măsura în care munca lor, studiul 
lor, zidirea și cunoașterea lor vor înregistra — în această 
durată — progrese sensibile. Refuzînd categoric să aibă 
pete albe în memorie, respingînd cu oroare soluția timpului 
amorf, nediferenfiat, prelins tn afara participării proprii, 
tînăra generație a României intră tn cadența cinclnalolui cu 
energia celor deciși să fundeze, «ă tnalfe și să desăvtrș»o»că 
un obelisc memorabil.

lată de ce fiecare filă a agendei de-abia Începută trebute 
să fie densă.
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• TN CINSTEA CE< 
LEI DE A 50-A 
ANIVERSARI A 
P.C.R. PARTICI
PAT! LA CON
CURSUL DE FO
TOGRAFII AL 
„SCÎNTEII TINE
RETULUI"

• CRONICA FILMU
LUI

• PENTRU TIMPUL 
DV. LIBER

că dacă nu va stăpînî și specia
litatea matematică, poate și chi
mie. La fel vor sta lucrurile și 
cu alte specialități.

— Cum sînt conceputa 
cursurile post-universitare?

— Cursurile generale post
universitare sînt de informar» 
științifică, metodologică și peda
gogică. Ele funcționează în Bucu
rești, Iași, Cluj, Timișoara, Cra
iova și Brașov, cu alte cuvinte 
sînt organizate atît de Institutul 
central de perfecționare cît și de 
filialele sale. Au ca obiectiv să 
ofere profesorilor informații cu 
privire la noile capitole introdu
se în programă pe care nu le-au 
învățat în timpul studiilor uni
versitare, să le expună ultimei» 
date și cuceriri științifice din 
specialitatea respectivă, noi inter
pretări și evaluări critice — dacă 
vorbim de literatură. în plus, să-i 
înarmeze cu evoluția însăși a me
todologiei de predare. Pentru că 
și științele pedagogice evoluea
ză și profesorul nu se poate lip
si de cunoașterea cuceririlor di
dacticii și metodologiei de pre
dare a specialității...

Această formă de activitate 
• institutului funcționează ca 
secție de perfecționare pe lîngă 
Universitate — un prorector al 
Universității fiind și prorector al 
Institutului. Cursurile încep la 11 
ianuarie în centrele pe care le-am 
numit, au o durată de 3 săptă- 
mîni și un caracter permanent, 
funcționînd pe tot parcursul anu
lui școlar. De aceste cursuri be
neficiază în prezent următoare
le discipline : româna, matema
tica, fizica, Chimia, științele na
turii și pedagogia. Primii cursanți 
vor fi profesorii care au absolvit 
universitatea în urmă cu 10—15 
ani și, indiferent de anul absol
virii, cei care au urmat cursuri 
fără frecvență. Cît privește pro
fesorii de pedagogie, lor le sînt 
cu deosebire necesare : mulți s-au 
reciclat, dar odată cu reînființa
rea liceelor pedagogice au reve
nit la profesiunea inițială. Au 
deci nevoie să fie puși la cu
rent cu tot ce e nou în științele 
pedagogice. O precizare : sînt o- 
bligatoriu de urmat, din 5 în 5 
ani, de toți profesorii, pînă la a- 
tingerea stagiului de 25 de ani 
serviți la catedră.

Tot ca pregătire post-universi-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare tn pag. • III-a)
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De ce sînt goale 
amfiteatrele
sportului studențesc? |
(partea a doua a raidului nostru

prin centrele universitare din țară)
■MMB ■■■■ ■■■■ ■■■=■ ■■■■ MBB ■■■■*

Un serial din ciclul „DOSARE 
ÎNCHISE ALE MILIȚIEI 

Șl SECURITĂȚII" 
9 începi nd cu acest număr, 

in fiecare sâptamină cite un caz 
povestit in trei episoade
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pierdut, se puteau produce 
35 000 tone cărbune, 15 000 tone 
fontă, 10 000 tone oțel, 17 000 tone 
laminate. Acum cind sarcinile de 
plan sînt superioare celor din 
1970, (ou 375 000 tone cărbune, 
26 500 tone fier în minereu mar
fă, 80 000 tone oțel, 30 000 tone 
laminate etc. vă imaginați ce 
înseamnă perpetuarea situației 
existente in trecut. Așadar, o 
dată cu preocuparea pentru în
tărirea disciplinei in general, sub 
diferitele sale fațete, aș releva 
apoi, atenția pe care o vom acor
dă ridicării calificării profesio
nale a tinerilor, combaterii fluc
tuației exagerate in cindul aces
tora (nu uităm nici o clipă că 
anul trecut au plecat din între
prinderi tot atitea cadre cite s-au 
și angajat), îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață.

— Știm că în ceea ce privește 
educarea tineretului în spiritul 
disciplinei, al dragostei și res
pectului față de muncă, orga
nizațiile U.TC. din județul Hu
nedoara posedă un bogat arse
nal de forme și metode. Consi
derați că există pentru aoest an 
unele inițiative locale care pot 
fi preluate de către organizațiile 
din alte județe ?

— Fără îndoială că, în condi
țiile noi de activitate se impun 
și metode noi, acțiuni capabile 
să răspundă mal bine cerințelor. 
Prin această prismă am întocmit 
de altfel și programul de acti
vitate pe anul 1971. Am preco
nizat, de exemplu, instituirea 
unei întreceri pentru „cea mal 
bună organizație U.T.C. pe ra
mură". Ținînd cont de specificul 
industriei județene, luminarea 
drapelului va avea loc lunar în 
raport cu rezultatele obținute în 
producție. In luna septembrie se 
va organiza în întreprinderi pre
darea ștafetei muncii de către 
cel ce ies la pensie celor care 
se angajează pentru prima oară. 
Vrem ca această acțiune să de
vină tradițională, s-o organizăm 
astfel Incit ea să contribuie efec
tiv la cultivarea în rîndul tine
rilor a dragostei față de mese
rie, față de întreprinderea în 
oare lucrează. Pentru stimula
rea preocupărilor creatoare ale 
tinerilor specialiști, a interesu
lui lor pentru noutatea științi
fică șl tehnică se vor crea în 
principalele întreprinderi ale 
județului cercuri ale tinerilor in
gineri și tehnicieni în cadru] că
rora vor fi organizate periodic 
sesiuni de comunicări și refe
rate, simpozioane, schimburi de 
experiență. Comitetul județean 
al U.T.C. va edita buletinul de 
informare tehnico-științlfică în 
care va fi prezentată experiența 
acestor cercuri, micromonogra
fii ale meseriilor specifice ju
dețului, precum și unele pliante 
cu aspecte din activitatea tine
retului în diferite ramuri de 
producție, ta aceasta se vor a- 
dăuga, la fiecare sfîrșit de an 
școlar, expoziții cu vînzare, care 
să cuprindă lucrările executate 
de elevi în orele de practică.

Am cunoscut încă de la con
ferință, în ansamblu, programul 
de activitate, și parcurgîndu-1 
observăm că ați amintit doar 
cîteva din acțiunile pe care 
le-ați preconizat. Ele sînt mai 
numeroase. Am vrea însă să 
încheiem eu o problemă care 
are o anumită tangență cu su-

«
biectul nostru. Din același do
cument am reținut ideea, toarte 
interesantă și utilă, că munca 
voluntar patriotică va fi îndrep
tată spre realizarea sarcinilor 
de plan ale întreprinderilor. 
Vreți să ne explicați 7

— Din acest punct de vedere 
putem afirma că deținem o bună 
tradiție. Anul trecut, cele mai 
multe ore de muncă patriotică 
au fost efectuate la fabricile de 
cărămidă de - la Pricaz și Vața, 
în secțiile de prefabricate de la 
Criscior și Hunedoara, pe șantie
rele de locuințe și obiectivele 
social-culturale, la construcția de 
drumuri. La fel vom proceda șl 
în anul acesta. Două obiective 
de importanță națională, a căror 
construcție va începe în această 
perioadă, vor fi declarate șan
tier al tineretului. Ne-am mai 
propus colectarea a 30 000 tone 
metale vechi necesare oțelăriilor 
hunedorene, construirea și ame
najarea a 30 km de drumuri etc. 
In perioada vacanței de vară, 
vom Înființa 20 de șantiere ale 
tineretului, care vor cuprinde 
aproape 10 000 de brigadieri.

De-a lungul anilor tineretul 
hunedorean și-a Creat un renu
me pe care avem datoria să-l 
onorăm cum se cuvine.

V

aniversari a P. C. R. participați la
In cinstea celei de a 50-a

AL „SCÎNTEII TINERELULUI
Punîndu-și paginile la dispoziția cititorilor și colaboratorilor săi din întreaga țară și de toa
te vîrstele, fotografi amatori sau profesioniști, ziarul nostru își propune să se constituie, prin 
intermediul tiparului, într-o expoziție permanentă, cuprinzînd imaginile cele mai sugestive 
și mai realizate artistic, imagini dedicate temei :

PATRIA
Portrete ale colegilor de generație, ale das
călilor îndrăgiți și ale tovarășilor de muncă 
vîrstnici, peisaje definitorii pentru dezvolta
rea tuturor județelor, pentru avîntul multila
teral al patriei noastre, instantanee semnifi
cative desprinse din viața cotidiană (scene 
de muncă și învățătură, momente din activi
tatea cultural-artistică și sportivă), — sînt 
numai cîteva dintre multele categorii de su
biecte și modalități ce pot fi abordate în ca
drul concursului nostru, care va fi dotat cu 

următoarele :

V
FĂRĂ BÂZĂ DE EXPERIMENTĂRI?

(Urmare din pag. 1)

stație mobilă de experimentări, 
obținută și utilată cu mari efor
turi. Dar cum este și normal, cu o 
astfel de stație nu se pot realiza 
experimentări, ci cel mult un aju
tor tehnic imediat pe cane de alt
fel institutul îl acordă, la cerere 
unor întreprinderi.

Iată deci cauza pentru care toa
te cercetările întreprinse din 1867 
încoace s-au prelungit... an de an. 
Uzinele constructoare de utilaj 
chimic, care aveau anumite obli
gații față de I.C.P U.C., fiind în 
cadrul aceleiași direcții generale 
de utilaj chimic și rafinăiji din 
M.I.C.M., (iar acum în cadrul a- 
celeiași centrale), nu au catadicsit 
să dea o mînă de ajutor, cu toate 
că institutul apelase de nenumă
rate ori la ele. Or, trebuie spus că 
cercetările în cauză, odată apli
cate, ar fi contribuit din plin la 
ridicarea calitativă a unor produse, 
la sistarea unor importuri de ma
teriale și aparate. De exemplu, U- 
zina de utilaj chimic „Grivița ro
șie", care se află în aceeași incin
tă cu I.C.P.U.C., precum și Uzina 
de utilaj chimic Ploiești, trebuiau 
să execute la un moment dat mo
dele experimentale și utilaje pen
tru dotarea unor instalații. Mai 
precis, urmau să execute prototi
pul unor schimbătoare de căldu
ră, suplinind în felul acesta inexis
tența atelierelor de execuție din 
cadrul institutului. Dar întreprin
derile, al căror orizont nu trece 
dincolo de sarcinile de plan ime
diate, pierzînd perspectiva, au 
barat orice dialog creator cu cer
cetarea cu toate că documentația 
pentru executarea prototipuri
lor era realizată încă din

prima parte a anului 1968. 
Mai mult, nici forurile în 
drept din cadrul ministerului 
— respectiv direcția generală 
de resort, iar în prezent centrala 
industrială de resort — n-au in
tervenit pentru a pune lucrurile 
la punct S-ar fi cîștigat astfel 
timp pentru realizarea unei game 
largi de utilaje destinate indus
triei chimice, iar I.C.P.U.C. s-ar 
fi putut ocupa în continuare de 
cercetarea eficacității schimbătoa
relor de căldură și de determina
rea parametrilor pentru talerele 
de fracționare.

Ministerul, după cușn a rezultat 
din discuția avută cu tovarășul 
ing. Armând Vasiliu, șeful servi
ciului de cercetări din M.I.C.M., 
n-a căutat o soluție care să scoa
tă din anoniraant nu numai niște 
cercetări, dar chiar un institut.

„TOTUȘI ALTE MINISTERE 
RĂSPUND PROMPT

Dacă Institutul de cercetări și 
proiectări de utilaj chimic n-a de
venit un simplu producător... de 
„hîrtie", cum a recunoscut și in
ginerul Armand Vasiliu, aceasta 
s-a datorat în primul rînd, perse
verenței și dăruirii întregului co
lectiv de cercetare și proiectare 
care nu s-a recunoscut nici o cli
pă învins de indiferența uzinelor 
sau a centralei industriale de re
sort și a căutat în alte ministere 
parteneri pe care să-i intereseze în 
valorificarea cercetărilor ce aș
teptați în dosare. In al doilea rînd, 
ministerele solicitate au evaluat la 
justa lor valoare cercetările care li 
se ofereau și au dat o mînă de a- 
futor eficient și prompt, saivînd 
milioane de lei. Astfel, rezultatele

CRONICA FILMULUI

© SEMNALE
PE DRUM

• • • •••••

ANII SOCIALISMULUI
PREMII

Pentru profesioniști : Un premiu întîi în valoare de 1 500 
lei, un premiu doi in valoare de 1 000 lei, un premiu trei în 
valoare de 500 lei, cinci mențiuni a cîte 300 lei, fiecare. 
Pentru amatori : Un premiu întîi în valoare de 1 000 lei, un 
premiu doi în valoare de 700 lei, un premiu trei în valoare 
de 300 Iei, cinci mențiuni a cîte 200 lei fiecare. Lucrările 
pentru concurs (însoțite de clișeul negativ) vor fi trimise re
dacției pînă la data de 1 mai inclusiv. Cele mai bune vor 
apare în paginile ziarului. Lucrările premiate vor fi cu
prinse în

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII A „SCÎNTEII TINERETULUI' 
care va fi deschisă

ÎN CINSTEA CELEI DE A 50-A ANIVERSARI A P.C-R.
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• URSUL ȘI 
PĂPUȘA

Recuperarea morală a unu» 
infractor, încadrarea lui 
în societate, argumentele 

reabilitării lui — felul în care 
muncește și trăiește au reprezen
tat în cinematografie un aspect 
tematic aparte, dificil prin impli
cațiile unui didacticism acut. în 
„Semnale pe drum", filmul re
gizorului polonez Andrej Pio
trowski, eroul este un șofer care 
după cîțiva ani de închisoare, 
reîntors în libertate, ajunge șeful 
tehnic al unei baze de tran
sporturi auto pe un șantier în
depărtat. Trăiește, rînd pe rînd, 
într-o scurtă perioadă de timp, 
deziluzia căsătoriei distruse, ne
încrederea colegilor mirați de 
fermitatea cu care nu permite 
micile abuzuri, genul acela de 
excrocheiii discrete, denumite în 
mod icurent ciubucuri... E o con
fruntare deschisă a personajului 
principal cu mentalitatea celor 
de la șantier, cu șoferii care lu
crează de mîntuială. cu directo
rul bazei care este indolent fi

temei referitoare la talere au pu
tut să fie experimentate la Plo
iești, iar pentru schimbătoarele de 
căldură s-a cointeresat grupul in
dustrial de petrochimie din Bor- 
zești, care a fost de acord nu nu
mai ca institutul să realizeze ex
perimentările necesare în standu
rile lui, dar să și finanțeze în con
tinuare cercetările. Dar pînă a a- 
junge la Borzești rezultatele obți
nute au așteptat nu mai puțin de 
doi ani. în loc să fie valorificate 
încă din 1968, ele trebuie să aș
tepte acum nejustificat pînă în 
1972. După calculele făcute s-au 
pierdut astfel 16 milioane de lei, 
dacă avem în vedere că prin cer
cetările privind talerele se reali
zau pe an economii antecalculate 
în valoare de 5 milioane de lei, 
iar prin cele privind schimbătoa
rele, 3 milioane de lei. Dar nu nu
mai aceste două cercetări au fost 
amînate din cauza inexistenței u- 
nei baze experimentale proprii în 
cadrul I.C.P.U.C. și a nepăsării 
organelor în drept Așa după cum 
a reieșit din ancheta întreprinsă 
în institut mai sînt și alte cerce
tări valoroase care au fost sau mai 
sînt în iinpas și care aplicate ar fi 
condus, cu siguranță, Ia numeroa
se economii cu valoare de multe 
milioane. Mai mult, pe baza ex
perienței acumulate în acest răs
timp, s-ar fi putut realiza alte lu
crări.

Desigur, acestei stări de lucruri, 
paradoxală față de mersul general 
al cercetării din țara noastră tre
buie să i se pună capăt. 
M.I.C.M.-ul, prin centrala indus
trială de resort, e cazul să între
prindă cu simț de răspundere mă
surile care se impun.

URSUL ȘI PĂPUȘA • rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; Gala filmu
lui CÎNTECELE MĂRII — ora 
20,30), Capitol (orele 8,45; 10,45; ■ 
12,45; 15; 17.15), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ : rulează 
la Capitol (ora 19,15).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Modern (ore
le 8; 10,30; 12,45; 15,30; 18,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Bucu
rești (orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30;' 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 11; 
13,36; 16; 18,30;’21), Melodia (orele 
9. 11,15;. 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,30; 
15,30; 18; 20,30).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Lumina (orele 18.30: 20,30).

CAPCANA ■ rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

FABLIO MAGICIANUL : 
ză la Doina (ora 10).

PASĂRILE : rulează la
(orele 11,30; 13.45; 16; 18,15; , .

PENTRU PACE ȘI COLABORA
RE INTERNAȚIONALA -----
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, la Sesiunea Jubiliară a 
O.N.U. și vizitei în S.U.A. Vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Satu Mare, 
Maramureș și Sălaj. Prieteni de 
vatră veche ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,30), Aurora (orele 9,30;

18: 20,15), Tomis (orele 
" 17,45; 20,15).

PITICULUI 
la înfrățirea

rulea-

Doina
20,30).

film

12; 15,45 
9,30; 12; 15,15;

POVEȘTILE 
BO : rulează 
15,30; 17,45).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
înfrățirea (orele 20) ; Ferentari 
(orele 15,30; 17.45; 20).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SA 1 ; rulează la Buzești (ora 
15,30).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulea-

BIM- 
(orele

ză la Buzești (orele 18; 20,15).
VAGABONDUL : rulează la Da

cia (Orele 8,30; 12; 15,30; 19), Lira 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Arta (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) .

CĂPITANUL FLORIAN : rulea. 
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15.30; 18; 20,15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20).

FEMEIA SĂ SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Giuleștl (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

100 DF. CARABINE ; rulează la 
Cotrocenl (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) .

KING KONK EVADEAZĂ : 
lează la Crîngași (orele 15,30;
20.15) , Munca (orele 15,30;
20.15) .

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : 
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) , Rahova (orele 15; 17; 19; 21).

Z : rulează Ia Miorița (orele 10; 
12,30; 15: 17,30; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Popular ' '
20.15) .

SOARELE ALB 
LUI ; rulează la 
15.30; 17,45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

ÎMPUȘCĂTURĂ PE PORTA
TIV : rulează la Pacea (orele 16; 
18; 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

nașe" (Sala Savoy) : MICUL IN
FERN — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) ■ LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30.(orele 15,30; 18;

AL PUSTIU- 
Flacăra (orele

LUNI, 11 IANUARIE 1971

LUNI, 11 IANUARIE 1971

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20 ; 
(Sala Studio) PURICELE ÎN 
URECHE - ora 20 ; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MI
NUNE — ora 20 ; Teatrul „C. Tă-

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul *18,30 Din fol
clorul popoarelor. CIntece și 
jocuri populare din Anglia, Tuni
sia șl Cehoslovacia • 19,00 Ce slut 
și ce trebuie să fie centralele in
dustriale * 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici * 19,30 
Telejurnalul de seară * 20,00 A- 
genda politică * 20,10 Roman-foi- 
leton : ,.Doamna Bovary" (I) Dra
matizare de Giles Cooper, cu 
Nyrec Dawn Porter. Prezintă Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga * 21,00
Steaua fără nume {muzică popu
lară) * 22,00 Prospectlvarea socia
lă * 22,30 Telejurnalul de noapte 
22,45 Sport • 23,00 închiderea e- 
mislunli.

așteaptă doar mutarea sa unde
va intr-un oraș etc.

Și dacă tot așa continuăm po
vestirea filmului, adăugind și 
faptul că eroul se îndrăgostește 
de tînăra normatoare de pe șan
tier și că toate lucrurile se schim
bă in bine, la baza de tran
sporturi introducindu-se cinstea, 
putem crede că ne aflăm in fata 
unui tipic film din categoria plic
tisitoare a celor „in roz". Este 
meritul regizorului Piotrowski de 
a fi făcut dintr-un asemenea su
biect un film delicat despre ra
porturile dintre oameni, un film 
în care in ciuda unei liniarități 
narative este de observat, în pri
mul rînd, semnificația detaliilor, 
a acelor detalii prin care stnt 
„explicate" cu reală finețe psiho
logică, cu ceea ce numim de o- 
bicei căldură și înțelegere, micile 
evenimente cotidiene prin care 
se exprimă personajele.

In rolurile principale, un ac
tor excelent — Tadeusz Janczar 
— cunoscut din mai vechile fil
me ale lui Andrej Wajda: „Pe 
baricadă" și „Canalul" și actri
ța sovietică Galina Polskih.

★

Comedia ftancezului Michel 
Deville n-are nimic de-a 
face, cum desigur bănuieș

te toată lumea, cu vreo fabulă, 
ci doar cu cinematograful lejer.

Ca subiect, filmul e un fel de 
„Steaua fără nume" vulgarizată, 
în care o Monă — acum Felicia 
— asediază îndelung, cu toate 
armele unei seducții feminine 
explozive, pe un Miroiu, violon
celist in orchestra Radiotelevi- 
ziunii franceze. Și dacă această 
Felicia este interpretată de Bri
gitte Bardot, iar timidul instru
mentist de Jean-Pierre Cassel, 
putem valida încrederea realiza
torilor în succesul de public al 
filmului.

Se poate spune foarte multe 
despre „Ursul și păpușa", des
pre inconsistența scenariului, mai 
ales in partea lui finală, cînd își 
pierde orice fel de logică drama
tică, dar și despre acuratețea 
imaginii ori frumusețea muzicii 
clasice care reprezintă — cînd 
nu e întreruptă de „ah"-urile 
sentimental violente ale lui B. B. 
ori de demarajul unor automobi
le — sonorul filmului.

Singurul interes al acestei 
glume cinematografice îl consti
tuie doar atenția cu care se poa
te urmări felul în care Michel 
Deville reușește să nu împingă 
lucrurile prea departe, să pună 
perdea unui comic de situații 
cam fără perdea. Oricum, în 
mitele unei asemenea specii 
film, trebuie să recunoaștem 
„Ursul și păpușa" e salvat
un aer ironic in care cele două 
vedete — Bardot și Cassel — 
„respiră" bine.
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DOSARE ÎNCHISE 

ALE MILIȚIEI

de HARALAMB ZINCĂ

I. MAȘINA MISTERIOASĂ
• RĂPIREA DE LA KM. 33. • UN „RENAULT" MISTERIOS.
• ALARMA.

Inginerul Nicolae Ț. își manifesta deschis nemulțumirea: bom
bănea, parlamenta, încerca in fel și chip să-și convingă zi- 
lierii de pe lotul de care răspundea că avea dreptate. Era într-o 
sămbiită — 26 iulie 1969 — către ora prînzului, iar „flotanții" șan
tierului, coboriți de prin satele montane ale regiunii, doreau să 
plece ceva mai devreme decît în alte dăți. Inginerul, desigur, avea 

dreptate — lotul de la km 33 —■ Voineasa ar fi putut să rămină 
în urmă cu îndeplinirea planului. Dar ce să-i faci cînd ai de-a 
face cu zilieri ? f Astăzi îi ai, miine nu-i mai ai... Vorbele sale 
râmîneau fără nici un ecou. Colac peste pupăză, mai era și un 
Șofer care-i tot vîra într-una sub nas, spre semnare, niște foi de 
parcurs. Deodată, pe cind nemulțumirea-i atinsese apogeul, se po
meni față-n față cu un necunoscut.

— Dumneavoastră sînteți șeful șantierului ? întrebă acesta pe 
Un ton autoritar, ca și cind ar fi vrut să-l ia la rost.

Nicolae Ț, îl cintări dintr-o privire — oaspetele neașteptat era 
un bărbat voinic, de statură potrivită, la vreo 45 de ani, cu o față 
rotundă, cu sprincene subțiri și ochii feriți de lentilele unor oche
lari de soare. Răspunse :

— Da, eu sînt. Ce doriți ?
— Aveți pe șantier pe un oarecare Monceanu Gheorghe ?
Inginerul simți in întrebarea necunoscutului o notă insinuantă, 

li aruncă șoferului, care pînă atunci îl tot îmboldise cu foile de 
parcurs, o căutătură de parcă ar fi vrut să vadă dacă și el sesizase 
insinuarea vizitatorului. înălță a neputință din umeri — putea 
oare să-i țină minte pe toți r Iată că nici șoferul nu-l știa.

— Mă rog frumos, cu cine am onoarea ?
Pe chipul necunoscutului răsări brusc o expresie gravă. Uitîn- 

du-se parcă înciudat ta cei doi. duse mina la buzunarul de la 
spatele pantalonului, scoase o legitimație și o arătă de la distantă.

— Sînt de la M.A.I., lămuri necunoscutul după ce-și plimbă 
legitimația pe sub ochii inginerului.

Acesta se posomori — asta-i mai lipsea pe șantier.
— Monceanu, ați spus ? întrebă N. Ț. Personal, nu-l cunosc, dar 

Să vedem... să-l căutăm...
Se îndreptară spre barăcile dormitor. Nu ajunseră pînă acolo: 

le tăie calea un zilier. Inginerul îl opri.
— Mă, tu cunoști pe unu’ Monceanu ?
— 11 știu... e ăla... mecanicu de moto-compresor.
— Aha I se lămuri N.Ț. satisfăcut că aflase, în sfîrșit, cine este 

Cel pe care-l căuta miliția. E aici, nu știi, sau a plecat ?
— E p-acilea... la „Alimentara", în baracă Să-l chem ?
— Du-te și cheamă-l I
Rămaseră locului, iar inginerul, ros de curiozitate, își luă inima-n 

dinți:
— A făcut ceva ?
— Mda... A făcut I clătină necunoscutul din cap. Da, da, a 

făcut. Și după felul cum rostise cuvintele, se putea lesne înțelege 
că acel Monceanu săvîrșise lucruri destul de grave.

Cîteva minute se scurseră într-o tăcere penibilă. Se ivi, în cele 
din urmă, și Monceanu — un tînăr de 19 ani, frumos, cu fața bron
zată de soare. Își cumpărase o pîine și venea cu ea de parcă ar fi 
vrut s-o ofere în dar șefului de șantier.

— M-ați chemat, tovarășe inginer ? Zîmbea cu o inocență de
zarmantă.

Bărbatul cu ochelari de soare îl măsură cu asprime din tălpi și 
pînă-n creștet.

— Te caută cineva de la miliție...
— Dumneata .ești Monceanu ? Se vîrî necunoscutul în vorbă.
— Da.
— Du-te și lasă plinea in baracă și vino înapoi I îi porunci el.
Descumpănit, Monceanu îi aruncă inginerului o privire fugară, 

apoi, ascultător, se duse la dormitor să lase pîinea, de unde se 
inapoie imediat. Mai zîmbea încă.

— O să vii cu mine, la Brezoi, să ne dai o declarație I îi po
runci din nou necunoscutul, după care, salutîndu-l pe inginer rece 
și distant, se îndreptă urmat de Monceanu spre autoturismul ce 
staționa la vreo 20 de metri de barăci, pe șoseaua în lucru. Ur- 
mărindu-i cu privirea, inginerul descoperi mașina și-și aminti că 
o mai zărise — trecuse, nu cu mult înainte, spre Voineasa.

fn drum spre mașina care aștepta, Monceanu nu-și pierdu
te buna dispoziție. Brezoiul era aproape, va da, dacă va fi cazul, 
declarația ce i se va cere și gata... In clipa aceea, se pomeni în- 
trebîndu-se mirat ■ „O declarație ? în legătură cu ce ? /“...

Cuteză să întrebe cu glas tare :
— Ce declarație trebuie să dau ?
— In legătură cu ceea ce ai făcut alaltăieri seara, i-o reteză 

celălalt.
Monceanu nu prea înțelegea de ce individul îi răspundea cu 

atîta dușmănie. Se liniști însă spunîndu-și că la Brezoi lucrurile se 
vor lămuri și omul, cu siguranță, își va cere scuze. Ajunseră la 
mașină. Numai atunci tînărul constată că necunoscutul cu oche
lari fumurii venise însoțit de doi bărbați ce-l așteptau instalați pe 
bancheta din spate. Cînd îl zări pe Monceanu, unul din ei coborî 
și-l pofti să treacă pe locul său, lingă un bărbat blond și pletos 
ca un hippy, iar el se așeză lîngă șofer — insul care venise să-l 
ia de pe șantier. Înainte de a porni mașina, șoferul se răsuci spre 
Monceanu și-i puse pe ochi o pereche de ochelari „orbi". Din 
cltpa aceea, tînă-ul nu mai văzu nimic în juru-i.

— Ce-i asta ? reacționa el
— Așa se obișnuiește, i se explică.

Se obișnuiește P Unde r Văzuse că se practică asemenea metode, 
dar în filme străine La noi nu auzise despre așa ceva. Mai ales 
că mergea să dea o declarație! Dar gîndindu-se că va dura puțin, 
tăcu.

Inginerul Nicolae Ț. văzu de la locul său cum autorismul se 
puse în mișcare. In clipa următoare, observă pe tăblița din spate 
a Rerumlt-ului inițiala „B" și, fără să vrea, se miră că miliția ju
dețeană trimisese după Monceanu o mașină din Capitală. Da’ poți 
să știi în zilele noastre cum e cu tehnica asta polițistă ? I

★
— N-am făcut nimic alaltăieri seară, murmură Monceanu timid, 

in timp ce mașina gonea spre Brezoi.

—- Las că declari tu totu, la Brezoi I îi răspunse amenințător 
cel de la volan.

Monceanu nu mai scoase o vorbă. Își tncordă toate simțurile — 
se aflau, într-adevăr, în drum spre Brezoi. După un timp, mașina 
opri. Nu văzu, dar îl auzi pe cel de la volan coborînd, apoi în- 
depărtîndu-se. In sufletul tînărului înflori o speranță — o dată 
ajuns la miliție, va da în sfîrșit declarația și din nou va fi liber. 
Curirid, însă, cel care-l ridicase de pe șantier, se inapoie.

— l-auzi, dom’le, șeful a plecat, spuse el supărat. Mergem la 
Vîlcea.

Tovarășii săi nu reacționară în nici un fel. Soarele dogorea, ca
roseria mașinii se încinsese. Pînă la Rîmnicu-Vîlcea era o bucată 
bună de drum. Mașina pomi din nou în viteză, iar Monceanu 
suspină necăjit. După un ceas și ceva, își dădu seama că Vîlcea 
rămăsese în urmă. Deodată, șoferul frînă, mașina se opri.

— Dă-te jos I i se porunci.
Monceanu așteptă să i se ridice ochelarii, dar însoțitorii 

săi nu făcură gestul acesta. I se deschise portiera Cobori o dată 
cu ceilalți Jur-împrejur dăinuia o liniște adîncă și tînărului nu-i 
fu greu să priceapă că Renault-ul se oprise în cîmp.

— Unde mă duceți ? întrebă el trădîndu-și îngrijorarea.
— Să-ți arăt fapta pe care ai săvîrșit-o alaltăieri noapte, răsună 

explicația celui care-l ridicase de la km 33.
— N-am săvîrșit nimic, se apără Monceanu și-și smulse ochelarii. 

Ca într-o străfulgerare, zări, la lumina zilei, împrejurimile ; recu
noscu porțiunea de șosea între comunele Tătăreni și Calicea, spre 
Băbeni. Cel de la volan îl bruscă, îi puse din nou ochelarii și-l 
împinse spre pădurea ce urca în pantă chiar de la marginea dru
mului

E sîmbătă. Programul zilei e redus și la Inspectoratul Miliției 
județului Vîlcea. E drept, căpitanul Gheorghe Mănăilă, șeful „Ju
diciarului", plecase acasă ceva mai tîrziu, dar asta nu-l necăjise 
prea mult, căci după părerea sa, pentru a-și petrece ceasurile de 
odihnă și destindere în sinul familiei îi mai rămtnea la dispoziție 
timp suficient. Intenționa să-și ia nevasta, copiii și să evadeze 
undeva la munte, pe la vreo cabană. Tocmai terminase masa și 
se pregătea să-i prezinte soției planul ... evadării, cînd sună tele
fonul. Se uită înciudat la aparat. Afurisitul, suna tocmai cînd 
ți-era viața mai dragă. Ridică receptorul fără plăcere; recunoscu 
deîndată vocea ofițerului de serviciu.

— Tovarășe căpitan, vă raportez că la spitalul de adulți din lo
calitate a fost adus un tînăr într-o stare extrem de gravă. Arsuri 
cu vitriol. Victima pretinde că a fost răpită de pe șantierul I.C.T.- 
Voineasa, lotul de la km 33.

— Răpit ? ? exclamă căpitanul.

Wk URMA)
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RIVALII SPORTULUI ÎN 
BUGETUL DE TIMP AL 

STUDENTULUI

so- 
dr. 
de

NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al Partidului 
Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și ION GHEORGHE MAURER, Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au adresat tovarășului ENVER HODJA, Prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Albania, tovarășului HADJI LLESHI, Președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii Populare Albania, și to
varășului MEHMET SHEHU, Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania, următoarea tele
gramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate 
albanez calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul 
celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii Popu
lare Albania.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările 
importante obținute de poporul albanez în construcția socia
listă șl îr urează noi succese pe calea dezvoltării multi
laterale a Republicii Populare Albania.

Folosim această ocazie pentru a exprima din nou convin
gerea că relațiile de prietenie tradițională și colaborare 
frățească dintre partidele și țările noastre se vor adinei ne
încetat în interesul popoarelor romăn șl albanez, al cauzei so
cialismului și păcii.

Și profesorii învață
(Urmare din pag. I)

tară pot fi considerate și cursu
rile de vară pentru profesorii de 
limbi străine. Funcționînd din a- 
nli trecuți, ele aduc în 1971 nou
tatea că vor fi audiate de un nu
măr mult mai mare de profesori, 
prin organizarea lor la Brașov.

— Cei care vor urma 
Cursurile post-universitare 
vor fi scoși din producție 
— ca să folosim un ter
men consacrat. Procesul 
didactic nu va fi afectat ?

— Procentul profesorilor scoși 
de la activitatea de catedră este 
— raportat la școală — extrem 
de mic. Unul sau doi dintr-o u- 
nitate. Pe parcursul celor 3 săp- 
tămîni orele le vor fi suplinite 
de colegii din aceeași specialita
te. Anul trecut am experimen
tat învățămîntul post-universitar 
seral; prea obositor după activi
tatea didactică zilnică, nu s-a do
vedit îndeajuns de eficient. A- 
vantajele, pentru învățămînt, ale 
sistemului adoptat acum sînt su
perioare dezavantajului de a a- 
vea la catedră profesori neinfor
mați „la zi" în specialitatea pe 
care o predau.

— Vă rugăm să ne pre
zentați și alte verigi ale 
sistemului de perfecțio
nare.

— în ordinea importanței, aș 
numi în continuare cursurile des
tinate celor ce se pregătesc pen
tru obținerea gradelor didactice. 
Ele au un caracter facultativ, dar 
ne sînt cerute de candidați și se 
bucură de o mare frecvență. Au 
funcționat în vacanța de iarnă 
cursuri pentru profesorii care se 
prezintă la definitivat. în vacan
ța următoare îi avem în vedere 
pe profesorii aspiranți la gradul 
II. Nu organizăm cursuri pro- 
priu-zise pentru cei ce doresc să 
obțină gradul I, dar le acordăm 
asistența științifică necesară.

Vor mai beneficia de cursuri 
de perfecționare în arta organi
zării și conducerii inspectorii ge
nerali ai inspectoratelor școlare 
județene; vor trece prin cursuri 
de perfecționare inspectori de 
specialitate, directori de licee și 
de școli generale, precum și al
te cadre didactice. în anul 1971, 
circa 27 000 de cadre didactice 
vor trece printr-o formă sau alta 
de perfecționare ceea ce, evi
dent, va avea repercusiuni feri
cite asupra învățămîntului nos
tru. Misiunea noastră, a institu
tului, este să asigurăm nivelul 
științific corespunzător tuturor a- 
cestor cursuri la care cadrele di
dactice nu vin ca elevi sau ca 
studenți ci ca specialiști care a- 
daugă culturii lor noile achiziții 
•le științei și didacticii.

O investigație cu caracter 
ciologie efectuată • de prof. 
,C I. Bucur, șeful catedrei 
educație fizică de la Institutul 
politehnic din Timișoara, ne re
levă o situație neașteptată pri
vind modul in care-și consumă 
studenții bugetul de timp liber.

„O cercetare personală mi-a 
relevat faptul că astăzi sînt 
mult mai puțini studenți inte
resați și angrenați efectiv in 
mișcarea sportivă decît acum 20 
de ani — ne-a spus prof. dr. 
C. I. Bucur. Un singur criteriu : 
acum 20 de ani înregistram doar 
un procent de 2—3 la sută scu
tiți de educație fizică, astăzi pro
centul a crescut la 15 la sută. 
Efectul ? în rindul studenților 
de la Facultatea de medicină ti
mișoreană, spre exemplu, s-a 
mărit numărul acelora care au 
deformații morfo-funcționale, d« 
la 10 la sută la 20 la sută.

Pe centrul nostru universitar, 
am constatat că timpul liber are 
următorul profil : 49,9 la sută
din bugetul de timp liber, stu
dentul îl consumă in cadru) ac
tivităților culturale, unde intră : 
audiții de radio, vizionarea pro
gramelor T.V., film, lectura zia
relor și literatura, spectacole 
etc. Fetele rezervă un procent și 
inai mare : 55,1 la sută acestor 
preocupări. Sportul, activitatea 
fizică se distribuie astfel : acti
vitatea sportivă organizată o- 
cupă 6,3 la sută la băieți și 5.8 
la sută la fete ; activitatea spor
tivă individuală, neorganizată — 
4,2 la sută ; excursiile — 1,2 la 
sută, în vreme ce pentru activi
tățile amuzante (reuniuni de 
dans, baruri, cafenele, cofetării) 
studenții consumă 5,7 la sută din 
bugetul lor de timp liber.

Aceste date sînt, e limpede, 
concludente pentru ceea ce vrem 
să demonstrăm. Ele atestă că ti
neretul universitar — și nu nu
mai această categorie — e supus 
la o seamă de tentații care au 
apărut în ultimii ani și care nu 
existau, să zicem, cu 15—20 de 
ani în urmă : localurile au apă
rut ca ciupercile și fac sportului, 
din nefericire, o mare concuren
ță. La aceasta a contribuit, desi
gur, trebuie s-o spunem, și fap
tul că baza materială a sportului 
nu s-a dezvoltat în aceeași mă
sură. Dacă oferim tinerilor un 
bazin de înot, vom vedea că nici 
nu mai e nevoie să-i mobilizăm. 
Pe de altă parte, apariția feno
menului în discuție a fost favo
rizată de lipsa 
acest sens din 
și a școlii".

Studenții de la A.S.E. Bucu
rești, in număr de circa 
8 000, n-au, la rîndul lor, nici un 
fel de dotare sportivă, nu iniția
ză șl nu desfășoară nici un fel 
de activitate.

Să fie oare imposibil de reali
zat dezideratul major al organi
zării de acțiuni și activități 
sportive pentru masa studenți
lor ? Experiența pe care o fur
nizează unele facultăți și insti
tute din Timișoara, Cluj, Ora
dea, Brașov etc., demonstrează 
că acolo unde există oameni cu 
inițiativă, buni organizatori, res
ponsabili față de îndeplinirea 
sarcinii fundamentale, dincolo 
de neajunsurile materiale care 
sint atît de frecvent invocate, se 
face sport de masă în rîndul stu
denților, se rezolvă pe parcurs 
cu forțe și mijloace proprii ți 
problemele bazei materiale.

La Institutul politehnic din 
Cluj, spre exemplu, foarte multe 
dintre căminele studențești au 
fost dotate cu gantere confecțio
nate chiar In atelierele proprii 
ale institutului. Iată cum un 
mare număr de studenți practică 
astfel In mod cotidian exercițiul 
fizic. La Oradea pot fi întilnițl 
in permanență pe terenurile de 
sport — în majoritate amenajări 
proprii — foarte mulți studenți 
din toți anii de studii, de la toa-

lui să facă sport cind are timp 
și dispoziție. Metoda cu fluierul 
pe culoar, „deșteptarea" cazonă 
e perimată. Este necesar să se 
aplice dispoziția ministerului și 
a U.A.S.R. care prevede ca 
orarul profesional să existe — 
pe grupe, pe ani, pe facultăți — 
o după-amiază liberă dedicată 
exclusiv sportului. Pentru aceas
ta sint necesare, desigur, măsuri 
organizatorice comune ale A. S. 
și catedrelor. Pe de altă parte, 
contribuția pe care trebuie s-o 
aducă catedrele de specialitate 
la organizarea și desfășurarea 
activităților sportive de masă nu 
se poate rezolva prin încredin
țarea acestei răspunderi unul 
singur cadru didactic, în vreme 
ce alte cadre nu au nici sarcini 
de cercetare nici pe linia spor
tului de performanță, limitîn- 
du-se la îndeplinirea obligațiilor 
didactice. Se resimte acut, apoi, 
necesitatea redactării unor pro
grame de educație fizică, cu 
exerciții ilustrate captivant, a- 
trăgător, cu indicații metodice, 
programe care să fie amplasate 
în fiecare cameră de locuit, pe 
culoarele căminelor, în institute.

De aici, posibilitatea, ca stu
denții să-și aleagă singuri ra
mura dc sport pe care preferă 
s-o practice, să iși descopere ei 
înșiși „vocația sportivă" și, ca

DE CE SÎNT

te

ȘI TOTUȘI

in

dar după etapele pc facultăți în
tră in joc sportivii de perfor
manță și, de aci înainte, intervin 
interesele cluburilor care preiau, 
alături de catedre și organiza
rea. E un paradox care trebuie 
înlăturat. In acest sens socotesc 
că formula asociațiilor sportive 
ale studenților ar fi o soluție 
care să elimine echivocul și a- 
runcarea răspunderii de pe un 
factor pe altul.

Sarcina fundamentală, al cărei 
scop și importanță trebuie să Ie 
înțeleagă toți cei care activează 
în domeniul sportului universi
tar și, mai presus decît oricine, 
cadrele de educație fizică, este 
de a crea un asemenea climat și 
cadru incit toți studenții să vină 
pe terenul de sport din convin
gere, fără reticență. Noi nu con
siderăm că la Oradea am rezol
vat integral problema activității 
de masă, dar credem că, prin a- 
sigurarea terenurilor necesare, 
punerea Ia dispoziția studenților 
amatori a materialelor sportive, 
fără complicații birocratice — 
adică studenții se reunesc în 
echipe, vin și cer o minge, merg 
la teren și joacă fotbal, hand
bal. volei, baschet etc. — am iz
butit să imprimăm relației stu- 
dent-sport un caracter de viabi
litate, cu sensuri înțelese pe de-

GOALE
AMFITEA TRELE

SPOR TUL UI STUDENȚESC ? *

unei educații in 
partea părinților

SE POATE I

de 
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Uzina „23 August" București
Primețte înscrieri pentru ucenicie la locul de muncă cu 

durata de 2 ani, pentru meseriile :

— Forjori.
— Ojelari.

SE PRIMESC ABSOLVENȚI A 8 CLASE, VIRSTA 15—18 
ANI, DIN JUDEȚELE: ILFOV, IALOMIȚA, TELEORMAN, 
BUZĂU, PRAHOVA, DÎMBOVIȚA.

Pe timpul școlarizării, elevii primesc indemnizație conform 
instrucțiunilor în vigoare.

Se asigură cazarea în căminul uzinei.

înscrierile se fac zilnic la Serv. învățămînt al Uzinei „23 
August” Bucurețti, B-dul Muncii 256, sector III, telefon 
43 04 40 interior 4.

Un raid-anchetă efectuat 
reporteri ai ziarului nostru 
mai multe centre universitare, 
pentru a vedea cum este folosi
tă ziua de duminică iu scopul 
organizării de acțiuni sportive 
cu caracter de masă a relevat, 
cu totul surprinzător, că din a- 
genda sfirșitului de săptămînă 
lipsesc. în mod inexplicabil, miș
carea, sportul în aer liber. Desi
gur, aceasta se intîmplă în acele 
facultăți și institute in oare acti
vitatea sportivă este slab orien
tată. condusă și organizată și nu 
se iac eforturi pentru crearea 
unor chndiții minimale. La Pe
troșani, pentru cei 1 100 de stu
denți, nu se inițiase nimic, sala, 
terenurile, în duminica raidului 
nostru, erau goale. La Pitești, 
din cei 600 de studenți doar 20 
erau antrenați la o acțiune spor
tivă. în centrul universitar Iași, 
cu o populație de circa 15 000 de 
studenți, totul se rezuma la cam
pionatele universitare de atle
tism — etapa pe centru, la cara 
erau prezenți... 40 de partici- 
panți. La două din complexe
le de cămine, 
care,
nu există, de altfel, 
mum de amenajări

cuprinzînd, fie- 
cîte 4 000 de studenți, 

un mint- 
sportive,

facultățile. Un calendar com
petițional de mâsă propriu, bo
gat atrage, de asemenea, pe te- . 
renurile de sport ale Institutelor 
agronomice din Timișoara șl 
București, un mare număr de 
studenți, deși în aceste institute 
nu există condiții mai bune ca 
în altele, unde nu se face nimic. 
Șirul exemplelor ar putea fi 
completat. înșiși interlocutorii 
noștri recunosc că există încă 
rezerve mari, posibilități neex
plorate, pentru amplificarea și 
diversificarea, pentru asigurarea 
unui caracter permanent activi
tății sportive cu masa studenți
lor. Consemnăm aici unele din
tre opiniile exprimate, cu gindul 
că, analizate atent, ele vor că
păta girul factorilor responsa
bili și, în consecință, se vor a- 
plioa în practică și generaliza.

Petrache Morun : „Problema 
spațiului pentru sport o putem 
rezolva pe plan local. Noi am 
făcut multe amenajări în acest 
fel. Dificultăți intîmpinăin, to
tuși, din partea municipalității, 
care nu se arată receptivă la ce
rințele noastre de spațiu, ba 
dimpotrivă, au fost cazuri cînd 
ni s-au desființat sau dezafectat 
unele baze amenajate prin mun
ca cetățenilor sau a studenților 
și tinerilor, fără să ni se asigure 
altele iu Ioc. Iu Timișoara nu a- 
vem o bază de agrement, cum 
este, de pildă, baza Tei din 
București, deși condiții mate
riale' pentru așa ceva există, 
orașul nostru oferă posibilități 
excelente. Am căutat să supli
nim lipsa terenurilor prin înzes
trarea căminelor cu extensoare, 
coarde pentru fete, haltere etc., 
dar — să recunoaștem — nu în 
măsura cerințelor. Ba mai mult, 
unele instrucțiuni ale Ministeru
lui Învățămîntului interzic prac
ticarea sportului în cămine pu- 
nîndu-ne in imposibilitate de 
acțiune. Măsura mi se pare cel 
puțin ciudată. Cu înzestrarea 
camerelor de la cămine «-ar re
zolva și mult trîmbitata poveste 
a gimnasticii. Trebuie 
uneori, la latitudinea

urmare, ei înșiși să se constituie, 
după aceste criterii, in echipe, 
urmind ca A. S., catedrele să le 
creeze condiții materiale și teh
nice. Acestea pot fi realizate, eu 
eforturi materiale minime chiar 
și la centrele universitare. Nu 
ar fi lipsit de interes să se stu
dieze și eventual, să se introdu
că — la început experimental — 
lecții de educație fizică, în toți 
anii de studii, pentru că toți stu
denții, nu numai cei din anul I, 
au nevoie de mișcare".

Dr. C. I. BUCUR: „Optez pen
tru îmbunătățirea conținutului 
activităților sportive în sensul 
renunțării la canoanele vechi, și 
introducerii elementelor noi, mo
derne, atractive, cu priză la ti
neri. Personal am constatat că 
lecțiile de educație fizică cu 
grupe mixte, fete și băieți, pre
zintă mult mai multă atractivi- 
tate și elementul de seriozitate e 
sporit simțitor. Consider că gim
nastica trebuie practicată pe un 
fond muzical, aceasta corespun- 
zind mai deplin cerințelor tine
retului și fondului său psiholo
gic actual : in acest fel reacțiile 
negative, șocante, de crispare și 
neplăcere la efort sint înlătura
te. Un experiment mi-a relevat 
că o seară de dans echivalează 
— ca efort — cu 10 km marș sau 
alergare, aparatul locomotor 
fiind solicitat la l'el in ambele 
cazuri. Trebuie să ținem seamă, 
in acest domeniu, de mutațiile 
biologice care au avut loc in ul
timii ani : tinărul de azi e mai 
precoce — ca distanță in timp — 
cu 2 ani. De aceea, pentru a de
termina tinerii să practice exer
cițiul fizic, sportul, să creăm un 
cadru plăcut, care să-i atragă ; 
să venim în întîmpinarea preo
cupărilor și preferințelor lor vi- 
zînd viața modernă, oferindu-le, 
deci, posibilitatea să practica 
dansul sub toate formele".

plin, precum și o autentică per
manență. Drumul spre acest suc
ces a fost facilitat și de o pro
pagandă adecvată, cu imagini 
care stimulează și invită studen
ții să facă sport chiar în cămine, 
unde alături de mijloacele ma
teriale există, în fiecare cameră, 
tabele în care sînt prezentate 
programe de gimnastică 
plete, variate, 
de categorii de 
diție fizică. Și 
fete și băieți 
gimnastică 1"

IN LOC DE CONCLUZII

lilor în acele discipline sportiva 
pentru care aceștia manifestă 
interes ți au aptitudini, urmăriri* 
du-se ca, pe această cale, să fie 
stimulată practicarea individua
lă, spontană a sportului.

(Urmare din pag. 1)

ni. INTERCONTINENTAL 
ȘI „CIȘMEAUA ROȘIE" SUB 
BOTEZUL FULGILOR. Cele 
două mari clădiri a căror pre
zență a schimbat încă de pe a- 
cum fizionomia centrului Capita
lei ne primesc, cu peisajul lor de 
șantiere încă deschise acoperit de 
husa albă a zăpi 
zația că cele do

cluse acoperit de 
tiezii. Astfel, sen- 
ouă mari cons

trucții sînt „gata" este aproape 
deplină.

„Primii oaspeți la Interconti
nental: fulgii de zăpadă".

Cea dintîi premieră la 
meâua roșie" : ninsoarea.

IV. ULTIMELE ZILE 
ORAȘULUI DE TURTA 
CE. In Orășelul Copiilor de la 
Obor se pregătește „închiderea". 
Moș Gerilă se pregătește de 
ducă. Asta ne-o mărturisește el; 
altfel__ — ------
„tragic". Pe derdelușul toboga
nelor din Palatul cu oglinzi, și
rul de copii e nesfîrșit. Albă ca

„Ciș-

ALE 
DUL-

nu se simte în aer nimic

să lăsăm, 
studentu-

Prof. VASILE POPA, secreta, 
rul clubului sportiv al Institu
tului pedagogic din Oradea :

_______ i com- 
pentru tot felul 
virstă și de con- 
studenții noștri, 
deopotrivă, iac

Fără Îndoială, tabloul prezen
tat mai sus ingăduie cristaliza
rea unor opinii și concluzii des
pre condiția actuală a sportului 
de masă universitar. Sperăm că 
ele vor găsi audiență cuvenită la 
cei cărora le revin principalele 
răspunderi în acest domeniu.

Citeva sublinieri se impun.

• Din acesț proces nu poate 
lipsi stabilirea unor răspunderi 
precise pentru tot corpul didac
tic de care dispun catedrele de 
educație fizica, preschimbînd 
caracterul oarecum facultativ al 
prezenței cadrelor de speciali
tate la acțiunile sportive de ma
să într-o obligație profesională.

zăpada adună-mprejur, lîngă cei 
șapte pitici de ipsos, alți zeci și 
zeci de pitici, în carne și oase, 
dar fără barbă. La „Circus", juna 
Mesalina (Brr, ce nume !) se pre
gătește să intre, după cum anun
ță comperul de pe estradă, „în 
catalepsie". Dai peste tot nas în 
nas cu urși și căprioare, cu vulpi 
și păsăroi. Nimic nu prevestește 
un „sfîrșit". Numai glasul com- 
perului de la „Circus" plutește 
peste cetate : „Azi ultima zi, 
ultima zi !“ iar micuța Mihaela 
loan ne pozează mușrfnd din- 
tr-un gogoloi de vată de zahăr ca 
din însuși ghemul fermecat al 
vacanței și ne declară: „Gata I 
De mîine — la școală !“.

V. O GRENADA ALBA PEN-

„După părerea mea trebuie 
format un organism unic care 
să coordoneze întreaga activita
te sportivă a tineretului, atît cea 
de masă cit și cea de perfor
manță și care să dispună de în
tregul arsenal material și teh- 
nic-organizatoric. Actualmente 
competițiile universitare cu fi
nale pc (ară au, pină la un anu
mit nivel, caracter de masă și de 
organizarea lor se ocupă A. 6„

issb

TRU PELS. La Dinamo, careul 
de 16, alb, își merită acum pe 
deplin porecla de „careu al ade
vărului". Porțile parcă așteaptă 
niște luptători cu patine și crose'. 
Un vînt subțire — viscol în de
venire — tunflă năvodul plase
lor. Vreo 300 de fan-i ai lui Dinu 
și Dumitrache joacă bătuta în 
jurul arenei așteptîndu-și idolii. 
Care trebuie să vină din clipă-n 
clipă, direct de la Sinaia, pentru 
ultimul meci de verificare înain
tea plecării în Brazilia. Cineva 
anunță că autobuzul cu fotbaliști 
a rămas în pană undeva pe lîngă 
Ploiești și că, deci, meciul, va în- 
tîrzia. Dar fan-ii nu se' clintesc, 
îi lăsăm jucîndu-$i bătuta lor în
drăcită — tablou simbolic al pa

PRIMA ZI CU ZAP ADA

• Reglementările actuale tre
buie reconsiderate, îmbunătăți
te, atît în ce privețte crearea 
unui organism unic, care să răs
pundă de întreaga activitate 
sportivă din instituțiile de jnvă- 
țâmînt superior precum ți în di
recția asigurării unui sistem 
competițional cu caracter de 
permanență ți regularitate. In 
acelați context se înscrie _ nece
sitatea de a găsi rezolvări opti
me pentru învestirea unor stu
denți cu răspunderi pe linie 
sportivă la nivelul grupelor ți 
anilor de studii : se știe, în mo
mentul de față, comisiile spor
tive funcționează în forme ce so 
dovedesc necorespunzătoare, 
iar la nivelul grupelor ți anilor 
nu există responsabili cu spor
tul.

• Necesitățile de ordin psiho- 
fixioloaic impun, după opinia 
generală, extinderea lecției de 
educație fizică la toți anii de 
studii în formele cele mai adec
vate. In același timp, trebuie 
reconsiderat conținutul lecțiilor 
de educție fizică, în sensul spo
ririi atractivități; și eficienței lor.

• Un accent deosebit trebuie 
pus pe organizarea de cercuri 
și acțiuni de inițiere a studen-

timii fotbalistice — ți pornim 
mai departe, nu fără să ne gîn- 
dim că, poate, cel mai frumos 
dar pe care i l-ar putea duce 
Mopsul prietenului său Pele ar fi 
grenada albă a unui bulgăr de 
zăpadă.

VI. PARAFRAZA LA BREU- 
GEL : „DEZLĂN Ț U I R E A
PRUNCILOR". Patinoarul Flo- 
reasca și toate împrejurimile, cît 
vezi cu ochii, ni se înfățișează ca 
un teritoriu al dezlănțuirii prun
cilor. Sute și sute, mii de cetă
țeni de-o șchioapă iu invadat 
gheața și derdelușurile. Pista pa
tinoarului pare un roi amețitor. 
Afară, orice fîșie de oglindă lus
truită cu talpa s-a transformat în 
tobogan, orice ridicătură de pă- 
mînt a devenit un derdeluș. Și 
sînt, cît poți cuprinde cu privi
rea, cîteva zeci de derdelușuri...

Așadar, să reținem, din această 
peregrinare, esențialul cu sau fără 
ninsoare, vacanța acestei ierni a 
fost — ca toate vacanțele 
moașă.

• Este necesară o analiză se
veră a modului cum sprijină or
ganele sportive județene și mu
nicipale, inclusiv C.N.E.F.S. la 
nivel central, activitatea sporti
vă de masă din mediul universi
tar, luîndu-se măsuri de sancțio
nare a acelora care nu-și res- 
f»ectă obligațiile stabilite prin 
ege în acest sens.

• In privința bazei materiale 
a sportului universitar s-au în
treprins și finalizat prea puține 
inițiative locale, după cum s-a

simbolică, a fondurilor destinate 
sportului : din cele 29 500 000 lei 
afectați dezvoltării sportului în 
ai._l T..2, 2— 
fost alocați pentru activitatea 
de masă, suma care, raportată 
la numărul studenților țării care 
au dreptul să beneficieze de a- 
ceste avantaje, ne arată că re
vin mai puțin de 5 lei_ pentru 
fiecare student. Dar ți aceste 
fonduri s-au folosit nu pentru 
extinderea spațiilor, amenajări 
ți dotări, ci pentru susținerea 
activităților competiționale din 
centrele universitare. De altfel, 
este concludent faptul că. din 
cele 115 noi terenuri planificate 
a fi amenajate ți date în folo
sință în 1968—1970, nu s-au rea
lizat decît 35. Se continuă, ne
justificat, construirea ți lărgirea 
complexelor studențețti fără un 
minimum de amenajări sporti
ve, după cum însuți ministerul 
cedează cu uțurință baze spor
tive (sala Carpați ți stadionul 
Medicina din 3ucurețti — spre 
exemplu —) fără a face efortul 
de a le înlocui, ți fără a pretin
de, ața cum prevede leqea, să 
primească spații corespunzătoa
re în locul celor cedate.

ifectați dezvoltam sportului in 
inul 1970, doar 500 000. lei au

V. CĂBULEA 
O. PĂUN

(Urmare din nr. 6728)

Revelații
și decepții

Prima constatare pe care ți-o impune vizionarea celor 15 parti
de de handbal masculin, din cadrul turneului de sală —desfășu
rate pe parcursul a trei zile — este cea care vizează valabilitatea 
și eficiența acestei inovații competiționale : introducerea în calen
darul competițional a turneelor de sală, excelente examene și teste 
privind pregătirea echipelor, rezistența la efort în regim de 
maximă solicitare — ca în competițiile internaționale oficiale — 
aprecierea calității handbalului practicat de o formație sau alta 
și prin criteriu] posibilității comparației etc. Sigur multe dintre 
partide (Steaua-Politehnica Galați : 28—10, Steaua-Știința Lovrin 
(proaspăta promovată) : 24—7 etc.) prin diferența prea mare de 
scor, nu suscită un interes deosebit. Dar, cele trei zile au oferit 
un număr de meciuri extrem de disputate, desfășurate sub sem
nul echilibrului, deși favorite erau echipele bucureștene, cu loturi 
puternice și o experiență competițională îndelungată : Dinamo 
București-S.C. Bacău : 15—14, Univ. București-Dinamo Brașov: 
16—14 ; Dinamo București-Voința București: 12—9 ; S.C. Bacău- 
Politehnica Galați: 14—14. Aceasta dovedește că handbalul 
trăiește din nou un proces de emancipare și în provincie.

E mai greu de făcut aprecieri asupra calității spectacolului 
handbalistic. Se pare că tot mai mult jocul de handbal — și nu 
numai Ia noi — își pierde din frumusețe datorită faptului că 
fantezia jucătorilor este îngrădită de antrenori prin subordonarea 
jocului unor scheme și idei tactice rigide, aproape matematice.

Dacă mai adăugăm la aceasta și unele arbitraje ce dezvăluia 
uneori lipsa de competență, alteori de decizie fermă (vezi arbi
trajul meciului Dinamo București-Voința prestat de Gh. Popescu 
și I. Ionescu) exclud reaua voință, intenția — avem și argu
mentul motivelor de decepție.

C. VASILE

BASCHET DESPRE
DISCIPLINĂ

Turneul de baschet disputat timp de 4 zile la Timișoara (cel 
de al doilea din turul secund al campionatului național mascu
lin) ne-a prilejuit din nou cîteva reflecții. Prima din acestea 
se referă la lipsa de calificare a unora dintre antrenorii divi
zionarelor, care fie că sînt specializați în alte discipline spor
tive, fie că nu sînt absolvenți ai unui institut de profil Chiar 
dacă unii dintre acești antrenori dețin o bogată experiență, în 
jocul echipelor pe care le conduc și mai ales în pregătirea 
acestora se resimte — fie sub aspectul condiției fizice, fie sub 
acela al resurselor tactice — lipsa unor cunoștințe de strictă 
specialitate, a unei competențe autorizate. Universitatea și Po
litehnica Cluj, Politehnica Brașov, I.C.H.F. București, Farul 
au, credem, chiar cu actualele loturi de jucători, posibilitatea 
reală spre a obține rezultate mai bune, de a se pregăti la un 
nivel mai înalt. A doua concluzie, — care ne obligă să revenim 
asupra unui aspect care l-am criticat și cu alte prilejuri — 
privește munca educativă dusă de antrenorii formațiilor divi
zionare cu jucătorii pe care îi au in pregătire. Există cîteva 
echipe ai căror jucători își concertrează in permanență atenția 
mai mult asupra arbitrajelor, a altercațiilor cu adversarii și a 
observațiilor la adresa coechipierilor, în loc să-și îndrepte in 
mod firesc preocupările asupra jocului tn sine. Regretabil mi 
se pare, mai ales, că printre aceste echipe se numără formații 
de frunte din baschetul nostru : Steaua. Dlnamo, Politehnica 
Galați — ai căror antrenori — Vasile Popescu, Dan Niculescu, 
Petru Vasiliu — se bucură de un binemeritat prestigiu, de 
autoritate ca specialiști și educatori. Jucătorii trebuie să înțe
leagă o dată pentru totdeauna că, indiferent de greșeala săvîr- 
șită de arbitri — și au fost comise multe erori de arbitraj în 
turneul de Ia Timișoara - ei nu au dreptul să-și manifeste 
nemulțumirea, să ceară socoteala conducătorilor de joc, să agite 
spiritele, oricum tensionate de disputa sportivă.

tn ceea ce privește arbitrajele, acestea nu au strălucit ofe
rind numeroase mostre de interpretare greșită sau contradic
torie a regulamentului, de lipsă de autoritate și decizie în teren. 
S-au detașat, totuși, printr-un plus de atenție și obiectivitate, 
G. Chiraleu, M Aldea, D Chiriac, I. Petruțiu, cei mai valoroși 
arbitri de baschet de care dispunem Ia ora actuală. Referitor 
la rezultatele propriu zise, turneul din sala Olimpia a adus o 
serie de surprize care tntr-un fel au sporit atractivitatea luptei 
pentru titlu. Astfel campioana, Dinamo București, a pierdut 
două partide (86-71 cu Univ. Timisoara și 76-78 cu Steaua) si 
a ciștigat tn extremis (60-59) în fața Univ. Cluj, tn timp ce două 
dintre urmăritoare (Politehnica București și Univ. Timișoara) 
au ctștigat toate meciurile. La rîndul său, Rapid București — 
cea mai omogenă formație divizionară — a produs o veritabilă 
surpriză, învingînd pe Univ. Cluj (cu Ruhring și Vizi acciden
tați și cu numai doi jucători de rezervă — de ce ?) și pa 
Steaua, revenind astfel în plutonul fruntaș.

P. OVIDIU

4



fl

PE
etișcana timidă despre care o colegă de facultate își 
amintea că atunci „cînd răspundea abia o auzeai" a în
fruntat cu demnitate tribunalul de la San Rafael. Cu 
un glas în care nu puteai să descifrezi nicio umbră de 
teamă sau deznădejde, Angela Davis a rostit: „Nu sînt 
cu nimic vinovată de acuzațiile aduse împotriva mea

de către statul California". A vorbit curajos, logic, convingător. 
Frazele ei nu reprezentau doar o simplă afirmare a nevinovăției, 
doar o negare a unor acuzații fără acoperire, ci exprimau con
știința unei realități politice. Ea a denunțat intenția autorilor sce
nariului judiciar de a se răfui cu forțele progresiste, de a inti
mida mișcarea pentru drepturile civile ale populației de culoare. 
Angela Davis părea calmă, senină, deși știa prea bine că legile 
din California creează pentru ea primejdia pedepsei capitale.

Avocatul tinerei negrese a cerut punerea ei în libertate, de
oarece acuzarea nu se bazează pe probe și, totodată, în condi
țiile campaniei de denigrare pusă în scenă de către oficialitățile 
locale un proces echitabil nu se poate desfășura în California. 
Judecătorul Wilson nu a luat în considerare cererea formulată 
de către apărare, o decizie urmînd să fie adoptată abia după 
22 februarie. Evident, organizatorii procesului se lovesc de difi
cultăți în realizarea proiectului lor, însă ei par hotărîți să reedi
teze în 1971 procedeele de tristă aducere aminte ale „vînătorii de 
vrăjitoare". Stilul în care se acționează la San Rafael ne aduce 
în memorie întâmplări purtînd pecetea nedreptății. Nu-i întâia 
oară cînd o mașinărie propagandistică care funcționează fără 
oprire, încearcă să înăbușe adevărul, stimulînd diversiunile. Prac
tica este lipsită de originalitate: au mai utilizat-o și alții. Lovin- 
du-se în Angela Davis, se țintește mai departe frînarea unei miș
cări protestatare care a depășit granițele ghettourilor negre.

Numele Angelei Davis a pătruns pe neașteptate în paginile 
presei americane și pe pancartele demonstranților. Fusese o stu
dentă strălucită, un model de sîrguință și inteligență, o voință

r

ACUZATA DE LA

Angela Davit cu apărătorii ei Allan Brotsky și Dennit 
Roberts la tribunalul din San Rafael, California.

J.

SAN RAFAEL
rar întîlnltft da a pătrunde în universul culturii. NEWSWEEK 
afirma că Angela Davis „ar fi putut opta pentru o viață de stu
diu — a fost un copil precoce, a frecventat cele mai bune școli, 
a urmai un an la Sorbona, a studiat în Germania occidentală, 
a aprofundat literatura europeană și filozofia kantiană, a fost ca
dru universitar, a scris în publicații savante". Licența și-a do- 
bîndit-o cu un eseu despre Robbe — Grillet, dar întâlnirea cu 
Herbert Marcuse i-a deschis porțile filozofiei. In 1969 reputata 
Universitate de la San Diego o angajează. Cursurile ei entuzias
mează o asistență în rîndurile căreia alături de studenți puteau 
fi găsite cunoscute cadre didactice. Și, totuși, în iunie 1970, la 
capătul anului universitar, Angela Davis este concediată. 1 se 
reproșează discursurile publice. In fapt, cei ce o alungaseră din 
mediul universitar nu-i puteau ierta apartenența sa la Partidul 
Comunist, poziția pe care o adoptase în problema care răscolește 
Statele Unite — drepturile negrilor. Angela Davis nu s-a izolat 
în lumea cărților. Ea n-a uitat copilăria din Alabama, „Dealul 
dinamitei", persecuțiile împotriva negrilor. Ar fi putut să trăiască 
departe de frămîntările semenilor ei, dar a refuzat S-a angajat în 
luptă cu conștiința răspunderii.

Angela Davis este adusă în fața tribunalului de Ia San Rafael 
pentru o pretinsă complicitate (furnizoare de arme) cu autorii unui 
atao produs în incinta aceleiași instanțe, în august F.B.I. a pla
sat-o în categoria personajelor „periculoase" și cei mai experi
mentați polițiști au pornit în căutarea ei A fost arestată într-un 
motel din Manhattan^ fără să schițeze nici un gest de împotrivire. 
Cu o repeziciune pe care o dovedesc în puține cazuri, tribuna
lele new-yorkeze iar apoi Curtea Supremă a S.U.A. au extrădat-o 
autorităților din California. Tînăra care captivase mulțimi de stu
denți și profesori cu prelegerile ei despre Kant sau Hegel a fost 
transportată de la New York cu măsuri de precauție demne doar 
de un AI Capone. Restul îl cunoaștem.

Angela Davis nu și-a pierdut curajul. In temnița strimtă In 
care își petrece aceste zile de coșmar, tânăra negresă simte so
lidaritatea tuturor oamenilor de bună credință, a tuturor celor ce 
păstrează încrederea în forța dreptății.

M. RAMURĂ

Pentagonul a comandat la 
două șantiere navale ameri
cane construirea a 12 subma
rine de as3Ît, de mare vite
ză, acționate cu energie nu
cleară. Cele 12 submersibile, 
de tip „Clasa 688", repre
zintă „prima etapă a unui 
nou program care se prevede 
să fie extins cu nave de ace
lași tip in anii următori", a 
declarat ministrul marinei al 
S.U.A., John Chafee. Costul 
unul submarin de acest tip 
este evaluat la circa 170 mi
lioane dolari, a precizat el.

Președintele

Seku Ture

a renunțat la

dreptul de grațiere
Ahmed Seku Ture, președinte

le Republicii Guineea, a hotărît 
să renunțe la dreptul său de a a- 
corda grațieri privind soarta 
mercenarilor arestați în cursul 
atacului armat împotriva Guineei 
de la 22 noiembrie anul trecut, a 
anunțat postul de radio „Vocea 
revoluției".

Această hotărîre a fost luată 
înaintea începerii unor dezbateri 
largi în cadrul Adunării Naționa
le, organizațiilor Partidului De
mocrat din Guineea, partid de 
guvemămînt, organizațiilor de ti
neret, sindicate și statului major 
al armatei. în cursul acestor reu
niuni va fi hotărîtă soarta tuturor 
acuzaților. Postul de radio citat 
menționează că printre cei ares
tați se află membri ai forțelor 
armate portugheze, mercenari 
străini, precum și complici ai a- 
cestora din Guineea.

Situația din Iordania 
este în prezent calină

• Un purtător de cuvînt al 
guvernului iordanian a declarat 
duminică la Amman că situația 
din țară este, in prezent, calmă. 
Totodată, el a anunțat că Ior
dania ar saluta sosirea la 
Amman a unor delegații repre
zentând pe șefii statelor .arabe, 
care să examineze situația crea
tă în urma recentelor incidente 
armate.

Delegațiile se vor putea con
vinge că, tn prezent, în Iorda
nia domnește calmul și că gu
vernul acordă sprijin organiza
țiilor palestiniene, a adăugat 
purtătorul de cuvînt.

Sursa palestiniene, citate de 
agenția U.P.I., au confirmat că 
duminică nu au intervenit 
incidente între fedaini și 
mata iordaniană.

fruntări singeroase de pe teri
toriul iordanian nu fac decât să 
aducă prejudicii cauzei arabe.

noi 
ar-

re-• GUNNAR JARRING, 
prezentantul secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apro
piat, a avut duminică o a treia 
întrevedere cu ministrul de 
externe israelian, Abba Eban, 
înainte de a pleca spre New 
York. La această convorbire, 
care nu fusese prevăzută în 
programul mediatorului O.N.U., 
a asistat ambasadorul Israelian 
la Națiunile Unite, Yosef Te- 
koah.

Intr-o scurtă declarație făcu
tă pe aeroport, Gunnar Jarring 
a calificat convorbirile purtate 
la Tel Avlv drept constructive 
și importante, exprimîndu-și 
speranța că ele vor fi utile pen
tru viitorul păcii în Orientul A- 
propiat.

Mediatorul O.N.U. urmează să 
continue la New York, consul
tările în problema conflictului 
din Orientul Apropiat. Un co
municat oficial dat publicității 
sîmbătă la Tel Aviv preciza că 
Jarring va prezenta părților a- 
rabe interesate propunerile for
mulata de partea israeliană.

sltua-

ȚARI- 
FOST 

ASUPRA

• CONSULTĂRILE LUI 
BAHILADGHAM

• Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab, a 
fost primit sîmbătă de președin
tele R.A.U. Anwar Sadat. El a 
sosit miercuri la Cairo pentru a 
prezenta șefului statului egip
tean un raport asupra activită
ții desfășurate de comitet în ve
derea normalizării situației din

Tot sîmbătă, Bahi Ladgham a 
avut o serie de convorbirii cu 
ambasadorul Iordaniei și cu re
prezentantul Organizației de Eli
berare a Palestinei la Cairo in 
legătură cu deteriorarea 
ției din Iordania.

• AMBASADORII 
LOR ARABE AU 
INFORMAȚI
EVOLUȚIEI SITUAȚIEI

• Abdallah Salah, ministrul 
iordanian al afacerilor externe, 
a primit sîmbătă pe ambasado
rii țărilor arabe acreditați la 
Amman și i-a informat asupra 
poziției guvernului în legătură 
cu evenimentele care au loc în 
Iordania. Intr-un comunicat o- 
fiicial publicat la Amman se pre
cizează că Abdallah Salah le-a 
remis un memorandum în care 
este explicată situația din Ior
dania.

Pe de altă parte, secretariatul 
Comitetului Central al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei a convocat pe ambasadorii 
țărilor arabe pentru a le expli
ca evoluția ultimelor evenimente 
din Iordania.

CORESPONDENȚĂ PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI44

Orașul lavei 
și al portocali lor

SCURT ,F

• MESAJELE PRE
ȘEDINTELUI R.A.U.

• Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, a transmis sîmbătă sea
ra mesaje tuturor șefilor de 
state arabe care au participat 
la conferința la nivel înalt de la 
Cairo, ținută în septembrie anul 
trecut, Anwar Sadat invită pe 
toți șefii de state arabe să tri
mită de urgentă delegați Ia 
Amman pentru a examina si
tuația creată ca urmare a noi
lor incidente armate din Iorda
nia.

Agenția M.E.N. anunță, tot
odată. că președintele Anwar 
Sadat a cerut ambasadorului 
R.A.U. la Londra să solicite o 
întrevedere regelui Hussein al 
Iordaniei, care se află internat 
într-o clinică din capitala Ma
rii Britanii, pentru a-i exprima 
neliniștea conducătorilor egip
teni privind situația din Iorda
nia.

• Țările arabe semnatare 
ale Cartei de la Tripoli pri
vind înființarea unei uniuni 
cvadripartite R.A.U., Libia, Su
dan și Siria au hotărît unifica
rea serviciilor de informații, a 
declarat sîmbătă Mohamed Fa- 
yek, ministrul egiptean al orien
tării naționale. Hotărîrea a fost 
adoptată la recenta reuniune a 
miniștrilor orientării naționale 
din țările respective, desfășura
tă la Damasc.

Două săptămîni pe dru
murile Sicilies reprezintă un 
răstimp prea scurt pentru a 
cunoaște toate misterele a- 
cestei originale regiuni a 
Italiei; suficient însă pentru 
ca această insulă, cea mai 
mare din Mediterana, să-ți 
dezvăluie farmecul deosebit 
și să ți se întipărească în 
minte pentru totdeauna.

Totuși, în rîndurile 
urmează, nu-mi propun 
vorbesc despre întreaga Si- 
cilie, ci doar despre una din 
„oazele" ei, despre Catania.

Catania este un oraș tul
burător de frumos, pe care 
l-am descoperit într-o zi din 
toamna trecută la capătul 
unei călătorii ucigător de o- 
bositoare, pe niște drumuri 
prăpădite, traversînd un 
peisaj cenușiu și arid. înce
pusem să regret că m-am 
avînturat în inima acestui 
„deșert sicilian", cînd, de
odată, mi-a apărut în față 
strălucitor, trepidant, mo
dern, ca o imagine de vis 
sau ca o „fata morgana" a 
Saharei, orașul Catania.

Acest oraș, înălțat la poa
lele Etnei, cel mai de temut 
vulcan activ din Europa, în 
mijlocul unui peisaj de lavă, 
el însuși construit din lavă.

CONFERINȚA DE PRESA 
A ECHIPAJULUI NAVEI 

„APOLLO-14"
• CEI TREI ASTRONAUȚ1 

tMERICANI, care se vor lm- 
arca la 31 ianuarie Ia bordul 

navei spațiale „Apollo-14“ in 
expediția spre Lunik au ținut 
sîmbătă o conferință de preiA 
la centrul spațial de la Houston, 
Stuart Roosa, care va gravitâ 
in jurul Lunii la bordul capsu
lei principale „Kittyhawk" in
zilele de 5 și 6 februarie, in
timp ce colegii săi Alan She
pard și Edgar Michell vor fac* 
cercetări pe solul selenar, a de
clarat că este convins că vehi
culul „Apollo" oferă în prezenl 
mult mai multă siguranță decît 
primele nave spațiale din aceas
tă serie. După explozia rezer
vorului de oxigen al navei „A- 
pollo-13“, care a pus în pericol 
Viața astronauților, specialiștii 
de la N.A.S.A. au adus impor
tante modificări Ia instalațiile 
trenului spațial.

COMOARA FABULOASA
• UN EXPLORATOR SUR- 

DEZ, contele Slellan Moerner, 
a descoperit o fabuloasă comoa
ră — o mare cantitate de aur — 
In Ecuador. Ziarul suedez „Da- 
gens Nyheter" relatează că 
Moerner, care se afl» la cea 
de-a 11-a expediție a sa, a anun
țat că a adus la Quito 25 d« 
grame de aur din comoara gă
sită, evaluată la aproximativ 
30 miliarde franci.

• Primul ministru al Libanu
lui, Saeb Salam, a adresat sîm
bătă premierului iordanian, 
Wasfl Tall, și liderului mișcă
rii palestiniene, Yasser Arafat, 
mesaje in care le cere să ia mă
suri urgente pentru „a se pune 
capăt luptelor dintre forțele pa
lestiniene și trupele iordaniene". 
Saeb Salam subliniază în me
sajele transmise că aceste con-

FESTIVALUL INTERNATIONAL 
AL FILMULUI DE LA BELGRAD

• SUB AUSPICIILE UNESCO, 
a fost inaugurată la Belgrad 
prima ediție a Festivalului in
ternațional al filmului. Această 
manifestare a celei de-a 7-a 
arte este dedicată aniversării a 
75 de ani de la începuturile ci» 
nematografiei.

Timp de mal multe zile, vor 
fi prezentate filme premiate la 
marile festivaluri internaționale 
din ultimii doi ank

Cinematografia românească 
va fi reprezentată de filmul 
„Canarul și viforul" al regizo
rului Manole Marcus, după un 
scenariu de loan Grigorescu. 
Paralel cu proiectarea de filme, 
personalități ale cinematogra
fiei mondiale, sociologi, scrii
tori, filozofi se intilnesc pentru 
a dezbate aspecte ale filmului 
artistic contemporan.

Edward Heath la Delhi
Primul ministru britanic, Ed

ward Heath, a sosit sîmbătă în- 
tr-o vizită oficială de trei zile la 
Delhi în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în unele țări 
ale Commonwealthului. La aero
port Edward Heath a fost în- 
tîmpinat de primul ministru In
dira Gandhi. în alocuțiunile ros
tite pe aeroport cei doi premieri 
și-au exprimat speranța că aceas
tă vizită va contribui la dezvol
tarea relațiilor dintre Marea Bri- 
tanie și India.

Operațiune de mare

anvergură pentru desco

perirea lui Geoffrey Jackson
Stupoarea și incertitudinea au pus stăpînire pe capitala Uru- 

guayului, Montevideo, practic izolată de restul țării de către pu
ternice unități ale armatei și poliției — circa 12 000 militari —• 
angajate intr-o operație de mare anvergură pentru descoperirea 
locului unde se află sechestrat diplomatul britanic Geoffrey Jack- 
son, răpit vineri de membri unei organizații ilegale.

După cum a precizat ministrul 
de externe, Antonio Francese, 
toate efectivele disponibile sînt 
angajate în această acțiune de 
depistare a ascunzătorii cu ajuto
rul avioanelor, elicopterelor și 
navelor. în jurul sediilor ambasa
delor au fost instalate, de aseme
nea, unități ale armatei pentru a 
preveni alte răpiri, iar aeroportul 
internațional Carrasco a fost în
chis.

în ceea ce privește poziția gu
vernului Uruguayan, vicepremie- 
rul Americo Riscaldoni a preci
zat că acesta nu va angaja nego
cieri cu răpitorii deoarece ar fi 
încălcate legile țării care nu pot 
fi modificate din cauza unor cir
cumstanțe temporare. El și-a ex
primat speranța că poziția in
transigentă a guvernului nu va 
afecta relațiile cu Marea Brita- 
nie.

Pe de altă parte, din Londra 
se transmite că guvernul englez 
a anunțat că își va preciza ati
tudinea de îndată ce organizația

ilegală va face cunoscute condi
țiile pentru eliberarea ambasado
rului britanic.

Prezența premierului britanic 
la Delhi a făcut obiectul unor 
manifestații la care au participat 
sute de studenți africani și indi
eni în semn de protest împotriva 
intenției guvernului Marii Brita
nii de a livra arme regimului ra
sist din Republica Sud-Africană.

Edward Heath va avea, de a- 
semenea, întrevederi cu primul 
ministru al Canadei, Elliott Tru
deau, sosit în aceeași zi în In
dia. El va pleca apoi la Singapo
re pentru a participa la confe
rința primilor miniștri ai țărilor 
membre ale Commonwealth-ului.

• într-o conferință de presă 
ținută Ia Rawalpindi. în cursul 
vizitei oficiale întreprinse în 
Pakistan, premierul Edward 
Heath a declarat că relațiile 
dintre Marea Britanie și țara 
gazdă sînt „destul de bune".

Referindu-se la intenția An
gliei de a vinde arme Africii de 
Sud. Heath a dezmințit știrile 
potrivit cărora ar fi fost luată 
deja o hotărîre în această pri
vință.

întrebat dacă Commonweal- 
thul îi va supraviețui, avînd în 
vedere conflictele din cadrul 
său și nemulțumirile provocate 
de intenția Marii Britanii de a 
vinde arme regimului rasist de 
la Pretoria, premierul britanica 
arătat că „fiecare membru are 
răspunderea hotărârilor sal» 
proprii", menționlnd că „Com- 
monwealthul nu este o asociație 
de oameni care gindesc la fel".

te uimește, înainte de toata, 
prin faptul că există. Tn- 
tr-adevar, în decursul isto
riei sale — duel pe viață și 
pe moarte între catanezi și 
torțele dezlănțuite ale natu
rii sau invadatori — Catania 
a fost distrusă din temelii 
de nouă ori. în sacristia Do
mului se află o frescă uriașă 
care ne înfățișează una din 
înspăimîntătoarele tragedii 
trăite de Catania : erupția 
Etnei la 1669 și distrugerea 
orașului de către fluviul de 
lavă vulcanică. Fără a avea 
o valoare artistică deosebi
tă, această frescă, pictată 
de un martor, ocular, repre
zintă un document unic, re- 
dînd cu forță dramatismul 
situației. înconjurați din trei 
părți de mare și invadați din 
cealaltă parte de valurile 
de lavă clocotită, catanezii 
nu s-au putut salva decît 
fugind în larg cu corăbiile, 
cu plutele, cu ce nimereau.

24 de ani mai târziu, un 
cutremur rade Catania de 
pe suprafața pămîntului u- 
cigînd, totodată, două tre
imi din populație. Descu
rajați, majoritatea catanezi- 
lor rămași în viață vor să a- 
bandoneze orașul, dar, pînă 
la urmă, îndemnați de trei 
dintre ei, renunță la această 
hotărîre și-l reclădesc din 
temelii. Un alt cutremur dis
truge orașul în 1818, iar, 
pentru a ajunge la zilele 
noastre, un violent bombar
dament provoacă, în 1943, 
pagube imense lovind a- 
proape toate palatele mo
numentale.

Do nouă ori a fost dis
trusă Catania, dar tot de a- 
tîtea ori a fost reconstruită- 
Pe arcul străvechei Porta 
Garibaldi (denumirea e mai 
recentă) sînt sculptate aces
te profetice cuvinte t „Re
nasc tot mai înfloritoare din 
cenușa mea".

Din tragediile trecutului, 
Catania de azi nu mai păs
trează decît lava cenușie, 
cu care catanezii au pavat 
bulevardele, au înălțat 
blocurile moderne, străluci
toare, și în mijlocul căreia 
au plantat portocali. „Mila- 
nul Sudului", cum este su
pranumită Catania, datorită 
activității industriale ți co
merciale intense, vieții tre
pidante ce se desfășoa
ră aici, este azi al doi
lea oraș ca mărime din 
Sicilia- In cursul secolelor a 
fost întotdeauna o uriașă 
piață pentru schimburile cu 
Răsăritul levantin, și cu 
coastele africane unde măr
furile sale — mătasea, chih
limbarul, vinurile și într-un 
timp chiar tutunul — erau șl 
sînt extrem de căutate. Zona 
industrială a Cataniei cu
noaște o continuă dezvolta
re : rafinării de sulf, indus
trie chimică, industrie vini
colă, un port foarte activ.

Dar farmecul deosebit al 
Cataniei este dat de palate
le și monumentele sale cele
bre (între care Domul, con
struit în secolul al Xl-lea, 
Castelul Ursino, universita
tea datând din 1434, fiind 
cea mai veche universitate 
siciliana), de nenumăratele

sale biserici în stil baroc, 
de ruinele antice amintind 
de Magna Grecia, de parcul 
imens, o adevărată capodo
peră de frumusețe, de pla- 
|ă, de Riviera dei Ciclopi, 
de teatrul și muzeul purtînd 
numele marelui compozitor 
Vincenzo Bellini, originar 
din Catania. Și peste toate 
acestea, prezența masivă, 
neagră, a vulcanului Etna, 
fumegînd mereu, în umbra 
căruia trepidează orașul.

întâmplarea a făcut ca, 
terminîndu-mi călătoria prin 
Sicilia, să mă reîntorc în 
Catania pentru a lua avio
nul spre Roma. Cînd am de
colat de pe aeroportul ca- 
tanez era deja noapte. A- 
vionul a făcut cîteva vira- 
I'e deasupra mării pentru a 
ua înălțime, apoi s-a în

dreptat spre Nord, zburînd 
prin preajma marelui cra
ter. La ora aceea Etna fu
mega și scuipa la interva
le regulate jerbe de lavă to
pită, ca un joc strălucitor 
de artificii. Instinctiv, mi-am 
aruncat privirea jos, la poa
lele muntelui unde, la 3 000 
de metri sub aripa avionu
lui, se întindea orașul. Era 
ca un cîmp de jăratic aprins 
ale cărui sclipiri vii între
ceau cu mult lumina provo
cată de lava din craterul 
Etnei.

Catania sfida, în acea 
noapte, vulcanul.

AUREL ZAMORA

Roma, ianuarie 1971

Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
i-a primit pe membrii con
ducerii Academiei de Științe 
poloneze. Primul secretar al 
partidului și reprezentanții 
Academiei, relatează agenția 
P.A.P., au făcut un schimb 
de păreri asupra posibilități
lor de participare, pe scară 
largă, a științei poloneze la 
elaborarea prognozelor pri
vind dezvoltarea țării. Ed
ward Gierek a prezentat apoi 
conducerii Academiei proble
mele cărora partidul le acor
dă in prezent o uriașă însem
nătate. Conducerea partidu
lui, a subliniat ci, intențio
nează să cunoască in mod 
sistematic părerea oamenilor 
de știință in problemele e- 
sențiale ale economiei, cultu
rii și vieții publice.

• IDEEA CREĂRII unul front 
ai „Unității Populare" de genul 
celui realizat în Chile în pers
pectiva viitoarelor alegeri pre
zidențiale din Bolivia este serios 
luată in considerare de către li
derii unor partide și formațiuni 
politice boliviene, relevă agenția 
de presă „Fides". O asemenea 
coaliție s-ar contura între Miș
carea naționalistă revoluționară 
(M.R.N.), Partidul democraț- 
crețtin, Falanga socialistă boli
viana și o grupare a partidului 
fostului președinte Paz Estens- 
soro. Potrivit agenției „Fides", 
lideri ai acestor partide au de
clarat că, deși este prematur să 
se vorbească despre planurile 
electorale, o asemenea eventua
litate nu trebuie exclusă. Ori
cum, data alegerilor generale, 
promise de președintele boli
vian Juan Jose Torres, va ii 
stabilită in cea de-a 2-a jumă
tate a anului, după ce vor fi a- 
doptate o nouă lege electorală 
și un document cu privire la 
funcționarea partidelor politice.

INUNDAȚII CATASTROFALE 
IN INDONEZIA Șl BRAZILIA

• INUNDAȚIILE provocate 
de ploile musonice continuă să 
producă importante pagube ma
teriale și pierderi de vieți ome
nești în regiunea indoneziană 
Atjch, din nordul Insulei Su
matra. Potrivit agenției de pre
să Antara, o mare parte din re
giune se află sub apă. Au fost 
distruse sute de locuințe, trafi
cul a fost întrerupt și s-au înre
gistrat multe victime ome
nești, al căror număr nu poate 
fi stabilit cu exactitate datorită 
greutăților pe care autoritățile 
le întâmpină.

• PESTE 30 000 de persoane 
și-au pierdut locuințele ca ur
mare a inundațiilor produse de 
ploile care cad fără întrerupere 
de aproape două săptămini in 
statul brazilian Parana. Situația 
este mai gravă in localitățile si
tuate de-a lungul fluviului Igua- 
cu și in special in orașele Uniao 
șl Rio Branco do Sol, unde, pe 
lingă pagubele materiale, 24 de 
persoane au fost surprinse sub 
dărimăturile caselor prăbușite.

RIO DE JANEIRO

Locuitori din Tries! luptând cu viscolul care s-a abătut asupra orațuliM.

Folosirea in scopuri militare a programului

Dr. John Hannah, conducăto
rul Agenției S.U.A. pentru dez
voltarea internațională, a recu
noscut în cursul unei conferințe 
de presă că 96 la sută din fondu
rile alocate Vietnamului de Sud 
și Coreei de Sud în ultimii cinci 
ani, în cadrul programului pen
tru ajutor extern în alimente, 
denumit „Alimente pentru pace“, 
au fost folosite pentru achizițio
narea de uniforme militare și
arme.

Dedarația lui Hannah survine 
după criticile vehement exprima
te recent în Congres cu privire la 
folosirea acestui program în sco
puri militare. O serie de senatori 
și-au exprimat îngrijorarea față

de utilizarea unor astfel de meto
de indirecte în scopul livrării de 
arme unor țări, fără înștiințarea 
și aprobarea Congresului.

După cum s-a anunțat, sub
comisia 
bleme 
studiu 
mului 
Biroul 
nism al Congresului care supra
veghează modul cum sînt folosite 
fondurile guvernamentale. Docu
mentul subliniază că, în ultimii 
cinci ani, cel puțin 700 milioane 
dolari alocați în cadrul acestui 
program au fost utilizați pentru 
livrări de echipament militar.

senatorială pentru pro- 
economice a examinat un 
privind aplicarea progra- 
menționat, prezentat de 
general de conturi, orga-

Eliberarea celor 
70 de deținuți 

întîrzie
Problemele legate de transpor

tarea în străinătate a celor 70 do 
deținuți politici a căror eliberare 
a fost solicitată de răpitorii di
plomatului elvețian Enrico Bu
cher, nu vor putea fi soluționate 
mai înainte de începutul săptă
mânii viitoare — a declarat mi
nistrul brazilian al justiției, Al
fredo Buzaid.

El a precizat că guvernul a 
inițiat consultări cu unele amba
sade străine .acreditate la Rio de 
Janeiro, dar că deocamdată nu 
poate să precizeze țara care va 
oferi azil politic celor 70 de de
ținuți.

Ouservatorii politici apreciază 
că întârzierea eliberării celor 70 
de deținuți este legată de spe
ranța guvernului ca poliția să 
reușească să descopere locul unda 
este ascuns diplomatul elveția*
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