
Proletari din toate țările, uniți-vă! n

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CU ȘASE SĂPTĂMÎNI; 
ÎNAINTEA PRIMEI

ZILE DE PRACTICA
Practica studenților din In

stitutul politehnic-Bucureștl a 
cunoscut în ultimul an un pro
ces lent de îmbunătățire. Cu 
toate că pentru formarea viito
rului inginer practica repre
zintă un important capitol, mal 
rămin încă și acum o serie de 
semne de întrebare prezente în 
calea desfășurării ei optime. 
Punctul care trebuie cîștigat 
pentru practica de vară — re
partiția ideală a studenților la 
întreprinderi, adică în grupe 
mici și la întreprinderi de pro
fil — întîmpină încă obstacole. 
Or, asistența în producție, așa 
cum s-a practicat pînă acum, nu 
este o soluție. Ca ceva să se 
schimbe, ar fi necesar un grad 
sporit ele solicitudine din par
tea întreprinderilor și din pă
cate, aici practicienii sînt încă 
adesea socotiți musafiri nepof
tiți. Depinde fundamental de 
forurile tutelare ale întreprin
derilor ca într-adevăr studen
tul să facă efectiv practică, în
treprinderile considerîndu-se co
interesate direct în formarea 
viitorilor lor ingineri.' Sigur, e 
pozitivă rezolvarea pe care au 
găsit-o facultățile de electronică, 
automatică, chimie pentru prac
tică. Aici, laboratoarele și ate
lierele facultății oferă o bază 
materială corespuneătoare lu
crărilor aplicative.* Este rele
vantă, ca exemplu demn de a fi 
preluat, și experiența metalur- 
giștilor, care construiesc un 
fumal-șooală cu dublă între
buințare : cercetare și practică. 
Același lucru s-a realizat și la 
Facultatea de transporturi, in
cit numeroși studenți reușesc 
să facă exercițiul practic nece
sar ingineriei în facultăți^ Dar 
celelalte facultăți ale Politehni
cii n-au asigurat baza mate-

riali pentru practica în insti
tut, deci, pînă cînd ministerele 
de resort vor găsi eoluția de a 
transfera materiale, utilaje și 
aneamble de mașini facultăților 
care le formează specialiști, se
diul de bază al practicii rămîne 
tot întreprinderea. Ani de-a 
rîndul am constatat, ceea ce 
observau mai recent, tovarășii 
prof. ing. Al., Popa — pro
rector — șl Traian Aurite, pre
ședintele asociațiilor studențești 
din Institutul politehnic Bucu-

• TOT MUSAFIRI NEPOFTIȚI 
IN ÎNTREPRINDERI? • CON
CEDIILE — O CONDIȚIE A 
PRACTICII IN INSTITUTELE DE 
PROIECTARE? • LEGIFERĂRI 
PE CARE SITUAȚIA „LA ZI" 
LE-A DEPĂȘIT • LOCURILE DE 
PRACTICĂ PENTRU VARĂ — 

NEVĂZUTE, NECUNOSCUTE

rești : de multe ori contactul 
studentului cu întreprinderea e 
descumpănitor. Diminuează 
practica, descurajîndu-1 pe stu
dent, mai ales lipsa obiective
lor concrete de lucru. Indisci
plina este pusă, de obicei, pe 
seama lipsei de supraveghere. 
Dar nu supravegherea practi- 
canților ridică probleme, ci în
drumarea lor efectivă în exer
cițiul practic, în procesul de 
producție. Excursiile prin între
prinderi nu aduc nimic pregăti
rii studentului. Am ajuns să 
nu ne mai surprindă că acesta, 
în ultimii ani de studiu, este 
nevoit să realizeze proiectele 
unor elemente tehnice pe care

0 nouă gcncrufic
de folcloriști
Al IV-lea Colocviu național al

cercurilor științifice studențești de folclor

în atmosfera da baladă șl le
gendă pe care o oferă țara Ma
ramureșului — această „țară 
veche, cu oameni fără pereche", 
cum spune cîntecul popular — 
s-au desfășurat la Institutul pe
dagogic din Baia Mare lucră
rile celui de-al IV-lea Colocviu 
național al cercurilor științifica 
studențești de folclor, organizat 
de U.A.S.R.

Peste 100 de studențl șl cadre 
didactice (cifră record pentru o 
asemenea manifestare științifică 
studențească) din 14 centre uni
versitare ale țării au dezbătut 
timp de trei zile 23 de comu
nicări. Comunicările au pus în 
dezbatere aspectele variate pe 
care le implică cultura milenară 
a poporului nostru, îmbinînd în 
mod fericit rezultatele cercetă
rilor de teren cu considerațiile 
teoretice. Este greu să aleg de 
această dată acele lucrări care 
au stîrnit cel mai mare interes, 
dar pentru a reliefa structura 
tematică a colocviului notez cî- 
teva : „Structura fantasticului in 
proza populară" de I. Călinescu 
și T. Bulza (Universitatea Timi
șoara), „Nunti mitice" de I. P. 
Culianu, „Locuri comune în 
poezia colindelor* de Adriana 
Stoichițoiu și „Note referitoare 
la mitul construcției" de Silviu 
Angelescu (Universitatea din 
București), „Poezia cîntecului de 
leagăn" de Ion Petre (Institutul 
pedagogic Bacău), „Datina lătu- 
renitului în comuna Monor-Bis- 
irita" a studentului Gelu Fur- 
dui (Conservatorul Gh. Dirna- 
Cluj) etc. Alături de cercurile 
puternice de folclor ale studen
ților de la universități și con
servatoare s-au impus cercurile 
studenților de la facultățile de 
filologie ale institutelor pedago
gice, dovadă grăitoare a ecoului 
pe care această manifestare na
țională o are în rîndul studenți
lor folcloriști.

Autori și participant! la dis
cuții, studenții prezenți la co
locviu au demonstrat că stăpî- 
nesc o largă bibliografie, că 
și-au format încă de pe băncile 
facultății un limbaj științific 
toți fiind dornici să cerceteze și 
să valorifice cu metode tradițio
nale și moderne folclorul româ
nesc. Alături de ei, au participat 
la discuții cadre didactice și cer-

Asist, unlv. 
EUGEN MARINESCU
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Să ne pregătească alții 

cadrele de care avem
noi nevoie

Anunțuri și afișe „tip- difu
zate la oficiul județean al for
ței de muncă, în satele și co-

Spirale..
Foto : FL. ROȘ OG A

Două milioane
SEZON
ESTIVAL de turiști pe

nlcl măcar nu le-a văzut vreo
dată.

în adunările lor, studenții au 
cerut cu insistență, și pe bună 
dreptate, să aibă posibilități de 
lucru efectiv în practica de 
vară, după cum socotesc că este 
necesar să ocupe un spațiu mai 
mare practica în institutele de 
cercetare și proiectare — unde 
pînă acum studenții sînt consi
derați tot oaspeți nepoftiți.

Am discutat aceste aspecte cuH 
responsabilul comisiei de prac- ™ 
ti că pe institut, tovarășul prof, 
univ. ing. Andrei Petrovici. 
Domnia-sa a detaliat cauzele 
semnelor de întrebare și obsta
colelor întîmpinate de sugestiile 
privitoare la îmbunătățirea 
practicii.

„Desfășurarea în condiții op
time a practicii studenților cu- 
noaște două serii de dificultăți : Q 
de fond și de formă. Un H.C.M., 
încă în vigoare, deși depășit în ■■ 
prevederi, nu facilitează mate- ■ 
rializarea capacității institu
tului de a acționa independent 
pentru îmbunătățirea practicii, —. 
punînd inițial în sarcina Minis- | 
terului lnvățămîntului obținerea 
locurilor de practică pentru în- m 
vățămîntul tehnio superior. Ma- V 
joritatea întreprinderilor se pre
valează de acest articol și nu M 
acceptă contactul direct cu con- 9 
ducerile de institute. Centrali
zarea necesarului de locuri de m 
practică la Ministerul învăță- 
mîntului a dus la situația ca. 
astăzi, cu 6 săptămîni înainte ■ 
de debutul practicii de vară să “ 
nu știm încă ce locuri are Insti
tutul politehnic la dispoziție ■ 
pentru practica de vară. Singu- ■ 
rul lucru sigur îl reprezintă 
doar numărul de locuri cerute. ■ 

Cînd s-a întocmit acest H.C.M. • 
nu existau centralele indus- 
triale. Astăzi, cînd acestea H 
există, solicitările noastre sînt ™ 
trimise de la ministerele de re- — 
sort la centrale sau invers, prac- H 
tica, pare-se, fiind încă o pro
blemă insolubilă. Legat de a- 
ceasta, este și un volum imens g| 
normative inutiîi“ cînd~“de fapt a crescut cu peste 15 000 locuri, 
există dispoziții clare și precise Desigur, cele mai multe dintre
privind răspunderile întreprin- ețe amplasate în noile și
derilor unde studenții noștri fac m ultra modernele hoteluri din 
practică. Întreprinderile refuză, ™ stațiunile Venus, Olimp, Jupiter, 
justificat, cererile noastre dc Neptun și Saturn.
locuri, solicitind o situație glo- ■ _ ... , -bală, dar aceasta o are numai ■ - Ce ne-afi putea spune, Insă,
Ministerul lnvățămîntului, sau despre alte construcții originale 
ar trebui s-o aibă pînă la a- £ care știm că au îmbogățit zes- 

« ji ut x trea hotelieră a litoralului?Dificultățile de fond constituie _ . , , . . a— In primul rînd este vorba 
CALIN STANCULESCU ™ de o serie de vile, plasate în a- 

celeașl stațiuni și care oferă. în 
afară de gradul de confort

ACTUALUL

litora Iul românesc
Meteorologii au anunțat o varâ fierbinte pentru 1971. Iar 

primele zile ale sezonului estival — care a debutat la 15 mai 
pe litoralul românesc — nu au fâcut decît sâ le confirme, ba 
chiar sâ le depășească previziunile. Dar soarelui și mării, care, 
desigur, nu-și vor dezamăgi nici în acest an admiratorii, li se 
adăugă, de această dată, o bogată pleiadă de noutăți cu care 
organizatorii turismului de pe litoral sîn.t pregătiți să-i în- 
tîmpine pe cei aproximativ 2 milioane de vizitatori anunțați.

O primă noutate ne este furnizată de tovarășul Vasile Tran
dafir, director general al Centralei litoralului :

— în acest an capacitatea de 
de muncă organizatorică și acte cazare a stațiunilor noastre a

varâ fierbinte pentru 1971. Iar

osebit, o ambianță deosebită, 
datorită modului original în 
care au fost concepute. Sînt vile 
cu specific românesc, mai precis 
construcții care au împrumutat 
elemente din arhitectura popu
lară a diferitelor zone din țara 
noastră : Maramureș, Bucovina, 
Țara Bîrsei, Vilcea. în afară de 
acestea, litoralul s-a îmbogățit 
cu o serie de campinguri, cu

e 30 DE NOI RESTAURANTE
• 15 00C DE LOCURI IN PLUS 
IN STAȚIUNI • SPAȚII CO
MERCIALE INEDITE • BAZARE 
Șl MAXI ȘAH e O BALENA PE 
FALEZA • YOLE Șl SKI NAUTIC
• CAMPING LA „CIȘMEA" e 
„HANUL MORILOR DE VINT"

căsuțe construite, de asemenea, 
în stil popular românesc.

Una dintre bijuteriile turistice 
ale litoralului este hotelul „Pa- 
las“ din Constanța, integral re- 
amenajat. O scurtă vizită prin

O. NEGRU

munele județului, în orașe, ți
neau să comunice deschiderea 
la Slobozia în cadrul Grupului 
de șantiere de pe platforma 
chimică a cursurilor de califi
care pentru muncitorii construc
tori. La încheierea lor în mar
tie 1971 trebuiau să fie decla
rați calificați, conform datelor 
oficiale, aproape 200 de oameni. 
Aceasta se întîmpla în septem- 
brie-octombrie anul trecut, sîn- 
tem în șantier, vrem să vedem 
la lucru pe cei 200 de proaspeți 
calificați, să le urmărim rezul
tatele în producție în primele 
lor luni de activitate. Dar sur
priză. Cursurile s-au deschis 
într-adevăr și chiar cu un nu
măr mai mare de înscriși decît 
cel propus. Dar s-au închis 
după cîteva zile. De ce ?

— Pentru că după trei iile 
de la deschiderea lor — ne in
formează tovarășul Stelian 
Hristea, inspector principal la 
biroul personal — cursurile a- 
junseseră să fie frecventate doar 
de 5 oameni. A trebuit să le în
chidem.

Afirmația ascunde în sine o 
situație mai mult decît anor
mală. Cauzele ei — cele decla
rate nouă — lipsa de interes a 
muncitorilor de a urma cursu
rile de calificare în afara pro
gramului de lucru. Explicația 
adevărată găsită la capătul unui 
labirint de scuze și trimiteri în 
alte părți — lipsa de interes a 
conducerii șantierului însăși 
pentru a-șl asigura cadrele de 
care aveau, au și vor avea în 
continuare nevoie. în locul unei 
preocupări serioase în acest 
sens s-au prezentat scuzele, so
luții de moment, dacă nu com
promisuri care vor costa foarte 
mult mai tîrziu.

— Deci din iarna anului 1969 
cînd a început construirea Com
binatului de îngrășăminte azo- 
toase, pînă acum în mai 1971, nu 
s-a calificat în șantier nici pn 
muncitor ?

— Am calificat totuși niște 
oameni la locul de muncă — 
arată tovarășul inginer Ștefan 
Covaliu, directorul Grupului de 
șantiere din Slobozia. După ce 
lucrează un anumit timp în ca
drul echipelor îi declarăm cali
ficați.

— Nu am declarat calificat 
nici un muncitor, sub nici o 
formă — ne informează la rîn
dul său tovarășul Stelian Hri
stea. Chiar dacă unii lucrează 
în cadrul echipelor de calificați 
nu le putem da acte de califi
care atîta timp cît n-au urmat 
cursurile. Comisia tarifară de 
încadrare nu poate să hotărască 
decît ridicarea categoriei nici
decum calificarea.

— înseamnă că am greșit — 
constată în cele din urmă după 
confruntarea directă propusă de 
noi, tovarășul inginer 
Covaliu.

— Ați declarat totuși 
tori calificați fără să 
cursuri de calificare ?

— Maximum 17 — !șl amin
tește tovarășul Stelian Hristea. 
Dar s-au anulat toate procesele 
verbale întocmite de comisia ta
rifară imediat după constatarea 
erorii.

Am insistat asupra acestui as
pect întrucît am întîlnit atît la 
Slobozia cît și pe alte șantiere 
muncitori care așteaptă de

și chiar de 3 anî să fîe exami
nați pentru a-și primi actele 
de calificați. Examinarea este 
amînată mereu pentru că nu 
poate avea loc, ea contrazicînd 
normele în vigoare. De ce nu 
li se spune totuși tinerilor ade
vărul ? Pentru că dacă nu se 
pot califica, lucra verificat, ei 
pleacă de pe șantier. E și a- 
cesta un mod de a alimenta 
fluctuația...

In șantier nu s-a calificat deci 
nici un muncitor. în perime
trul orașului Slobozia și în ge
neral în județul Ialomița nu 
există muncitori calificați dis
ponibili. Se constată din contra 
o lipsă acută a lor. Ce altă so
luție ați găsit pentru asigurarea 
forței de muncă necesare?

— Am trimis delegați în țară 
să caute constructori, ne infor
mează Nicolae Stănescu, șeful 
biroului salarizare. Am angajat

I. moraru

(Continuare în pag. a Il-a)

FINALA UNUI 
CONCURS- 
PREMIERĂ

Ștefan

muncl-
urmeze

Sîmbătă șl duminică a avut 
loc in Capitală etapa finală a 
concursului profesional al ele
vilor aparținînd școlilor d€ 
meserii patronate de consiliile 
populare. Inițiat și organizat 
de Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația 
Locală, în colaborare cu C.C. 
al U.T.C. șl Ministerul Invă- 
țămîntului, acest concurs a 
antrenat pentru prima dată 
elevii școlilor de zidari și cel 
ai liceelor economice într-o 
astfel de competiție republica
nă. Sîmbătă dimineața, în 
curtea Grupului școlar profe
sional pentru construcții-mon- 
taj din Bd. Leontin Sălăjan 
am putut urmări proba prac
tică eliminatorie a finaliștilox 
zidari: „Construirea unei ra
mificații Intre două ziduri de 
o cărămidă grosime". Proba 
practică a elevilor de la eon- 
tabilitate-planificare, desfășu
rată la Școala tehnică de ar
hitectură și construcția ora
șelor, de pe str. Occidentului, 
fără să fie atît de spectacu
loasă, a devenit la fel de an
trenantă.

— în anul următor vom or
ganiza astfel de concursuri șl 
pentru cei care se pregătesc 
să devină instalatori, betoniști, 
izolatori sau mozaicari, ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Ciublea, de la Direcția perso- 
nal-învățămînt a Comitetului 
de Stat pentru Economia șl 
Administrația Locală. Nu tre- 
buie să-i lăsăm pe dinafară 
nici pe elevii liceelor Indus
triale. Spre deosebire de aceat 
an. vrem să cuprindem în
treaga rețea a școlilor profe
sionale și de specialitate

Iată șl lista cîștlgătorllor: 
La concursul elevilor-zldari : 

LOCUL I — Gheorghe Bucăta- 
ru, Grupul școlar construcțil- 
montaj București; LOCUL II 
— Ion Lenar, Grupul școlar 
de construcții-mon taj Bucu
rești : LOCUL III — Constan
tin Axentoiu, școala profesio
nală da construcții-montaj 
Brașov.

La concursul elevilor licee
lor- economice : LOCUL I — 
Marla Lăpuștean, anul m. șl Virginia Rătășanu, anul IV, 
ambele de la Liceul economie 
din Suceava ; LOCUL II — 
Constantin Rîmnlceanu, anul 
III, Liceul economic Buzău și 
Constantin Strechinescu. a- 
nul IV, Liceul economic Con
stanța ; LOCUL III — Viorica 
Andone. anul m, Liceul eco
nomic Suceava și Iile Nede- 
lea, anul IV, Liceul economic 
din Roșiorii de Vede.

M. IUSTIN

(Continuare în pag. a Il-a)
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UN PUNCT ODATA CÎȘTIGAT, 
IMPUNE PASUL URMĂTOR

FOTBAL : Clarificările — 
în etapele viitoare.

HANDBAL: Un derbi pe 
muche de cuțit. Una din preocupările perma

nente, de importanță majoră, ale 
organizațiilor U.T.C. din mediul

DESCHIS ÎNNOIRILOR

RUGBI : Seria C.S.Ș. - 
întreruptă de juniorii ra- 
pidiștL

Candidați noi la titlurile 
pentatlonului atletic șco
lar.

UN DOMENIU

CAMPIONATELE UNI
VERSITARE : Studenții de 
la I.E.F.S. — „abonați" la 
podium !

S.O.S.! Gimnastica
zilnică in impas

DE CE CLOPOȚELUL NU SUNA 
MAI DEVREME CU 10 MINUTE ?

La sfîrșitul vacanței de primă
vară, un Ordin al Ministerului 
lnvățămîntului, însoțit de ample I recomandări, făcea cunoscut că 
toți elevii țării vor începe gim
nastica zilnică, un program de 

(exerciții de 10 minute pe care 
să-1 execute, de preferință, îna
inte de prima oră de curs. 
Pregătirea și introducerea gim- I nasticii zilnice în școală, a fost

precedată de consfătuiri și dez
bateri la nivelul Ministerului In- 
vățămintului, a inspectoratelor 
județene și municipiilor, a con
ducerilor de școli.

La citeva zile după vacanță 
am făcut o incursiune prin cî- 
teva școli bucureștene să vedem 
in ce măsură a prins o idee atit 
de generoasă prin scopul ei. 
Rezultatele investigației noastre

au fost decepționante. Gimnas
tica zilnică nu începuse să se 
practice in nici o școală, deși în 
Ordinul Ministerului se stipula 
că face parte integrantă din pro
cesul de invătămînt și, ca atare, 
este obligatorie. Ne-am zis că-i

(Continuare în pag. a Ul-a)

O secvență pe care am fi vrut să o surprindem la fiecare din 
unitățile școlare vizitate în cadrul raidului nostru anchetă. Dar 
n-a fost așa. Fotoreporterul nostru Pavel Tînjală, a putut rea

liza, totuși, „performanța", la școala generală nr. 128

In loc de invitație pe litoral

într-un număr recent al zia
rului nostru, folosind experien
ța unor comitete U.T.C. comu
nale și din cooperative » agricole 
de producție de pe raza județelor 
Arad, Bihor, Constanța și Ialo
mița, notam că una din cauzele 
monotoniei ce se constată în 
multe din organizațiile sătești 
o constituie inerția și ruti
na ce și-au pus amprenta — 
materializată în forma și eon- 
ținutul acțiunilor și programu
lui de activități — asupra stilu
lui de lucru al comitetelor 
U.T.C. Subliniam, în același 
timp, posibilitățile multiple pe 
oare organizațiile comunale le 
au pentru a desfășura o activi
tate complexă, variată, pretabi- 
lă la alte și alte înnoiri. Ceea ce 
se cere pentru depășirea a- 
cestei monotonii este ca între
gul comitet comunal să caute 
permanent și să găsească toc
mai acele forme și modalități 
care, în contextul obiectivelor 
general valabile pentru toate

organizațiile, sâ corespundă spe
cificului locului dat, preocupă
rilor și dorințelor tinerilor. Că 
acest lucru este posibil ne-o de
monstrează cu prisosință exis
tența în programele de activi
tăți a unor puncte al căror su
port — realitatea și cunoaște
rea ei — indică exact cum ur
mează să se acționeze în prac
tică. Argumentele ne sînt ofe
rite de aceleași colective de ti
neri, oeea ce dovedește că fie
care comitet comunal dispune 
de un potențial care poate și 
trebuie valorificat, conturînd 
astfel categoria de manifestări 
a căror contribuție în definirea 
personalității organizației este 
esențială.

rural o constituie acțiunile con
crete menite să mobilizeze tine
rii pentru a participa și contri
bui activ la efectuarea în timp 
optim a lucrărilor agricole. La 
Valea lui Mihai — Bihor, la Sîn- 
tana — Arad și Cobadin — Con
stanța acest deziderat este deja 
un punct cîștigat. Tinerii co
operatori de aici participă cu re
gularitate la toate lucrările ce 
trebuiesc executate în coopera
tivele agricole de producție, 
bucurîndu-se din'acest punct de 
vedere de aprecieri dintre cele 
mai favorabile. Comitetele 
U.T.C. din localitățile amintite 
și-au îndreptat de âceea efortu
rile către acțiuni al căror punct 
de plecare rezidă tocmai în a- 
gest fapt, în această realitate.

leterminat de cerințele privind 
ridicarea continuă a pregătirii 
profesionale și de nevoia profi
lării pentru executarea unor 
lucrări calificate la fermele co
operativei, comitetul U.T.C. din 
C.A.P. Valea lui Mihai și-a pro-

pus șl a realizat o serie de ac
țiuni care să acopere aceste ne
cesități. Au fost, de asemenea, 
organizate forme de activitate a 
căror finalizare va realiza cali
ficarea unora dintre tineri în 
meseriile de care cooperativa * 
are nevoie. Avînd același punct 
de plecare, comitetul U.T.C. din 
Sintana și-a îndreptat atenția 
și în altă direcție — șl anume 
către tinerii absolvenți ai unor 
școli ^au către cei ce urmea
ză să le absolve acum, pentru 
a-i atrage către acele sectoare 
din cooperativele agricole, care 
cer asemenea pregătire. La șco
lile din localitate au fost deja 
organizate întîlniri cu meseria
șii din comună. S-a procedat așa 
pentru că situația o impunea, 
pentru că organizația nu putea 
rămîne pasivă la solicitările in
sistente ale vieții. Ceea ce tre-
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Un domeniu deschis SĂ NE PREGĂ CRONICA FILMULUI
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buie precizat însă în toate aces
te cazuri este că acțiunile amin
tite nu sînt dealt elemente de 
început, care abia de acum în
colo vor trebui consolidate și 
permanentizate în timp. Faptul 
că ele sînt de acum puncte cîș- 
tigate ne îndreptățește să cre
dem că vor deveni coordonate 
constante ale activității.

RĂSPUNSURI ADECVATE 
LA CERINȚELE VIEȚII

A ține seama de problemele 
care preocupă pe tineri, a orga
niza acțiuni care să trezească 
interesul lor, este una dintre 
condițiile hotărîtoare pentru 
reușita și eficiența manifestă
rilor. Iată motivul pentru care 
comitetul U.T.C. trebuie să aibă 
permanent In vedere acest lucru. 
Cunoașterea in amănunt a situa
ției membrilor organizației a 
preocupărilor, nevoilor și inte
reselor lor facilitează orienta
rea activității în direcția nece
sară, face posibilă intervenția 
promptă pentru lichidarea unor 
deficiențe prin acțiuni adeava- 
te. Din acest punct de vedere 
ni se pare relevant modul în 
care a acționat comitetul comu
nal U.T.C. din Sacadat — Bihor. 
S-a constatat la un moment dat 
că tinerele căsătorite și mai ales 
cele care au și copii, răspund 
mai greu mobilizărilor aducînd 
în sprijinul acestor atitudini mo
tivul, adesea plauzibil și înte
meiat, al grijilor pe care le au 
acasă. Analizînd starea de fapt, 
comitetul U.T.C. a întreprins o 
serie de măsuri, într-o gamă di
ferențiată de la caz la caz. Ac
țiunile organizate — întâlniri cu 
medici, sfaturi ale tinerelor fa
miliste etc. — în care această 
categorie de tinere a fost direct 
interesată — au dovedit că adap
tarea formelor de manifestare 
și găsirea modalităților care să 
răspundă cît mai direct cerințe
lor impuse de realitate asigură 
depășirea unor greutăți inerente.

Din altă perspectivă a privit 
lucrurile comitetul U.T.C. din 
I.A.S. Ostrov. Bizuindu-se pe 
experiența anilor trecuți, cînd 
un procent însemnat al muncito
rilor sezonieri l-au constituit ti
nerii. comitetul și-a propus o se
rie de măsuri concrete în care 
sînt incluse sarcini și activități — 
ce încep cu preocuparea pentru 
condițiile de trai și merg pînă la 
Inițierea unor activități cultu- 
ral-distractive — menite în ce
le din urmă să ducă la integra
rea acestor tineri în viața or- 
{[anizației U.T.C. din I.A.S., să 
• asigure condiții optime pen

tru a participa și a continua să 
activeze normal în cadrtil orga
nizației de tineret

Am putea aminti încă alte a- 
•emenea preocupări și inițiat!-

ve, care și-au găsit pe deplin lo
cul cuvenit, reflectat atât în pro
gramul de activități, cît și în 
acțiunile concrete. Faptul că ast
fel de elemente înnoitoare au 
fost întâlnite în aceleași orga
nizații care ne-au prilejuit ana
liza din articolul trecut este ia
răși semnificativ, pentru că de
monstrează încă o dată că or
ganizațiile din mediul sătesc sînt 
deschise unor Înnoiri necesare și 
inevitabile. Acțiunile despre ca
re am amintit nu au nimic sen
zațional și nici nu sînt conside
rate ca atare. Dar ceea ce le ca
racterizează este faptul, semnifi
cativ și esențial în cele din ur
mă, că reflectă cu prisosință e-

xistența unor realități de care 
organizațiile au ținut seama, in- 
cluzîndu-le în programul de ac
tivități în formulări cu carac
ter foarte precis.

Precizia și concretețea acestor 
puncte din programul de activi
tăți asigură transpunerea lor în 
practică cu un procent de efi
ciență ridicat. Am încercat în a- 
celași timp să demonstrăm că 
elementele înnoitoare, impuse de 
realitate, de sarcinile sporite ale 
etapei actuale, nu sînt greu de 
găsit, efortul necesar implicînd 
numai o privire mai atentă în 
jur, mai multă inițiativă și re
nunțarea la șablon.

TEASCĂ ALȚII

CADRELE ?
(Urmare din pag. 1)
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un Impediment In realizarea 
sarcinii o» studentul să dobîn- 
dească o calificare în produc
ție J numărul redus de locuri 
de muncă potrivite pentru a- 
ceasta și lipsa cadrelor specia
lizate pentru Îndrumare rămîn, 
In continuare, lucruri nerezol
vate. Am tncercai să rezolvăm 
această problemă cu ajutorul 
atelierelor școlilor profesionale. 
In acest scop, Ministerul Invăță- 
mintului a convocat o ședință cu 
conducerile centralelor indus
triale. Concluzia : școlile pro
fesionale n-au condiții să pună 
atelierele la dispoziția studen
ților ; oamenii de aici pleacă în 
concediu* întreținerea utilajelor 
nu poate fi asigurată, iar mate
rialul de consum nu e acordat 
decît pentru necesitățile școlii 
profesionale respective. Alte 
școli similare nu pot oferi ate
lierele pentru studenți, deoarece 
sini ocupate de procesul de 
ridicare a calificării propriilor 
muncitori. Deci, soluția cade. 
Și atunci ? Institutul s-a gindit 
să dezvolte propriile ateliere în 
limita dotării existente, fapt 
oare ne-a permis să amplificăm 
activitatea de pregătire practi
că eu 98 ore-grupe de studenți 
pe săpiămînă. Concomitent, 
dezvoltarea atelierului de elec
tronică a permis practica stu
denților de la facultățile de 
profil. In semestrul al doilea 
s-a putut spori pregătirea prac
tică în atelierele didactice ale 
Institutului cu 2 ore pe student. 
Dar aceasta înseamnă încă pu
țin.

Un alt aspect, este legat de 
practica studenților în institutele 
de cercetare sau proiectare. 
Studenții pot efectua această 
practică numai după terminarea 
anului III, prin sistem de pre- 
repartizare; acest lucru este

(Urmare din pag. 1)

camerele hotelului, în tovărășia 
directorului acestuia, Ion Dima, 
ne-a dat prilejul să ne convin
gem că turiștii care vor fi ca
zați aici se vor bucura de un 
confort cu adevărat excepțional. 
Camerele sînt mobilate cu gust, 
tapițeriile folosesc din plin ele
mente folclorice românești. Iar 
cele 140 de camere cu unu sau 
două locuri sînt utilate cu ab
solut tot ce e necesar pentru ca 
fiecare vizitator să se simtă ca 
acasă. In plus, hotelul dispune 
de un restaurant compartimen
tat, cu 200 de locuri, ae un bar 
de zi care oferă senzația de in
timitate și de o sală de lectură 
a cărei primă calitate este liniș
tea, discreția.

— Care sînț însă măsurile 
luate pentru asigurarea unei 
deserviri exemplare a turiștilor?

La această întrebare ne-a răs
puns Mihai Chiriță, șeful servi
ciului Control și îndrumare a 
deservirii, din Centrala litora
lului.

— Peste 5 700 din angajați! 
noștri au absolVit cursuri de 
pregătire șl perfecționare în 
țară. Unii dintre ei au partici
pat chiar la cursuri speciale, 
desfășurate la Posada, Snagov și 
Mamaia, cursuri în cadrul căro
ra au deprins toate amănuntele 
unei deserviri de înaltă calitate, 
în afară de aceasta, două sute 
de bucătari și ospătari au fost 
trimiși la cursuri de speciali
zare în străinătate.
* Asta înseamnă că în acest

Cinematograful occidental se 
• întoarce la realism smulgîndu-se 

greu din deruta orgoliului obraz
nic al experimentului steril și din

La invitația ministrului pen
tru problemele tineretului, du
minică a sosit în Capitală 
Heinz Westphal, secretar de 
stat parlamentar la Ministerul 
Familiei, Tineretului și Sănă
tății din R. F. a Germaniei.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întâmpi
nat de Dan Marțian, ministru 
pentru problemele tineretului, 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. Klaus 
Von Kameke, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al R. F. a 
Germaniei la București, și 
membri ai ambasadei. 

★ 
dimineațaDuminică______

Capitala, plecînd la 
Clodomiro Almeyda, 
relațiilor externe al 
Chile.

în vizita oficială 
făcut-o în țara noastră, minis*

a părăsit 
Varșovia, 
ministrul 

Republicii

pe care a

trul chilian a fost însoțit de 
Hugo Cubillos, ambasador, di
rector general adjunct în Mi
nisterul Relațiilor Externe, Kurt 
Dreckman, ambasador, prim- 
vicepreședinte al Corporației 
pentru dezvoltarea economică 
(C.O.R.F.O.), Fernando Belloni, 
ambasador, director de cabinet 
al ministrului relațiilor externe, 
Rubens Cespedes, ministru consi
lier, vicepreședinte al Oficiului 
de planificare (O.D.E.P.L.A.N.), 
Mario Silbermann, ministru con
silier, vicepreședinte al Corpo
rației pentru dezvoltarea econo
mică (C.O.R.F.O.), șeful Direc
ției pentru finanțarea proiecte
lor, Juan Ibanes, șeful Oficiului 
informațiilor și radiodifuziunii 
de pe lîngă Președinția Republi
cii Chile.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului, de funcționari superiori 
din M.A.E. f

zidari și dulgheri din Suceava, 
Rădăuți, Brașov, Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Tîr- 
gul Secuiesc, de la Porțile de 
Fier, Bolintin etc. în șantier pu
teți întâlni oameni din toată 
țara. Acum putem spune că nu 
mai ducem lipsă de muncitorii 
calificați.

Să fie oare așa ?
Conform scriptelor — da, în 

toate situațiile consultate se 
consemnează completarea în to
talitate a necesarului de mun
citori calificați. Luînd însă la 
întîmplare un număr de forma
ții de lucru aveam să ne con
vingem că situația din dosare 
nu coincide cu cea din teren. 
Dar să dăm cuvîntul oameni
lor din șantier cu care am stat 
de vorbă.

— Echipa pe care o conduc • 
formată din opt betoniști — 
ne explică Stan Mocăniță de la 
lotul 5. Calificat nu ’ ‘ 
eu. Ceilalți lucrează 
de peste doi ani dar 
mat nici un curs de

— Sînt necalificat, 
Panait Gheorghe, dulgher

sînt decît 
cu mine 

nu au ur- 
calificare. 
ne spune 

_____  ____ __, în 
echipa lui Valeriu Voinea. Din

O NOUĂ
GENERAȚIE DE

Sprt tumul macaralei

posibil numai dacă numărul ao- 
licitărilor noastre ar fi sin
cronizat cu numărul de cercetă
tori și proiectant! aflați in con
cediu. Sigur că prerepartizarea 
studenților In producție rămîne 
o soluție foarte bună, dar ea se 
află încă in stadiul de proiect 
acum. Transformarea cit mai 
rapidă a sugestiei în realitate ar 
oontribui efectiv la cointeresarea 
întreprinderilor de a sprijini 
desfășurarea practică a studen
ților la modul direct, știind că

CU SASE
SĂPTĂMlNI

ÎNAINTEA
PRACTICII

actualii practicanți sini viitorii 
lor ingineri.

în ceea ce privește organiza
rea și îndrumarea practicii, a- 
ceasta se poate face foarte efi
cient de către catedrele de spe
cialitate, cu condiția însă, de. a 
fi respectată ideea autonomiei 
universitare, renunțindu-se la 
centralismul excesiv. Constitui
rea unui serviciu de practică pe 
fiecare institut ar avea mari u-

an vor fl pregătite și meniuri 
cu specific divers, că bucătarii 
noștri au deprins pregătirea 
unor mîncăruri din bucătăriile 
naționale ale mai multor țări ?

— Desigur, în acest an restau
rantele vor fi capabile să răs
pundă unor cerințe ale turiștilor 
străini exprimate în anii trecuți, 
prezentîndu-le o serie de pre
parate din bucătăriile naționale 
germană, franceză, spaniolă, ita
liană, rusă sau engleză. în acest 
scop, restaurantele — dintre 
care nu mai puțin de 30 vor

FOLCLORIȘTI
(Urmar. din pag. 1)

tilități ; în sarcina acestuia ar 
trebui să stea realizarea contac
telor cu întreprinderile pentru 
obținerea numărului de locuri, 
urmărirea cererilor de la facul
tăți și acordarea atestatului de 
execuție a perioadei de practică 
după profilul fiecărui an : de 
inițiere in producție sau prac
tica individuală pentru realiza
rea lucrării de diplomă".

Opiniile exprimate de mai 
mulți factori ai Politehnicii 
bucureșt-ene indică o serie de 
neajunsuri care pot afecta reu
șita practicii din această vară. 
Atît Ministerul învățămîntului, 
cît și direcțiile personal și în- 
vățămînt din celelalte ministere 
ar fi trebuit să ofere soluții 
mai concrete, mai limpezi pen
tru desfășurarea în bune con- 
dițiuni a unei perioade utile șl 
cu mari valori formative în pre
gătirea viitoarelor cadre de 
specialitate.

La o recentă ședință a Consi
liului învățămîntului superior al 
Ministerului învățămîntului s-au 
preconizat o serie de măsuri 
interesante pentru realizarea 
optimă a procesului de pregătire 
a viitorilor ingineri : stabilirea 
în comun cu ministerele a cifre
lor de școlarizare, stabilirea pro
filului absolvenților și prerepar
tizarea studenților după anul III 
de studii. S-au mai discutat su
gestii legate de asigurarea ba
zei materiale, amplasarea noilor 
unități de învățămînt tehnic 
superior, stagiile in producție 
pentru cadrele didactice și pre
gătirea practică a studenților. 
S-ar putea observa că o aseme
nea discuție putea avea loc și 
la începutul anului universitar, 
însă întrebarea este acum : de 
la ce dată se vor aplica instruc
țiunile discutate pentru a se 
conferi practicii studenților ca
drul corespunzător importan
ței el?

cetători de prestigiu : prof. dr. 
doc. Mihai Fop, prof. dr. Du
mitru Pop, prof. dr. Gh. Vrabie, 
prof. Emilia Comișel, lector dr. 
V. Adăscăliței, lectorii Gabriel 
Georgescu, Pavel Ruxăndroiu, 
Gabriel Manolescu etc. care au 
relevat meritele lucrărilor, ți
nuta universitară a discuțiilor.

Am avut prilejul să conduc 
discuțiile pe tema „autentic și 
stilizare în spectacolul folclo
ric", remareînd interesul deose
bit pe care studenții îl mani
festă față de aportul formațiilor 
studențești în viața culturală a 
țării, dorința lor de a contribui 
la scoaterea acestora de sub in
fluența stilizărilor supărătoare, 
preferate de unele ansambluri 
profesioniste. Concluziile acestei 
„mese rotunde" vor fi publicate 
în revistele de specialitate. Stu
denții au apreciat interesul do
vedit de U.A.S.R. pentru orga
nizarea brigăzilor științifice stu
dențești de folclor și au făcut 
propunerea ca lucrările prezen
tate să fie publicate într-un 
volum.

Programul colocviului a fost 
însă mult mai amplu. A fost 
vizitat orașul cu împrejurimile 
sale, barajul de la Firiza, Expo
ziția municipală, atelierul da 
lucru al maestrului Vida Geza ; 
în plus toți au participat la tra
diționala sărbătoare ciobăneas
că „Sîmbra oilor" de la Huța 
Certeze și la o excursie peste 
Munții Gutinului. Am fost oas
peții elevilor școlii generale de 
la Săpînța, ne-am întîlnit cu 
cadre didactice și săteni, am 
cunoscut locurile istorice care 
aminteau de Bogdan și Ștefan, 
de Pintea, am cunoscut la fața 
locului meșteșugul lemnului, al 
costumelor populare.

Prin întreaga sa desfășurare, 
cel de-al IV-lea Colocviu al 
cercurilor științifice studențești 
de folclor s-a înscris ca o ma
nifestare de prestigiu în viața 
universitară a țării, dovadă că 
folcloriștii din această generație 
vor avea un cuvînt de spus în 
cercetarea artei populare româ
nești.

A apărut nr. 5/1971
al revistei

„PROBLEME
ECONOMICE"

— Ținînd seama de solicitările 
din anii anteriori, am asigurat 
deservirea turiștilor în toate sta
țiunile cu materiale și articole 
de plajă și sport, cu răcoritoare 
și cu obiecte de artizanat. în 
stațiunea Saturn va funcțio
na un complex modern, alcătuit 
dintr-un magazin alimentar cu 
autoservire, magazine cu arti
cole de artizanat, articole de 
plajă, sport, foto, unitate pen
tru legume și fructe, farmacie, 
tutungerie și unitate de schimb 
valutar.

halta Traian din' Constanța, 
unde vor putea fi selectate și 
depozitate treizeci de milioane 
de ouă, precum și la un alt de
pozit pentru legume și fructe 
cu un spațiu de depozitare de 
7 000 m p.

în ce privește rețeaua comer
cială, U.J.C.C. va deschide un 
original „Popas pescăresc" la 
Capul Midia. Aici vor fi am
plasate 30 de căsuțe acoperite 
cu stuf, locuri de campare și 
parcare, la 100 de metri de 
plajă, un restaurant cu specific

DOUA MILIOANE
debuta în acest sezon — sînt 
excelent aprovizionate, la ora 
actuală fiind încheiate contracte 
ferme cu furnizorii pentru livra
rea ritmică de alimente proas
pete, de o mare diversitate. Nu
mărul mare al turiștilor cărora 
va trebui să le asigurăm o 
masă consistentă și de calitate 
vă poate da singur o imagine 
asupra cantităților de alimente 
care vor fi necesare litoralului. 
Cred că e suficient să vă spun 
că pentru transportarea alimen
telor care vor fi consumate zil
nic pe litoral ar fi necesare două 
trenuri a cîte 50 de vagoane.

— Ce alte spații comerciale 
vor fi puse la dispoziția turiști
lor ?

In afară de aceasta, fiecare 
, hotel dispune de un bar de zi, 
iar pe malul Siutghiolului va fi 
dat în folosință un nou bar de 
noapte și un club cu specific 
englezesc.

— Ce va oferi turiștilor re
țeaua cooperației de consum ?

— Vizitatorilor litoralului și 
ai întregului județ le vor sta la 
dispoziție nu mai puțin de 700 
unități comerciale și 680 unități 
de prestări servicii din rețeaua 
noastră — ne spune Gheorghe 
Stamate, vicepreședinte al 
U.J.C.C. Constanța. în privința 
aprovizionării cu alimente proas
pete, vă pot spune că sînt a- 
proape terminate lucrările la 
un mare depozit frigorific lîngă

pescăresc. Tot aici turiștii vor 
putea închiria lotci pescărești 
pentru plimăbări de agrement. 
La Costinești, 2 Mai și Mamaia 
se vor deschide trei restaurante 
tip „Hanul Prahova" (după mo
delul aflat în complexul expo- 
zițional din Piața Scînteii). Iar 
la km 65, pe șoseaua Constanța- 
Vadu Oii, turiștii care vor veni 
spre litoral cu automobilul vor 
putea poposi la un punct de 
mare atracție, Hanul molilor de 
vînt, originală construcție din 
lemn, cu 30 de locuri în căsuțe, 
locuri de campare și parcare, 
restaurant cu specific dobrogean 
și bar. în legătură cu acest han 
trebuie specificat că denumirea 
sa a fost impusă de „arhitec-

eei 8 dulgheri din echipă patru 
sînt necalificați.

— In cadrul echipelor cu care £ 
lucrez, arată la rîndul lui mai- 
strul constructor Ion Gincu de 
la lotul IV, lucrează 23 de neca- 
lificați : patru ca dulgheri, 6 ca V 
zidari și 13 ca betoniști.

— Din cei 25 de betoniști din 
echipa mea sînt singurul calific 
cat, explică Radu Matei

— Noi am vrea să ne califi
căm — intervine Ștefan Pană, A 
dar nu se fac cursuri. Cele de “ ; 
anul trecut s-au închis și pen
tru că nu ni s-a asigurat trans- 
portul cum ni s-a promis la în- W 
ceput.

— Dar puteți executa orice a
lucrare și cu necalificați ? "

— Da, dar mult mai greu.
Dacă ar fi calificați, cu patru 
oameni aș putea executa lucră- 
rile pe care le fac acum cu 
10... Nu putem ieși din situația 
aceasta pentru că abia reușesc A 
să-i învăț meserie cît să mă 
pot descurca cu ei și pleacă. In 
ultimii doi ani prin echipa mea a 
au trecut peste 200 de oameni. ™ 
Au părăsit șantierul pentru că 
aici nu au avut cum să se caii- A 
fice. *

Și uite așa din aproape în a- 
proape am constatat — lucru 
confirmat de altfel șl de tov. A 
S; Cristea — că peste 160 de 
muncitori calificați sînt supli
niți de necalificați. gb

Consecințele ? "
— Lucrări de calitate necores

punzătoare, arată tov. Valeriu 
Pușterla, inspector general în V 
cadrul Inspectoratului central 
de stat pentru controlul călită- 
ții produselor, întîlnit în șan- 
tier. Am găsit zidărie cu ti
puri de cărămidă diferită, pre
fabricate fisurate și totuși mon- A 
tate, betoane de proastă călită- “ 
te etc. Nemulțumit cum se exe
cută turnul de granulare-uree a 
proiectantul a hotărît oprirea W 
lucrării. Toate acestea sînt re
zultatul slabei pregătiri a oa- a 
menilor.

— Vom înființa în toamnă 
cursuri de calificare — ține să 
ne spună la despărțire tovarășul 9 
inginer Ștefan Covaliu. De data 
aceasta cred că vom reuși să Ie 
ducem pînă la capăt. Intențio- £ 
năm să formăm cit mai multe 
echipe compuse în exclusivitate 
din calificați. a

Să înțelegem din aceasta că " 
problema rezolvării în șantier 
este pe deplin solubilă fără alte 
condiții prealabile? Răspunsul 
primit nu vine decît să confir
me această realitate. Stă în 
obligația și în putința conduce
rii șantierului de a rezolva a- A 
cest capitol extrem de impor- " 
tant al îndeplinirii planului de

•
 deșănțarea violenței și pornogra
fiei. întoarcerea la realism în- 
semnînd și întoarcerea la public 
pentru că numai astfel cea mai 
„democrată** dintre arte își re
găsește adevăratul drum. Nu în- 
tîmplător asistăm la dispariția 
filmului sofisticat cu tot grotescul 
delirului său vizual și cu proble
matica minoră a dramoletelor e- 
pidermice de sezon. Cinemato
graful, adevăratul cinematograf 
este al tuturora or al nimănui...

Unul din aceste filme, ale tu
turor, e reprezentat de ecraniza
rea lui Sidney Pollak a romanu
lui de Horace McCoy, „Și caii 
se împușcă, nu-i așa ?“.

Un film lung, de pesta două 
ore, a cărei acțiune se consumă 
într-o sală de dans, imensă ca un 
hangar. Un subiect din anii 
’29—’30, anii de coșmar ai cri
zei economice, și o temă tradițio
nală literaturii și filmului ameri
can: succesul. Un succes ce nu 
înseamnă altceva decât banii în
tr-o societate în care și un poet 
de talia lui Carl Sandburg — 
amănunt psihologic revelator — 
săsește că poezia adevărată tre
buie să semene „cu strigătul ce-l 
scoți când ai câștigat un milion 
de dolari, ori cu strigătul ce-l 
scoți cînd l-ai pierdut**...

Undeva, în sud, pe coastele 
Pacificului, într-o mică stațiune 
balneară are loc un marathon al 
dansului: cine dansează mai 
mult cîștigă 1500 de dolari I 
Și tot filmul e povestirea unor 
perechi nenorocite care încearcă 
să împace realitatea, mizeria In 
care trăiesc, cu iluzia că li se 
oferă o șansă formidabilă.

Sala marathonului de dans de
vine proiecția la scară redusă a 
unei societăți ce cultivă doar 
bucurii posomorite și un doliu 
abject, o morală a cinismului și 
ipocriziei. „Nu există nimic mai 
comic decît nefericirea** nota 
undeva lașitatea neurastenică a 
unui autor de teatru care uită eă 
nefericirea nu poate fi nici com
parată, nici aajectivată. Ea este 
un fel de organism care se auto- 
devoră. Filmul lui Sidney Pol
lak o demonstrează. Perechile 
care se încumetă să participe la 
o infernală competiție cu durată 
de săptămîni sînt niște oameni 
nefericiți ce mai încearcă, o dată, 
încă o dată, să lupte și să ciști- 
ge. Ei nu sînt niște inadaptabili, 
privirile lor rătăcite și sufletul 

i gol e doar stigmatul unor oameni 
aflați într-o încleștare In care 
pierd mereu, într-o societate 

I care-i refuză sistematic. Totul 
este o sinistră farsă, poleită cu 
strălucirea reflectoarelor colorate, 
cu ploaia confetiilor și mai ales 
biciuită din cind In dnd de sar
casmul unor vorbe mari cum sînt

anime forfoteala unui ring de 
dans, pe zi ce trece tot mai de
populată de participanți.

Din multele perechi, filmul 
urmărește cu deosebire doar 
patru. O tînără, pe rînd volun
tară, tandră și tristă ce formea
ză un cuplu cu un necunoscut, 
pentru că partenerul ei inițial 
era pur și simplu ruinat fizic, 
grav bolnav de plămîni (ma- 
rathomd are și norme care să 
dea aparențe de umanism: cei 
bolnavi nu sînt admiși); un ma
rinar, veteran al războiului mon
dial, vechi specialist al unor ase
menea concursuri și perechea lui, 
o femeie în vîrstă, înnebunită de 
mizerie; un cuplu de actori ne- 
cunoscuți veniți la concurs pentru 
reclama necesară angajării la 
Hollywood și, în sfîrșit, un alt

mențială a participanților puși 
după citeva zile1 în două der- 
by-uri eliminatorii. Intraducti
bile în cuvinte, sînt imagini ha
lucinante ale unei hdituieli in 
care e implicat „totul'* la un 
mod pe care numai filmul, cu 
mijloacele sale, ni-l poate oferi.

Limitele filmului țin de insis
tenta fidelitate față de titlu, de 
fidelitatea față de pregenericul 
care ne înfățișează uciderea unui 
cal sălbatec ce și-a rupt picioa
rele într-o goană liberă peste în- 
tinsurile preeriei. Forțînd lucru
rile, romanul și filmul, aplică 
această „legislație** cutumiară și 
eroinei filmului aflată într-un 
minut al adevărului cind desco
peră parodia dementă a acestui 
marathon care nu va avea nici un 
cîștigător. E atît de obosită in
cit nu mai are nici puterea tă 
se sinucidă și-și roagă partenerul 
să-i curme viața. Nu de o falsi
tate a situației ar fi vorba, a

acest lucru ? competiției, cuvinte care vor săacest lucru ?

CRONICA U. T. C.
Duminică a părăsit Capita

la îndreptîndu-se spre Ber
lin, o delegație a U.T.C. care 
va participa la lucrările Con
gresului al IX-lea al Tinere
tului Liber German din 
R.D.G.

Din delegație fac parte to
varășul Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.Q și tova
rășul Ioan Vulturar, prim se
cretar al Comitetului jude
țean Bihor al U.T.C.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, au fost 
prezenți tovarășul Iosif Wal
ter, secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști.

U.A.S.R., de activiști ai Co
mitetului Executiv al 
U.A.S.R.

★
Sîmbătă dimineața a pără

sit Capitala îndreptîndu-se 
spre Bonn tovarășa Ana Ma
ria Mănăilă, secretar al Con
siliului U.A.S.R., care urmea
ză să participe la Congresul 
federal al Asociației Studen
ților Marxiști „Spartacus".

La aeroportul internațional 
București-Otopeni, au fost 
de față tovarășii Constantin 
Boștină și Gheorghe 
secretari ~
U.A.S.R.

Doca,
ai Consiliului

rr-sSi caii se împușcă,

nu i așa ?n
situației psihologice a prsonajtdui
— moartea spre deosebire de via
ță nu poate fi falsă — ci de 
indiferența în care filmul vrea să 
ancoreze în final. Și atunci în 
loc de ancorare e mai mult 
vorba de o eșuare pe un tărîm 
al nimănui.

în film, o distribuție excep
țională în frunte cu o Jane 
Fonda — de nerecunoscut, în 
bine, față de reputația ei de 
comediană — și un actor Gig 
Yonng distins cu Oscarul anului 
1969 pentru rolul organizatorului
— comper Rocky.

„ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I 
AȘA ?“ ne redă dimensiunile 
reale ale unei lumi pe care — 
după o remarcă pertinentă — 
„dulcegăriile societății de con
sum nu le pot șterge**.

cuplu in care femeia deși se află 
într-o fază de înaintată pre-nata- 
litate a venit pentru că aici, în 
timpul concursului, se oferă gra
tuit mîncare...

Biografiile lor, pe care le 
aflăm din citeva replici, au încă 
de la început ca numitor co
mun : o cumplită oboseală, o 
singurătate atroce și obsesia 
succesului, unui succes tragic cu 
atît mai mult cît nu-l vor obține 
niciodată.

E o performanță greu de rea
lizat ceea ce face regizorul Pol
lak dirijîndu-și într-un decor unic 
citeva zeci de personaje, reușind 
să-și gradeze continuu acțiunea 
și să ne facă să nu simțim abun
dența dialogului, oferindu-ne 
chiar o lecție de ceea ce în
seamnă cuvântul îp film. In plus 
există două secvențe de antolo
gie cinematografică: goana de- TUDOR STANESCU

Doi din partenerii „maratonifti'

★
noaptea a sosit în 
o delegație studen- 
Uniunii Tineretului

Vineri 
Capitală 
țească a
Comunist (K.I.S.Z.) din r'p’ 
Ungară, condusă de Rokusz 
Lajos, adjunctul șefului Sec
ției studenți a Comitetului 
Central al K.I.S.Z. care va 
efectua o vizită în țara noas
tră, la invitația Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din 
România.

La aeroportul internațional 
București-Otopeni delegația 
a fost întîmpinată de tova
rășul Gheorghe Șoima, vice
președinte al Consiliului

★
Duminică dimineața a pă

răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Varșovia delegația U- 
niunii Studenților Polonezi 
(Z.S.P.), condusă de Pawel 
Chocholak, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Z.S.P., 
care a efectuat o vizită în 
țara noastră la invitația 
U.A.S.R.

La aeroportul internațional 
București-Otopeni, delegația 
a fost însoțită de tovarășul 
Dan Bîrliba, secretar al Con
siliului U.A.S.R., de activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

HELLO DOLLY : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,30 ; 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 1»;
21.30) , Feroviar (orele 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Flamu
ra (orele 9; 12; 15; 17,30; 20).

SERATA : rulează la Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (orele 9,15; 11,30;
15,45; 18,15; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

CRONOMETRUL : rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15).

BĂTALIA 
rulează la 
12,15; 15,45;
9; 12,30; 16; 
le 9,30; 13; 
Festival (ora 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), Gră
dina Capitol (ora 20).

O 
NARI 
rele 9; 
(orele 
(orele 
(orele 
(orele 
Doina 
(ora 
20,15),

EU,

DE PE NERETVA : 
Festival (orele 8,45; 
19,15), Favorit (orele 

19,30), Excelsior (ore- 
16,15; 19,45), Grădina

FLOARE ȘI DOI GRĂDI- 
: rulează la Luceafărul (o- 
; 12,30; 16; 19,30), București 
9; 12,30; 16,30; 20), Gloria
9; 12,30; 16; 19,3Q), Aurora 

9; 12,30; 16), Modern
9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
(ora 20), Stadionul Dinamo 

20), Grădina Modem (ora 
Grădina Aurora (ora 19,45). 
FRANCISC SKORINA : ru-

tura" căsuțelor, construite după 
modelul vechilor mori de vînt 
dobrogene.

— în privința posibilităților 
de divertisment — ne-a comu
nicat tovarășul Mihai Chiriță — 
aș recomanda turiștilor cele 
trei piscine, Riviera și Patria la 
Mamaia și Flamingo la Eforie 
Sud. în zona stațiunii Venus 
lacurile au fost amenajate pen
tru plimbări de agrement cu 
bărcile, lotcile pescărești și hi
drobicicletele. La Mamaia și E- 
forie Sud, vizitatorii sînt aș-

ceștia vor avea la dispoziție nu 
mai puțin de 58 asemenea insta
lații, amplasate în 33 de centre 
din toate stațiunile.

Notăm, alături de cele de mai 
sus, alte amenajări care vor sta 
la dispoziția turiștilor pe litoral. 
Astfel, la Constanța sînt în sta
diu de finisare sala de specta
cole de la Cazino (renovată și 
modernizată) cu 300 de locuri, 
precum și un cinematograf în 
aer liber, care va putea primi 
2 500 de spectatori, dispunînd

DE TURIȘTI
teptați de 56 de yole și bărci 
cu motor. Pentru amatori există 
și posibilitatea de a practica un 
sport deosebit de spectaculos și 
dificil — schiul pe apă.

— Sînt asigurate toate premi
sele materiale pentru practica
rea acestor sporturi ?

— Desigur. Sînt pregătite 70 
de schiuri nautice și, la fiecare 
lac de pe litoral vizitatorii vor 
găsi ambarcațiuni diverse, în- 
cepînd de la bărcile cu motor 
pînă la hidrobiciclete și bărci 
de agrement. De asemenea, la 
toate lacurile din zona litora
lului vor funcționa cercuri de 
inițiere pentru yahting și schi 
nautic. în ceea ce-i privește pe 
amatorii de jocuri mecanice a-

de un uriaș ecran panoramic 
(27,5 pe 10,5 metri).

Tot în Constanța va funcționa 
un interesant muzeu etnografic, 
amplasat în clădirea poștei 
vechi. Vizitatorii acestuia vor 
putea trece în revistă nu numai 
aspectele cele mai diverse ale 
portului popular dobrogean, ci 
și elemente de îmbrăcăminte și 
obiecte casnice din alte zone 
folclorice ale țării.

Va fi deschis, de asemenea, 
în apropierea farului genovez, 
Muzeul mării, bogat înzestrat 
cu cele mai diverse exemplare 
ale florei și faunei maritime.

— Pregătim turiștilor care 
ne vor vizita și o surpriză de... 
mari proporții — ne spune prof.

Marin Stanciu directorul Acva- 
riului din Constanța. Sperăm că, 
în chiar decursul acestui sezon, 
într-una din cele patru încăperi 
ale Muzeului, amenajată chiar 
pe faleză, să prezentăm oaspeți
lor reprezentanți gigantici ai 
faunei oceanice, doi cașaloți și 
o balenă.

Un alt posibil punct de atrac
ție pentru vizitatorii litoralului 
va fi delfinariul — plasat în 
vecinătatea Planetariului, o altă 
construcție recent încheiată. 
Aici, la Delfinariu, sînt prevă
zute și spectacole inedite, sus
ținute într-o piscină cu tribune 
de către acești prieteni ai omu
lui care sînt delfinii.

Iar turiștii care vor dori, doar 
pentru cîteva clipe, să se creadă 
într-un bazar oriental, își vor 
putea stimula imaginația vizi
tând unul din cele 6 bazare des
chise în Constanța (3), Mangalia, 
Eforie Nord și Costinești de or
ganizatorii comerțului constăn- 
țean.

Tn sfîrșit, iubitorii sportului 
vor avea la dispoziție 24 de noi 
terenuri pentru baschet, tenis, 
volei și fotbal, zece noi mini- 
bowinguri, două arene de po
pice asfaltate, precum și cinci 
terenuri de maxi-șah.

Sînt cîteva din surprizele pe 
pare ni le promite în actualul 
sezon estival litoralul românesc, 
sînt numai o parte dintre rezul
tatele concrete ale eforturilor 
depuse de forurile centrale și lo
cale pentru a asigura celor 2 mi
lioane de turiști o vacanță plă
cută de neuitat.

lează la înfrățirea (oreia 15,30, 
17,45; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzeștl (ora 20.15).

HAIDUCII LUI ȘAPTE CAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Dacia (orele 8,45—19,15 
în continuare), Giulești (orele 15;
19) .

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan
(ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15*45; 18,15; 20,30),
Grădina Herăstrău (ora 20), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Arta (ora 20,15), Arta (orele 
15,30; 18).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL ; rulează la Lumina (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45), Unirea (orele 15,30; 18), Gră
dina Unirea (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SAW
YER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9; 12,15; 15,45; 19).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina 
Lira (ora 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Pacea (orele 15,15; 19,15).

PREȚUL PUTERII ; rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 30,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Floreasca (orele 15,30: 18; 
20,30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Viitorul (orele 16; 18;
20) .

SUNETUL MUZICII ; rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9,30; 13; 16,30), Gră
dina Tomis (ora 20,15).

pan WOLODYJOWSKI: rulea
ză la Moșilor (orele 15,45; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18:
20.15) , Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20).

PE COMETA : rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,15), Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează Ia Vitan (orele 15,30 18).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Rahova (ore
le 15; 17,45; 20,30).

^teatre
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Deschiderea emisiunii. 
Muzică corală • 18,15 Ecran 
• 18,45 Stop-Cadru • 19,15 Publi
citate © 19,20 1001 de seri © 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport 
O 20,10 Un eveniment artistic : 
Hamlet la Elsinor de W. Shakes
peare — partea I • 21,30 Repor
taj TV. Imagini din R. P. Chine
ză • 21,45 Steaua fără nume — 
muzică populară • 22,45 Tele
jurnalul de noapte. Sport,

LUNI, 24 MAI 1971
Teatrul Mic : APE ȘI OGLINZI 

— ora 20 ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra» (Sala Studio) : PO
VESTIRI DIN PĂDUREA VIENE- 
ZĂ — ora 20 ; Studioul I.A.T.C. : 
A MURIT TARELKIN — ora 30.

I
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Prlvlndu-l pe Răducanu, simbătă, ml-am a- 
mlntit cum, în dimineața aceea destul de tristă 
de după meciul de la Bratislava, ne-a povestit 
ce visase noaptea : „Se făcea că noi eram con
duși cu 2—1 de gazde. Eu eram pe tușă. Nea 
Angelo mă scosese că primisem, ușor, golurile, 
înnebunit că echipa noastră deși domină, nu se 
apropie de poarta lui Viktor, mi-am dezbărat 
repede tricoul negru și am rămas cu cel galben, 
de dedesubt, apoi am pîndit și la o învălmășeală 
am. intrat fără să mă vadă arbitrul pe teren. 
Preiau balonul, îi driblez pe rînd pe Pollak, Ta
borsky, Dobias, îi pasez lui Dinu, care era liber, 
și... gol: 2—2! Băieții, bucuroși de egalitate, m-au 
îmbrățișat, apoi trăgeau de mine, țipau să ies, 
să nu se prindă arbitrul că sintem 12 pe teren" !

Un vis frumos, dar ce păcat că a fost doar un... 
vis. Să încercăm să obținem rezultate bune alt
fel. Acolo am plătit tribut greu unei idei fixe
— care a devenit, se pare, o teroare psihologică, 
o obsesie și pentru jucători și pentrn antrenori. 
„Invenția" se cheamă temporizare. Tradusă alt
fel, această idee tactică înseamnă lipsa spiritului 
ofensiv, rațiunea pentru care există și se joacă 
fotbal. Șî iar ne-am amintit, prin contrast, de 
un meci din mijlocul săptămînii : Real Madrid- 
Chelsea Londra. Și am văzut că ceea ce la noi 
«Int numai sloganuri, numai vorbe — „toți în 
apărare, toți în atac", „apărarea combinată, în 
zonă șl om la om“, „aplicarea presingului" etc.
— la alții sînt și pe teren. Ce ne-a oferit micul 
ecran de Ia Atena a fost o mostră de fotbal 
modem. Deci fotbalul modem nu se poate con
cepe decît ofensiv.

Etapa noastră — a XXIV-a — agitată șl cu 
seisme (oaspeții au „ciupit" 6 puncte în depla
sare !!) n-a trăit atît prin fotbal, cît prin surpri
zele furnizate și prin complicațiile aduse în cla
sament : dacă e aproape sigur că pentru titlu se 
vor „bate" doar două echipe, Dinamo și Rapid, 
decisivă urmfrid să fie, probabil, întîlnirea di
rectă din etapa a 27-a, în schimb în zona prinsă 
de „frigurile" retrogradării au intrat 7 echipe : 
„U“ Cluj și F.C. Argeș, cu cele 23 de puncte, nu 
vor avea probleme, sperăm. însă S. C. Bacău, 
Jiul, C. F. R. Cluj, și Progresul vor trăi 
sub dramatica tensiune a refrenului „a fi 
sau a nu fT" pînă-n ultimele etape. Acum începe 
vânătoarea, teribila vînătoare după un punct în 
deplasare. în funcție de aceste puncte se fac 
calculele „supraviețuirii". Progresul și S. C. 
Bacău au eucerit puncte prețioase, e drept, după 
chinuri grele și fără glorie. Băcăoanii realizează 
această uluitoare „performanță" în deplasare 
după— 24 de • etape ! ! ! Progresul a dibuit

că 
ce . 
nici n-are 
bilanțul a văzut ce are și ce-i mai trebuie. Â 
ieșit un draw, 1—1, după un meci in care balo
nul era trimis nu unde era coechipierul ideal, 
ci 4 adversari. S-au înscris două goluri — Nas- 
tase și Grozea — din situații din care niciodată 
nu Ies goluri și s-a ratat din situații atît de 
clare !!! Povestea e legată cu ață albă, publicul 
a intuit „afacerea" și a dezaprobat-o, dar băieți
lor de la Petrolul, care n-au cîștigat In retur 
decât un singur meci, nu le-a păsat.

O partidă... de vacanță, nimic mai mult, ©ea 
dintre Rapid și C.F.R. Timișoara. Din min. 35 
meciul a mai căpătat puțină culoare, datorită 
golurilor. Dumitru, care din nou ne-a delectat 
cu un fotbal total, complet, sătul de ineficacita
tea Rapidului, și-a luat în serios și acest rol ; 
Neagu, chiar și in condițiile unui adversar atît 
de modest, a fost o umbră călătoare pe teren. 
Rică n-a avut probleme, s-a lăfăit la soare, a 
făcut plajă. Chimiuc, Periata» Bodrojan et comp, 
resemnați, s-au jenat parcă să-1 deranjeze.

Steaua, alături de U.T.A. — „bătrâna doamnă* 
n-a mai rezistat — și Farul, șl-a elimitat defini
tiv șansele de a mai concura la titlu. Partene
rul ei de joc. Univ. Craiova, a fost pentru pu
blicului bucureștean care a aplaudat-o la scenă 
deschisă, o surpriză extrem de plăcută : oltenii 
au făcut un joc realist, sobru, precis, avind în 
linia de apărare un zid de netrecut, iar în Neagu, 
Strîmbeanu, Țarălungă, Oblemenco, oameni ho- 
tărîți și ambițioși care au știut să păstreze min
gea cind și cit trebuie și să atace periculos. Deși 
il știam de mult pe Neagu, el ne-a făcut — 
vreo ambiție la mijloc ? — dovada înaltelor sale 
calități tehnice. Șarjele subtilului și rafinatului 
Iordănescu au fost de astă dată concurate de 
un alt virtuos al balonului. Meciul a arătat din 
nou nesiguranța portarului Coman. Faptul ne 
Îngrijorează pentru că el va apăra miercuri la 
Tirana. Mă întreb dacă antrenorii „olimpicilor" 
n-ar trebui să recurgă la serviciile lui Constan- 
tinescu.

în încheiere, un elogiu pentru Dumltrache, 
Dumitru, Moldoveanu și Ion Constantin — per
formerii etapei, fiecare autor a cite două goluri 
— care ne fac promisiuni că finalul campiona- , 
tulul va avea mai mult din „harul" eficacității. 
Ce păcat, insă, că dinamovistul nu și-a confir- ; 
mat renumele Ia Bratislava...

Petrolul e slab de Înger — echipa n-are 
pierde, nu emite pretenții la titlu, 

cu cine și cu ce — și făcîndu-și

▼. CABULEA

Trei la unu pentru oaspeți... tn disputa aeriană din fața porții, dat 
pe tabela de marcaj rezultatul a fost altfel, in intilnirea Rapid- 

C.F.R. Timișoara

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE
DUMINICA 30 MAI

Diagrama etapei
S. C. Bacău-Jiul; Progresul- 

Politehnica Iași; Universitatea 
Craiova-U.T.A.: Steagul roșu- 
Steaua ; F. C. Argeș-„U" Cluj ; 
Dinamo-Petrolul; C.F.R. Timl- 
șoara-Farul; C.F.R. Cluj-Rapid.

FARUL-F. C. ARGEȘ 1—1 
(1—1). Au marcat: Radu (min. 
33), la o acțiune a iui Dobrin, 
și Ologu (min. 37). în min. 35, 
Kallo a ratat un penalti.

U.T.A.-DINAMO 0—2 (0—0). A 
marcat: Dumitrache (min. 69. la 
o centrare a lui Radu Nun- 
weiller, și min. 80).

Lotul olimpic pleacă azi la Tirana

„NE CALIFICĂM../4
declară V. Stănescu

POLITEHNICA IAȘI-C.F.R. 
CLUJ 2—0 (1—0). A marcat: 
Moldoveanu (min. 30 și 76).

STEAUA-UNIV. CRAIOVA 
1—1 (1—0). Au marcat: Iordă
nescu (min. 41), după o combi
nație eu Naom, și Oblemenco 
(min. 55).

„U". CLUJ- S. C. BACAU 1—1 
(1—1). Au marcat: Uiffileanu 
(min. 14) și Velicu (min. 39).

JIUL-STEAGUL-------  “ ‘
(1—0). Au marcat : 
tin (min. 33 și 63) 
Necula (min. 74).

RAPID-C. F. R.
3—0 (2—0. Au marcat : Ange- 
lescu (min. 34) și Dumitru (min. 
37 și 59).

PETROLUL-PROGRESUL 1—1 
(0—0). Au marcat: Năstase (min. 
55) și Grozea (min. 65).

ROȘU »—1 
Ion Constan
ți, respectiv

TIMIȘOARA

Echipa olimpică de fotbal ur
mează eă plece azi la Tirana, 
unde miercuri va susține par
tida revanșă cu Albania, partidă 
oontînd pentru preliminariile 
J.O. Fotbaliștii din lot au fost re
uniți simbătă seara la București. 
Ieri dimineață au urmărit, în 
grup, meciul Sportul studențesc- 
Metalul Tîrgoviște. iar după-a- 
miază au fost... la iarbă verde, 
la Pădurea Băneasa.

în privința meciului
miercuri, antrenorul Valentin 
Stănescu ne-a încredințat urmă
toarea declarație : „Aștept cu în
credere și... emoție confruntarea 
de la Tirana. Cu încredere, pen
tru că în ultimele jocuri de ve
rificare — cu F. C. Hansa Ros
tock și selecționata Republicii 
Democratice Congo (Kinshasa) 
— echipa s-a mișcat foarte bine, 
> arătat un plus de omogenitate*

de

„liniile" au colaborat eficace. Cu 
emoție, pentru că orice joc în 
deplasare prezintă un grad de 
dificultate, dar mi-te acesta, 
în care gazdele vor lupta pe viață 
și pe moarte pentru refacerea 
handicapului de un gol, pentru 
calificare. îmi pun mari spe
ranțe jn Dumitru pe care-1 voi 
folosi „libero" în fața fundași
lor. De asemenea, aștept... go
luri de la „trio"-ul Pantea, Tă
tara, Iordănescu. Un pronostic? 
Ne calificăm"...

După toate probabilitățile, e- 
chipa noastră va intra pe teren 
în următoarea alcătuire : Coman 
(Ghiță) — Cheran, Olteanu, 
Vlad Popovici-Pescaru, Dumitru, 
Vigu-Pantea, Tătaru, Iordănescu. 
Din lot mai fac parte Pop, Ba
din, Dincuță, Sălceanu, Codreanu 
și GySrfi.

DIVIZIA B

D. VIȘAN

Seria I. Dunărea Giur
giu — Politehnica Galați 
3—2, Sportul studențesc — 
Metalul Tîrgoviște 4—0 (au 
marcat Kraus de două ori, 
Jamaischi și Ciornoavă), 
F.C. Galați — Progresul 
Brăila 2—0, Portul Constan
ța — Flacăra Moreni 2—0, 
A.S.A. Tg. Mureș — Metalul 
București 1—0. Seria a Il-a. 
Corvinul Hunedoara — Mi
nerul Baia Mare 1—0, Mine
rul Anina — Olimpia Satu 
Mare 1—0, C.F.R. Arad — 
Electroputere Craiova 2—1, 
U.M. Timișoara — Vagonul 
Arad 0—0.

I

campioana

RAPID I
(Urmare din pag. 1)

la juniori I

P. COZIAFoto:

DINAMO 24 13 6 5 39—18 32
RAPID 24 11 10 3 28—14 32
FARUL 24 10 7 7 34—33 27
POLITEHNICA 24 11 4 10 37—29 26
STEAUA 24 9 8 7 31—25 26
U.T.A. 24 11 4 9 32—27 26
UNIV. CRAIOVA 24 10 6 8 20-19 26
PETROLUL 24 9 8 7 27—26 26
STEAGUL ROȘU 24 10 5 9 19—20 25
UNIV. CLUJ 24 8 7 9 23—23 23
F. C. ARGEȘ 24 8 7 9 31—31 23
S. G BACAU 24 9 3 12 29—34 21
JIUL 24 9 3 12 21—27 21
C.F.R. CLUJ 24 7 6 11 27—38 20
PROGRESUL 24 6 6 12 20-29 18
C.F.R. TIMIȘOARA 24 5 2 17 15—40 12

După o săptămână de întreceri 
palpitante între cei mai buni 
reprezentanți ai sportului stu
dențesc din țară, ieri s-au în
cheiat finalele campionatelor u- 
niversitare pe 1971. Timp de 7 
zile, prin fața spectatorilor, s-au 
perindat echipe și sportivi de 
certă valoare, oferind în același 
timp specialiștilor un excelent 
prilej de selecționare a unor e- 
lemente talentate și de perspec
tivă. Iar totul, dar absolut totul, 
în aceste finale, pornind de la 
fiecare punct, repriză sau meci 
și până la organizare a fost de 
natură să demonstreze că spor
tul universitar este nu numai o 
excelentă activitate de masă, ci 
și o sursă bogată de sportivi 
pentru loturile reprezentative 
ale țării.

Ultimele acte ale turneelor fi
nale au adus față în față echi
pele care aveau să ocupe pri
mele locuri, iar lupta dintre ele, 
la toate disciplinele, a smuls, nu 
o dată, ropote de aplauze la sce
nă deschisă, pentru fazele de 
mare spectacol.

LA HANDBAL, reprezentati
vele I.E.F.S. aveau să aducă, 
după gimnastică și judo, alte 
medalii de aur „citadelei" spor
tului din Dealul Spirei. Echipa 
feminină, care după cum se știe 
activează în divizia A, a trecut 
în meciul decisiv de Univ. Iași 
cu 16—11 (8—8), la capătul unui 
joc deosebit de spectaculos. în 
finala masculină “divizionara B, 
Univ. Craiova a opus o dîrză re
zistență selecționatei I.E.F.S., 
dar raportul de forțe și valoarea 
fiindu-i totuși defavorabile, a" 
trebuit să părăsească terenul în
frântă cu 22—14 (10—4). O re
marcă specială se cuvine acor
dată hanbalistului craiovean 
George Dinu, o extremă cu mari 
calități și posibilități de a se 
forma; care ar putea intra în 
vederile selecționerilor pentru 
lotul de tineret.

BASCHETUL a continuat „se
ria tare" a I.E.F.S., aducînd încă 
două titluri acestui institut. în 
vreme ce fetele au dominat și 
cîștigat categoric meciul decisiv 
cu Institutul Politehnic Bucu
rești, scor 58—47 (25—20), elevii 
antrenorului Mihai Nedef «-au 
întrebuințat serios pentru a-i 
depăși pe baschebaliștii Institu
tului Politehnic Galați. Victoria, 
in final, cu 76—66 (26—38) este 
însă deplin meritată mai ales 
datorită jocului bun practicat de 
viitorii profesori de educație fi
zică în repriza secundă.

FINALA FOTBALIȘTILOR,

disputată între Universitatea 
Cluj ți Institutul de mine Pe
troșani a dat cîștig de cauză 
studenților de pe Someș, tn ur- 
ma unui meci care a avut un 
epilog foarte interesant. întrucât 
la sfîrșitul partidei tabela de 
marcaj indica un scor egal, con
form regulamentului, fiecare 
echipă a executat cîte 11 lovituri 
de la 11 metri și fiecare, a ratat 
cîte 3. Apoi s-au executat pe- 
naltiuri pînă cînd una dintre 
echipe rata ! Și a ratat cea din

Petroșani. Pe locul III s-a clasat 
Universitatea București, o altă 
echipă care ne-a lăsat o. fru
moasă Impresie la aceste finale.

LA VOLEI, din nou I.E.F.S.-ul 
a avut reprezentanți în ambele 
finale, reușind și la această dis
ciplină eventul : la masculin 
I.E.F.S.-Poli. Galați: $-1, iar la 
feminin, I.E.F.S.-Unlv. Timi
șoara : 3—L

HOKIA ALEXANDBE8CD

Procedeu de kinogramă ere cut at de campionul republican Sabin 
Lucea Foto i P. TlNJALĂ

Turneul
candidaților

LUPTA SE ÎNTEȚEȘTE...

PENTATLON
f

Aproape o sută de tineri 
atleți — reprezentând cele 16 
formații (băieți și fete), cam
pioane ale celor 8 sectoare — 
și-au disputat timp de două 
zile, la Stadionul Tineretului, 
titlurile de campioni ai Capita
lei la pentatlon. De fapt, pen
tru echipele angajate în cursă, 
campionatul municipiului a în
semnat doar un obiectiv inter
mediar pentru că reprezentati
vele înscrise pe foile de con
curs au vizat și punctaje de 
valoare, care, în ultimă instan
ță, vor decide dreptul de par
ticipare 1a finalele naționale de 
la Cluj. După ce comisia cen
trală a popularei competiții, or
ganizată de C.C. al U.T.C., va 
compara zilele acestea puncta
jele realizate de formațiile 
campioane ale județelor și mu
nicipiului București, vor fi sta
bilite cele 16 formații calificate 
în lupta pentru titlu. Dată fiind 
realizarea unor performanțe de 
valoare in competiția care s-a 
Încheiat ieri, n-ar fi exclus ca 
pe tabela finallștilor să-și facă 
loc, In afara campionilor bucu- 
reștenl, chiar și echipe clasata 
pe locul secund.

Atlețil Liceului nr. 22 „Gh.

Campionii Capitalei
Lazăr", cel care anul trecut au 
cucerit titlurile naționale la 
fete și băieți, n-au mai putut 
realiza tandemul nici măcar la 
faza pe Capitală. Doar fetele 
s-au prezentat la valoarea cu
noscută, adică foarte bine, ocu
pând primul loc cu o formație 
care s-a impus cu ușurință : 
Gabriela Ionescu, Lucia *Mărgi- 
neanu, Gabriela Uncu, Mihaela 
Toma, Albina Marcu și Ileana 
Găvozdea — o debutantă de 
certe perspective. Transcriem 
rezultatele atletei Gabriela Io
nescu — care a dominat con
cursul feminin — o cunoștință 
mai veche, de altfel, remarcată 
încă de anul trecut : 5,30 m la 
lungime, 13,2 sec. la 100 m plat, 
1,53 m la înălțime, 8,25 m la 
greutate și 62,2 sec. pe 400 m 
plat. La fete s-au clasat în 
continuare : Liceul nr. 39 (sec
torul IV), și Liceul nr. 33 (sec
torul VII).

Atleții Liceului „Gh. Lazăr, 
campionii ediției de anul tre
cut, au evoluat mai slab, han
dicapați, desigur, și de absența 
celui mai bun „om de echipă", 
elevul Gheorghe Dumbravă, ac
cidentat. De această situație au 
avut de profitat elevii repre
zentativei Liceului nr. 39, cla
sați pe primul loc, care și ei, 
la rîndul lor, au intrat în con
curs cu doi sportivi accidentați.

Iată componenții formației mas
culine campioane : Gabriel Că
lin, Cezar Drăgănlță, Nicolae 
Lepară, Marius Scoarță, Aurel 
Georgescu și Cornel Nedelea. 
Este de remarcat faptul că doi 
dintre campioni — Călin și Le- 
pară — dețin rezultate atletice 
care i-au impus atenției selec
ționerilor lotului z național de ju
niori. Celelalte două locuri ale 
podiumului au revenit echipe
lor Liceului „Matei Basarab* 
(sector IV) și Liceului nr. 22 
„Gh. Lazăr* (sector VI).

Paralel cu faza pe Capitală a 
^Pentatlonului atletic școlar- 
s-a disputat șl „Concursul de 
ștafete al elevilor". Atît fetele 
cît și băieții, constituiți pe e- 
chipe reprezentative de licee și 
școli profesionale au luat star
tul în proba clasică de 4x100 m 
plat. FETE : 1. Liceul nr. 39 
(sector IV) a realizat timpul de 
51,1 sec. — rezultat de valoare 
republicană pentru juniori ; 2.
Liceul nr. 33 (sector VII) ; 3. 
Șc. prof. Electromagnetica (sec
tor VI). BĂIEȚI : 1. Liceul „Mi- 
hai Viteazu" (sector III) — 47,2 
sec.; 2. Liceul nr. 33, echipa I 
(sector VII) ; 3. Liceul nr. 33, 
echipa a Il-a.

VIOREL RABA

Trei din cele patru meciuri 
ale candidaților la titlul mondial 
de șah au ajuns la jumătatea 
numărului de partide ce trebuie 
disputate dar, deocamdată, e 
foarte greu de făcut un pronos
tic absolut exact asupra învin
gătorilor. Dacă Petrosian și 
Hfibner — la Sevilla — și-au 
„permis* în ultimele trei parti
de un relache cu totul nesperat 
de numeroșii spectatori (plăti
tori !), realizând patru remize 
destul de insipide, dintre care 
în partidele 3, 4, 5 în 24—27 și 
respectiv, 14 mutări ( !), în ce
lelalte meciuri lupta e extrem de 
animată. La Moscova, Gheller 
— care în primele trei partide 
a făcut o figură destul de ono
rabilă, reușind să obțină două 
remize nesperate în partidele a 
doua și a treia, după ce fusese 
dominat, pe alocuri categoric — 
se pare că și-a revenit și a în
ceput să se „încălzească". El a 
obținut o prețioasă victorie în 
partida a patra, după o întîlni- 
re de interes teoretic considera- 
biL Korcinoi. în mare criză de 
timp, a greșit la sfîrșit și nu a 
putut 
scorul 
a fost 
ta tori 
babil, 
mari.

In cocheta stațiune Las Pal
mas, Larsen și Uhlmann schimbă 
lovituri dure, făcînd numai o 
singură remiză în cele patru 
partide susținute pînă-n pre
zent. Marele maestru danez și-a 
revenit neașteptat de rapid după 
„K.O.-ul tehnic" suferit în par
tida a doua, a dominat în parti
da următoare, trebuind să se 
mulțumească însă numai cu re
miză. In schimb, „marele Bent" 
a obținut decizia în partida a 
patra, în mod oarecum surprin
zător avînd în vedere faptul că 
Uhlmann e un specialist al jo
cului la alb. După partida a 5-a 
diferența s-a menținut, Larsen 

conducând cu 3—2 și păstrează,

evita înfrîngerea. Astfel 
a devenit 2—2 și meciul 
relansat. Numeroșii spec- 
moscoviti vor avea, pro- 
parte de un finiș de zile

în continuare, prima șansă.
La Vancouver, partida a doua 

a meciului Fischer—Taimanov 
prezintă un aspect de „maraton 
șahist", întrerupîndu-se a doua 
doua oară la mutarea 72, după 
o luptă pasionantă. Fischer a sa
crificat un pion în deschidere, 
obținînd o inițiativă de lungă 
durată. Taimanov s-a apărat 
exact, oferind tot timpul adver
sarului posibilitatea reciștigăril 
pionului pentru a scăpa de pre
siunea pozițională exercitată de 
Fischer. înainte de întrerupere, 
marele maestru american a ac
ceptat, în sfîrșit, acest pion, dar 
a mai cîștigat unul, întrerupînd 
partida cu mari șanse de cîștig. 
In urma disputării partidelor 
întrerupte Bobby Fischer con
duce pu 3—0, deocamdată eel 
mai net scor al acestor meciuri 
de candidați.

Prin urmare, deocamdată In 
două meciuri (Korcinoi—Gheller 
și Petrosian—Hubner) situația 
este egală, iar în celelalte Lar
sen și Fischer — marii favorițl 
— îndreptățesc speranțele supor
terilor.

FLORIN GHEORGEITJ

HANDBAL

și...erori de arbitraj!

Timp de o săptămînă — un 
veritabil maraton — juniorii 
și-au disputat, in cadrul tur
neului final, titlul de campioni 
ai țării pe 1971. Și in acest an, 
protagoniști au fost tot tinerii 
rugbiști din Capitală, provin
ciei revenindu-i același rol de 
cenușăreasă. Ne-am reîntâlnit 
cu pasiunea și dăruirea unor 
antrenori precum Cornel Mun- 
teanu, decanul antrenorilor pen
tru echipele de tineret, prof. 
Mariana Lucescu, prof. Vasile 
Constantin, precum și a altor 
animatori și susținători ai jocu
lui cu balonul oval. Am făcut 
aceste remarci fiindcă mulți, 
foarte mulți profesori de educa
ție fizică, unii chiar cu specia
litatea rugbi, își desfășoară ac
tivitatea anonim, formal, fără să 
aibă ambiția obținerii unor per
formanțe.

Dar să revenim la turneul fi
nal. Pentru locul trei, simbătă, 
Școala sportivă nr. 2 a dispus 
de Steaua cu 14—8, cucerind pe 
merit medalia de bronz, după un 
joc animat, interesant, plăcut.

întâlnirea dintre Clubul Spor
tiv Școlar și Rapid, disputată 
duminică dimineața, pe Stadio
nul Constructorul, pentru de
semnarea campioanei, arbitrată 
autoritar și competent de Th. 
Witting, a debutat in nota de 
dominare a rapidiștilor, mai ales 
în prima repriză cînd mingile 
din tușe și de la grămadă au 
fost bine lucrate de înaintarea 
feroviară. La o lovitură de pe
deapsă de la 35 m, Gal (R.) 
modifică prima oară tabela de 

marcaj — 3—0. dominarea rapi-

diștilor fiind în continuare ac
centuată. Cu citeva minute îna
inte de sfîrșitul meciului, Mari
nei înscrie un eseu Ia centru, 
iar Bordeianu transformă, ridi
când scorul la 8—0. Cu toată 
miza lui mare, meciul s-a des
fășurat intr-un spirit de sporti
vitate, spectatorii aplaudând cu 
căldură pe juniorii CLUBULUI 
RAPID, care au îmbrăcat pen
tru prima oară tricourile de 
campioni ai țării.

• Sâmbătă, STADE DIJONAIS 
a dispus de GRIVIȚA ROȘIE cu 
23—14, încheindu-și turneul în 
țara noastră. Meciul a plăcut 
spectatorilor prezenți pe terenul 
din Parcul Copilului, XV-le 
francez oferindu-i faze de au
tentic spectacol rugbistic. Gri- 
vițenii au evoluat șters, fără vi
talitate ; se pare că .protago
niștii campionatului intern trec 
printr-o perioadă de criză alt
fel nu ise explică jocul lor lip
sit de hotărîre, de convingere.

• în campionat, într-o etapă 
Incompletă, s-au disputat urmă
toarele întilniri : în CAPITALA 
Constructorul a întîlnit pe Po
litehnica Iași. Rezultatul de 
6—6 cu care s-a încheiat par
tida îngreunează mult situația 
echipei din Șoseaua Olteniței în 
lupta ei pentru evitarea retro
gradării. Pe GIULEȘTI, Rapid 
a dispus de Farul cu 9—5, e- 
chipa din Constanța avînd o mi
siune dificilă pentru etapele 
viitoare. în țară două rezultate 
echilibrate : Rulmentul Bârlad — 
Steaua 3—6 și Agronomia 
Cluj — Dinamo 3—6.

GABRIEL FLOREA

I
I

prea devreme, că • asemenea 
acțiune amplă presupune pregă
tiri. De aceea am revenit după 
alte două săptămîni. 10 repor
teri ai ziarului nostru au fost 
prezenți într-una din zilele săp
tămânii trecute în curțile cîtorva 
școli din Capitală. Și iată, în 
cele ce urmează, constatările și 
relatările lor.
ACOLO UNDE SE PRACTICA 

GIMNASTICA^

La Școala generală nr. 3 (în 
pauza mare : 9,55—10,05, dimi
neața, și 16,25—16,35 d.a.) am a- 
sistat la o adevărată demonstra
ție de gimnastică. Peste 500 de 
elevi adunați într-o formație 
perfectă executau cu mult in
teres și precizie exercițiile de 
gimnastică, sub supravegherea 

•’ r Vladimir Agarici, 
________ _ Florie» Vamoș, Iulia- 
na Matei și chiar a directorului 
școlii, profesorul Nicolae Ale- 

Directorul școlii ne-a 
r_____ t și o planificare ce cu
prindea exercițiile, precum si 
numele profesorilor însărcinați 
să organizeze și să supraveghe
ze desfășurarea gimnasticii zil
nice.

...Școala generală 175 „D. Pe
trescu". In cancelarie stăm de 
vorbă cu profesorii Adam Căli- 
man, directorul școlii și Iosefine 
Neștianu, comandantul unității 
de pionieri. „La noi în școală — 

Ine-au spus interlocutorii ■— 
Imediat după ce au apărut în 
presă instrucțiunile Ministerului 
învățămîntului, am convoal 
consiliul pedagogic și am prelu
crat întreg materialul, organi- 
zind, practic, în funcție de posi
bilitățile școlii, minutele de în
viorare. Astfel, pentru clasele 
I—IV de la orele 10, iar pentru 
V—IX de la orele 15,30 sub di
recta supraveghere a unui pro
fesor de educație fizică, desem-

I
I gimnastică, 

profesorilor 
Sonia Ene, 1

xandru. E 
prezentat 
prindea e

I
I
!
I

nat special. Aceste exerciții le 
considerăm foarte folositoare, 
iar plasarea lor in mijlocul ore
lor de învățămînt constituie mi
nute de destindere. Instrucțiunile 
date nu trebuie luate și aplicate 
tn mod automat, ci după speci
ficul și condițiile școlii".

„NE DAU CONCURSUL 
$1 PĂRINȚII I"

Este ora 7,50. în curtea Școlii 
generale nr. 128 de pe Calea 13 
Septembrie, 350 de elevi sînt 
prezenți la gimnastica de dimi
neață. O particularitate : elevii 
sînt împărțiți în două grupe, 
conduse de profesorii de educa
ție fizică Alexandrina Enache și 
Florentina Antonov. Tovarășul

tică a exercițiilor la care am a- 
sistat, dar mai ales organizarea 
în ansamblu a programului de 
gimnastică, nu justifică în între
gime afirmațiile încurajatoare 
ale interlocutorilor. Din efecti
vul de peste 600 de elevi, cît 
numără școala, la programul de 
gimnastică zilnică au participat 
cel mult 200. Ceilalți ? Unii se 
aflau în parcul din fața școlii, 
alții abia se îndreptau grăbiți 
către școală și nu erau puțini 
cei care stăteau ascunși. Chiar 
pentru foarte multi din cei care 
efectuau gimnastica, desfășura
rea propriu-zisă a exercițiilor 
nici pe departe nu putea să pro
ducă efectul pe care s-a scon
tat prin introducerea acestui

sportive in acest program de di
mineață, mai ales că el presu
pune inițiativă în stabilirea con
ținutului programului în func
ție de posibilități, accesibilitate 
și chiar preferințele elevilor.

...Liceul „Dumitru Petrescu* 
se situează însă la polul opus : 
activitatea la care ne așteptam 
— inexistentă. Elevii își vedeau 
liniștiți de drumul spre clase, 
profesorii de educație fizică (4 
la număr) nici nu vin la prima 
oră de școală. Tovarășul direc
tor Ion Dragoțoiu ne asigură în 
schimb : „Avem programat să 
începem... de mline ! ? „Au ur
mat apoi o serie de explicații, 
de justificări. Cea mai plauzi
bilă — orarul foarte diferit de

Gimnastica zilnică
director Ion Preda ne relata : 
„La început am întâmpinat unele 
dificultăți in special cu mobili
zarea copiilor, cu acomodarea 
lor la modificarea orarului. Iar 
dacă astăzi aproape tot efecti
vul de elevi ia parte la gimnas
tica zilnică, aceasta se datorește 
și colectivelor de părinți care 
ne dau concursul".

program. Aceasta pentru că e- 
feetuarea exercițiilor era coor
donată de învățătoarea Fiera 
Steliana.

ERORI DE INTERPRETARE, 
IMPROVIZAȚII

ÎNTRE „DECLARAȚII' 
Șl REALITATE

„începerea gimnasticii zilnice 
fost precedată — ne asigură

i
a___ ___________ _
profesorii Alexandrina Poterașu, 
directoare adjunctă și Alexan
dru Roșea, de la Școala gene
rală nr. 198 — de o lecție „des
chisă" de educație fizică, la care 
au participat toți profesorii și 
Învățătorii din școală".

...Și totuși, efectuarea prac-

Sondajul făcut la Liceul nr. 
40 „Dumitru Petrescu", Școala 
generală nr. 183 și Grupul șco
lar nr. 2 — ne-a prilejuit ob
servația că dispozițiile Ministe
rului învățământului sînt inter
pretate diferit. La Grupul șco
lar nr. 2 din șos. Chitila, curtea 
asfaltată si terenul de volei erau 
deosebit de animate în acel sfert, 
de oră dinainte de intrarea la 
clasă. Se juca și volei. Profe
soara de educație fizică, Elena 
Ciobanu, nu greșește, credem, 
introducând elemente de jocuri

începere și terminare a cursuri
lor pe clase și cicluri de clase, 
ca și activitatea liceului seral 
care obligă și ea la alte modifi
cări — poate fi însă rezolvată, 
fie prin executarea programului 
de gimnastică diferențiat, pe 
grupe de clase, fie prin intro
ducerea lui în zona de orar a 
pauzei mari. Posibilități ar 
conducerea școlii s-a gîndit 
ele dar... „totul va începe 
mîine !" Care „mîine" ? •

Școala generală nr. 183 : 
șir lung de elevi din clasele 
mici, făceau cîteva mișcări im
provizate. Lăsînd la o parte ne
cunoașterea programului, a com
plexelor de exerciții, ni se pare 
nimerită soluția de a fi numit 
un cadru didactice de serviciu, 
cîte o săptămînă, pentru condu
cerea acestui program. învăță-

fi, 
la 
de

un

toarea Vera Livezeanu remarca 
efectele imediate ale exerciții
lor de dimineață : „Copiii sînt 
mult mai vioi la primele ore si 
încep să se obișnuiască cu noul 
program". Ar apare, cu sigu
ranță, și alte efecte pozitive dacă 
programul ar cuprinde exerci
țiile obligatorii indicate de mi
nister, iar participarea ar fi mai 
numeroasă.

„Nu ne-a venit nici o comu
nicare — ne declara tovarășul 
Mircea Pencea, director adjunct 
al liceului „Aurel Vlaicu". Cu
nosc acțiunea din presă și con
sider că e binevenită, mai ales 
că liceul nostru are condiții". 
Deci, aici încă se așteaptă un or
din elaborat de peste o lună. La 
Școala nr. 173 — situată doar la 
300 metri — profesoara Nicoleta 
Tănase ne spune : „O măsură 
salutară. Dar noi considerăm că 
plasarea orelor de educație fi
zică, în primele ore de curs pot 
suplini exercițiile de învio
rare" ! ? Deci, la distanță de 300 
de metri instrucțiunile Ministe
rului învățământului fie că nu 
se cunosc, fie că sînt interpre
tate împotriva spiritului lor.

Iată, în 
țiune care 
cu un rol 
tant nu a 
tare. Grav____«.___ ________
din al ministerului, o dată difu
zat, comportă încă discuții și in
terpretări eronate. Față de pre
gătirea acestei acțiuni, e greu să 
ne închipuim că mai există con
ducători de școli și cadre didac
tice care nu știu ce au de făcut, 
factori de răspundere care nu 
cunosc conținutul ordinului șl al 
recomandărilor, oameni care 
mînă transpunerea urgentă

concluzie, că o ac- 
își propune obiective 
social atît de impor- 
fost receptată ca a- 
ni se pare că un or-

I
I
l
I
I
I
I

I
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practică a acestei măsuri. în a-..... o 
vină serioasă revine inspectora
telor școlare, dar și organizații
lor U.T.C., asociațiilor soortive 
ale elevilor care nu au văzut că 
le incumbă și lor răspunderi în 
reușita acestei acțiuni.

ceasta direcție, trebuie spus,

a

Etapa „mixtă" disputată 
ieri, pe o căldură toridă, a 
oferit, dacă nu rezultate sur
prinzătoare, partide de o mare 
spectaculozitate. In jocul der
by. dintre team-urile masculi
ne Steaua și Univ. București, 
studenții au avut inițiativa și 
au condus trei sferturi din 
meci, pentru ca în ultimul 
sfert să fie depășiți de cam
pioni, datorită oboselii (acu
mulată în Campionatele uni
versitare) șl a unei lovituri de 
la 7 m dictată (gratuit) împo
triva lor într-un moment 
cheie ! Meciul a fost însă deo
sebit de frumos, presărat cu 
numeroase faze dinamice, 
spectaculoase realizate de am
bele echipe. Mențiuni speciale 
se cuvin acordate jucătorilor 
Banciu, Voinea, Cosma și 
Chicsid de la „U“, Birtolom, 
Cristian Dieter și Coasă de Ia 
Steaua. Rezultatul final, 
13—12 (4—6), aduce formației 
militare încă două prețioase 
puncte, rămînînd însă ca eter
nul derby (Steaua-Dinamo), 
ce se va disputa duminica vii
toare, să desemneze echipa 
campioană din acest an.

In campionatul feminin, 
care a început de joi, s-au 
desfășurat ieri în Capitală 
fiartide la fel de dîrze ca și 
ntrecerlle masculine. Echipa 

I.E.F.S., aflată în vădit declin 
de formă, a fost la un pas de 
a părăsi terenul învinsă de 
ultima clasată, C.S.M. Sibiu, 
care a evoluat de această dată 
foarte bine. Cu toate acestea 
bucureștencele au obținut 
victoria, 10—9 (3—4). dar nu
mai grație unui arbitraj vi
zibil părtinitor, prestat de cra- 
iovenii M. Pașec și VI. Rădu- 
lescu. Tot arbitrajul a fost cît 
pe-aci să influențeze și rezul
tatul meciului următor, dintre 
Universitatea București și Mu
reșul Tg. Mureș. Cei doi cava
leri ai fluierului, V. Erhan șl 
D. Purică (Ploiești), au dictat 
lovituri de la 7 m pentru 
oaspete în multe situații care 
nu necesitau aceste decizii și 
au făcut numeroase alte erori 
ce puteau duce Ia înfrîngerea, 
nemeritată, a bucureștencelor ! 
Noroc că acestea au știut să 
treacă de complexul provocat 
de arbitraj șl au acumulat o 
diferență care le scutea de 
orice surprize de... interpre
tare ! Rezultatul final, ÎS—11
(7—9) este deplin meritat, el 
păstrînd formația studentelor 
din Capitală pe poziția de li
der.

A. IIORIA



„ROLUL TINERETU
LUI IN PROCESUL 
DEZVOLTĂRII SO

CIALE"

Reuniunea 
europeană 

de la 
București

Vineri și sîmbătă, ia Pala
tul pionierilor uiu București, 
în cadrul lucrărilor ciclului 
de studiu european privmo 
rolul tineretului in procesul 
dezvoltării sociale, organizat 
de Divizia pentru prooiemeie 
sociale a Oiiciului Națiunilor 
Unite de la Geneva, in cola
borare cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Coi.nu- 
nist și cu Centrul de cerce
tări pentru prooiemeie tine
retului din komania, au con
tinuat dezbaterile asupra te
melor „Tineretul și timpul li
ber** și „Tineretul și mediul 
înconjurător**.

Vineri (dimineața a fost con
sacrată în întregime discută
rii în grupurile de lucru a 
rolului pe care trebuie să-1 
aibă tineretul în organizarea 
timpului său liber. In rapoar
tele grupelor, prezentate în 
ședință plenară sîmbătă di
mineața, s-a subliniat nece
sitatea garantării dreptului 
tinerilor la timpul liber, fără 
discriminare, s-au formulat 
mai precis funcțiunile pe 
care le are acesta in societa
tea modernă ca mijloc de cu
noaștere, de comunicare și 
activitate civică, de reconfor
ta™ fizică și spirituală, de 
fonmare și compensare.

Vineri -după-amiază partici- 
panții au urmărit în ședință 
plenară raportul principal ai 
reuniunii la tema „Tineretul 
și mediul înconjurător**, pre
zentat de Jan Finlander, 
Suedia, din partea Diviziei 
pentru problemele sociale a 
Oficiului O.N.U. de la Ge
neva.

După ce a făcut tabloul 
vicierii mediului natural în
conjurător în societatea in
dustrială modernă dominată 
de imperativele producției, 
consumului și circulației, 
vorbitorul a relevat necesita
tea do a se acționa pentru ca 
dezvoltarea economică și teh
nică să nu se transforme in
tr-un proces de deteriorare a 
condițiilor de viață pe Terra. 
El a subliniat interesul ma
jor al tineretului pentru con
servarea mediului ecologic, 
precum și posibilitățile de 
care acesta dispune pentru a 
acționa în acest sens. In acea
stă privință, raportorul și-a 
concentrat atenția îndeosebi 
asupra rolului grupurilor de 
acțiune ad-hoc ale tinerilor 
(citind citeva exemple con
crete din Norvegia, Suedia 
și Olanda).

In discuțiile din ședința 
plenară pe marginea rapor
tului, participanții la ciclul 
de studiu au făcut numeroa
se completări și observații. 
Principalele obiecții s-au re
ferit la faptul că raportul a 
limitat posibilitățile de ac
țiune ale tineretului în acea
stă problemă la grupurile ad- 
boc, care au eficiență pe plan 
local, la un anumit grad de 
emoție anti-tehnică. Dezbate
rile asupra acestei probleme 
urmează să fie continuate 
luni în cadrul grupurilor de 
lucru.

Vineri seara, participanții 
la reuniune au asistat la un 
bogat și frumos spectacol pre
zentat de formațiile artistice 
ale Palatului pionierilor.

La sfîrșitul săptămînii, par
ticipanții la lucrările ciclului 
de studiu au fost oaspeții Bi
roului de turism pentru tine
ret, In cadrul unei scurte 
excursii pe litoral. S-au vi
zitat orașul Constanța, sta
țiunile Mangalia, Neptun, Sa
turn, Jupiter, Venus, Manga
lia Nord, Costlnești, Eforie și 
Mamaia, diverse obiective de 
interes cultural și artistic.

BAZIL ȘTEFAN

Peste 100 000 
deținuți politici 
in Vietnamul 

de Sud
în Vietnamul de Sud există 

eel puțin 100 000 de deținuți 
politici, internați în condiții 
inumane de către administra
ția de la Saigon, a declarat, 
potrivit agenției V.N.A., zia
ristul american Don Luce, re
cent expulzat de către autori
tățile saigoneze. »Am văzut 
oameni paralizați, car, au 
purtat cătușe timp de mai 
mult, luni, a spus ziaristul a- 
merican. Am văzut oameni 
care purtau urmele torturilor, 
care aveau mîinile și picioarele 
schilodite, unghiile smulse. 
Prizonierii mi-au descris di
versele tipuri de torturi cu 
apă, cu curent electric și al
tele. Potrivit legislației saigo
neze, un om poate să fie men
ținut în închisoare timp de 
zeci de ani, fără a fi judecat. 
Am vorbit cu deținuți politici 
internați încă în 1955—1956“.

tn urma put.mic.lor de
monstrații studențești, . Con
siliul rectoratului Universi
tății centrale din Ven.xu.la 
a 'hotărî! sîmbătă seara să 
închidă prozivoriu universi
tatea.

delegația 
guvernamentală 

ROMÂNĂ IN CUBA
Cu prilejul vizitei în Cuba 

a tovarășului Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, șeful de
legației guvernamentale româ
ne la lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-cubaneze de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că, ambasadorul României la 
Havana, Vasile Mușat, a oferit 
un cocteil. Au participat Car
los Rafael Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Comisiei 
naționale de colaborare econo
mică și tehnico - științifică, 
membri ai C.C. al P.C. din 
Cuba, miniștri și alte persoane 
oficiale. Cocteilul s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială 
prietenească.

dielpe stelEotare
Semnarea 

unui protocol 
româno- 
egiptean

La Cairo a fost semnat proto
colul privind schimburile cul
turale și științifice între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Arabă Unită pe 1971— 
1972, în baza acordului cultural 
din 15 aprilie 1957. Din partea 
română, protocolul a fost sem
nat de Titus Sinu, ambasadorul 
României în R.A.U., iar din 
partea egipteană de Ahmed 
Assad Eddine, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Documentul prevede coope
rarea celor două țări în dome
niul științific, tehnologic, al îri- 
vățămîntului. Cele două părți 
vor organiza reciproc săptămîni 
ale filmului, vor face schimb de 
formații artistice și filme docu
mentare.

Ahmed Assad Eddine a decla
rat că protocolul va constitui un 
cadru de manifestare a priete
niei dintre cele două țări și po
poare. Relațiile culturale — a 
subliniat Eddine — vor permite 
celor două țări să se cunoască 
mai bine, în folosul popoarelor 
egiptean șî român.

Sărbătoarea Iordaniei
Au trecui 25 de ani de 

cind pe harta lumii a apă
rut Regatul Hașemit al Ior
daniei. La 25 mai 1946, după 
o frămintată istorie, noul 
stat arab a luat naștere. 
Dimensiunile sale nu sint 
mari : pe 97 740 km* trăiesc 
2145 000 de locuitori. Dar 
din primul ceas al existen
ței sale independente Ior
dania avea să fie confrun
tată cu dificile probleme ce 
proveneau din trecutul co
lonialist. Stăpinii de ieri lă
saseră o tragici moștenire. 
Ca ți pentru multe alte 
țări aflate în aceleași îm
prejurări, pentru Iordania 
independentă înapoierea e- 
conomici reprezenta o grea 
povară. Au urmat neîntre
rupte căutări pentru ieșirea 
din labirintul numeroaselor 
probleme.

Anii independenței

Vedere din Amman

consemnat neobosite efor
turi pentru progres eco
nomic. Firește, rezultatele 
trebuie apreciate in raport 
cu condifiile specifice ale 
țării ți cu evenimentele 
care i-au tulburat liniștea. 
Preocupările esențiale s-au 
referit la irigații ți la de
pistarea de resurse ale sub
solului. tn această zonă iri
gațiile sint vitale pentru a 
extinde suprafața cultiva- 
bilă și, in consecință, pen
tru a mări producția agri
colă. Deșertul este obligat 
să bată în retragere. Tere
nurile aride devin fertile 
prin voința omului. Un am
bițios program defalcat pe 
mai mulți ani ți-a propus 
să aducă in circuitul agri
col o suprafață de 60 000 
km1, ceea ce poate exercita 
o influență binefăcătoare a- 
aupra economiei naționale.

Valorificarea resurselor 
naturale reprezinți cealaltă

rutomiea manifestați, a tineretului din Roma împotriva politicii S.U.A. în Indochina. La mani
festație au participat membri ai Federației Tineretului Comunist Italian, ai Federației Tinere

tului Socialist și ai Tineretului F.S.I.U.F.

înfruntări sociale 

în Suedia
La 25 mai va intra în 

vigoare anularea de că
tre sindicate a tuturor 
acordurilor privind con
tractele de munca a 
850 000 de muncitori din 
industria suedeza.

Negocierile purtate pînă acum 
între sindicate și patronat s-au 
încheiat brusc fără nici un re
zultat Comisia de mediatori nu
mită de guvern cu șase luni în 
urmă a apreciat ca imposibilă 
pentru moment apropierea pozi
țiilor Confederației suedeze a 
sindicatelor (L.O.) și Federației 
patronilor (S.A.F.). Principalul 
mediator guvernamental, Jarl 
Hjalmaxsson, spunea: „N-am 
găsit nici o bază pentru conti
nuarea unor convorbiri fructuoa
se. Diferențele dintre cele două 
părți sînt prea mari**. Premierul 
suedez Olof Palme a fost anun
țat, de asemenea, de eșuarea ne
gocierilor și de eventualele con

direcție a eforturilor de
puse pe plan economic. Ex
tracția anuală de fosfați 
este estimată la 2 000 000 
tone. Prospecțiunile efec
tuate au dus la descoperirea 
unor zăcăminte de fier, cu
pru, mangan, care prin ex
ploatare vor mări potenția
lul economic al țării. Un 
accent deosebit a fost pus 
pe prospecțiunile petroliere. 
Rafinăria de la Zerka ți-a 
m&rit capacitatea ți se des
fășoară in continuare noi 
investigații pentru scoate
rea la iveală a unor zăcă
minte de țiței și gaze. In 
paralel se construiesc dru
muri, școli și locuințe, cen
trale termice, s-au luat mă
suri pentru modernizarea 
căilor ferate etc. Fără în
doială, tensiunea existentă 
in Orientul Apropiat repre
zintă un obstacol tn calea 

realizării planurilor de 
dezvoltare pașnică a țării. 
Viața demonstrează necesi
tatea reglementării situației 
in această parte a lumii, in 
conformitate cu rezoluția 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din noiembrie 1907.

Țara noastră, care spriji
nă lupta pentru idealuri 
Înaintate a popoarelor a- 
rabe, aspirațiile lor juste, 
privește cu simpatie efor
turile Iordaniei pentru dez
voltarea multilaterală. Re
lațiile româno-iordaniene 
cunosc o evoluție pozitivă, 
pe baza prieteniei ți avan
tajului reciproc.

Cu prilejul acestei săr
bători, adresăm poporului 
iordanian ur&ri de prospe
ritate șl pace, de succese 
pe calea progresului econo
mic ți social.

P. N. 

secințe pe plan social pe care 
suspendarea acordurilor între 
sindicate și patronat ar putea să 
le aibă. Cele două puncte din 
program asupra cărora nu s-a 
putut înregistra nioi un consens 
sînt: 1) procentul de creștere 
generală a salariilor pentru toți 
muncitorii și 2) procentul supli
mentar pentru creșterea salariu
lui muncitorilor celor mai prost 
remunerați (oare primesc mai 
puțin de 12,20 coroane pe oră). 
Evenimentele se precipită — 
după cum aprecia Ame Geijer, 
președintele Confederației suede
ze a sindicatelor — înspre opri
rea lucrului de către muncitori, 
în semn de protest față de opo
ziția patronatului de a-și da a- 
cordul pentru creșterea salariilor 
propusă de sindicate. în situația 
în care puterea de cumpărare a 
salariului este în continuă scăde
re în Suedia, muncitorii exercită 
presiuni asupra sindicatelor pen
tru ca acestea să le susțină con
stant punctul de vedere. După 
grevele de la Kiruna, din 1969, 
oare au uimit pentru că ele iz
bucniseră într-o țară în care sta
tisticile indicau un anumit stan
dard de viață, s-au vădit feno
mene care macină economia 
suedeză : inflație și o balanță de 
plăți tot mai deficitară. Măsuri
le prompte, de austeritate, luate 
de guvern, nu au prejudiciat 
prea mult interesele patronatu
lui. Ele s-au făcut, însă, simțite 
în bugetul lunar al salariaților, 
lipsiți evident de orice alte re
surse pentru a-și acoperi „defi
citul". în consecință cei doi ani 
care au trecut de la grevele de 
la Kiruna au prezentat un tablou 
social inedit în Suedia ultimilor 
50 de ani : diferite greve și de
monstrații ale muncitorilor și 
funcționarilor. Pe rînd, importan
te sectoare ale vieții publice au 
fost paralizate — ca transportu
rile, activitatea portuară, poșta, 
comerțul intern. Nemulțumirea 
față de măsurile de austeritate 
s-au exprimat în diferite forme, 
de la încetarea lucrului pînă la 
greva foamei. Oare premierul 
Olof Palme își va ține promisiu
nea pe oare o făcea în martie 
a.c. de a declara grevele ilegale, 
în cazul eșecului negocierilor ? O 
astfel de măsură ar agrava sen
sibil situația socială influențînd 
nefavorabil asupra întregii eco
nomii.

D. T-

S. S. T. 
„a decedat"

Ministrul transporturilor al 
S.U.A., John Volpe, a declarat 
la San Francisco că superso
nicul american S.S.T. „a de
cedat". „Am pierdut cursa 
pentru prima generație a su
personicelor", a spus Volpe, 
care a exprimat apoi speran
ța că America „va reveni în 
cursa pentru cea de-a doua 
generație a avioanelor super
sonice". Volpe a spus că pen
tru această „revenire", este ne
cesară de pe acum începerea 
cercetărilor și prospectărilor. 
El a precizat că Anglia și 
Franța procedează deja la pro
iectarea celei de-a doua gene
rații „Concorde", care ar pu
tea să devină operațională în 
următorii zece ani.

• GUVERNUL bolivian a ho- 
tărit să denunțe acordul încheiat 
cu Statele Unite privind activi
tatea în Bolivia a așa-numitului 
„corp al păcii". într-o notă dis
tribuită presei, ministrul de ex
terne al Boliviei a declarat că 
această măsura se înscrie în o- 
biectivele de eliberare națională 
și participare populară pe oare 
și le-a fixat guvernul pentru » 
răspunde aspirațiilor Juste ale 
națiunii.

Se știe eă de peste • lună, or
ganizațiile muncitorești și presa 
au dus o adevărată campanie 
pentru a obține din partea gu
vernului expulzarea tuturor »- 
merfcanllor aflațl in Bolivia hi 
cadrul „Corpului păcii**.

CIU EN-LAI A PRIMIT 
DELEGAȚIA ECONOMICĂ 

GUVERNAMENTALĂ
A ITALIEI

Premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a 
primit delegația economică gu
vernamentală a Italiei, condusă 
de Mario Zagari, ministrul co
merțului exterior, anunță agen
ția China Nouă.Este prima mare 
delegație italiană la nivel guver
namental care vizitează China 
după stabilirea relațiilor diplo
matice între cele două țări, men
ționează agenția.

în cursul întrevederii, premie
rul Ciu En-lai a declarat că atît 
China, cît și Italia consideră că 
toate țările sînt egale în drep
turi. indiferent dacă sînt mari 
6au mici. Noi, a arătat premierul 
chinez, ne pronunțăm pentru re
lații de prietenie pe picior de e- 
galitate între popoarele diverse
lor țări. Considerăm că proble
mele fiecărei țări trebuie rezol
vate de către propriul său dodot 
și că nu este îngăduită interven
ția străină.

p
Ambasadorul chilian în 
Cuba a sosit la Havana
• JUAN ENRIQUE VEGA, 

primul ambasador al Republicii 
Chile în Republica Cuba de la 
restabilirea, la 12 noiembrie tre
cut, a relațiilor diplomatice din
tre cele două țări, a sosit la Ha
vana.

• DELEGAȚIA Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, con
dusă de Vladimir Bakarici, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., și-a încheiat 
vizita de șapte zile în R. F. a 
Germaniei. Vizita a fost efec
tuată la invitația Prezidiului 
Partidului Social-Democrat. în 
comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei se a- 
rată că,~în cursul întîlnirilor, 
cele două părți au examinat pro
bleme privind Comunitatea E- 
conomică Europeană, colabora
rea și securitatea în Europa, 
probleme ale politicii sociale și 
altele.

Puternice incidente ra
siale în Chattanooga 

(S.U.A.)
• AUTORITĂȚILE locale din 

Chattanooga, statul Tennessee 
(S.U.A.) a impus interdicții de 
circulație ca urmare a puterni
celor incidente rasiale care au 
izbucnit în acest oraș, soldate cu 
rănirea a numeroase persoane. 
Poliția a operai 148 de arestări.

Explozie în fața sediului 
P.C.I. „Arreghini" din 

Milano

O puternică încărcătură de 
dinamită a explodat, sîmbă
tă noaptea, In fața sediului 
secției Partidului Comunist 
Italian „Arreghini" din Mi
lano, provocînd avarierea 
imobilului.

La locul exploziei au fost 
găsite manifeste aparținînd 
unei organizații neofasciste.

Ravagiile 
cutremurului 

din Turcia
Postul de radio Ankara « 

anunțat duminică la amiază că 
In urma puternicului cutremur 
de pămînt Înregistrat în pro
vincia Bingol, și-au pierdut 
viața 659 de persoane — bilan
țul victimelor seismului fiind în
să provizoriu. S-a precizat, tot
odată, că 90 la sută din imobi
lele din Bingol au fost distruse 
complet «au au suferit serioase 
avarii.

NOTE DE DRUM DIN R.P.CHINEZĂ

DIMINEAȚA, LA PEKIN...
De la fereastra clădirii Sin 

Ceau, capitala Chinei populare 
se arată, în zori, ca un uriaș 
desprins din folclorul fabulos 
al acestei țări fabuloase, un u- 
riaș care se trezește bine dispus, 
gata să intre din prima clipă 
în ritmul statornic trepidant al 
întregii zile. Lentoarea deștep
tării, atît de caracteristică ma
rilor orașe de aiurea — de pildă 
acel „dulce căscat de zori al 
Parisului**, despre care scrie 
poetul — nu poate fi întâlnită 
la Pekin. Orașul acesta, care se 
odihnise întreaga noapte intr-o 
liniște desăvîrșită, trece din 
somnul adine în trezia activă 
cu gesturile prompte, juvenile, 
ale unui oștean sau ale unui 
sportiv... Aici liniștea nu se „to
pește** : este pur și simplu 
înlocuită instantaneu de greierii 
metalici ai miilor, ai sutelor de 
mii (ori în această cetate de șase 
milioane de suflete trebuie să 
folosim aritmetica numerelor cu 
șapte cifre ?) de biciclete care 
invadează, deopotrivă, marile 
bulevarde, răspintiile mici, i- 
mensa piață Tien An Men, șo
seaua dreaptă dintre aeroport 
și oraș sau sutele de drumuri 
înguste care leagă de capitală 
comunele populare din împre
jurimi.

Biciclete. Valurile de oameni 
șerpuie febril dar cu ele
ganță, ocolind sigure autobuzele 
și autocamioanele, ferind pieto
nii, necrelnd nici un fel de 
complicații agenților de circu
lație care oficiază la fiecare in
tersecție importantă un fel de 
balet, în stil popular, a! bună
voinței. In stațiile de autobuz, 
aglomerate mereu numai cite 
două-trei minute, oameni cu ne
lipsitul ghiozdan de <loc atârnat 
pe după umăr, găsesc, afabili, 
mijlocul de a nu se jena unul 
pe altul la urcare... Prin locurile 
de traversare, șirurile de copii 
— școlari sau și mai mici — au 
totdeauna Întâietate, iar el trec 
gravi, cîntând, eu stegulețe-n 
mină, in vreme ee vârstnicii ii 
urmăresc ca pe protagoniștii 
unei importanta secvențe din 
marele spectacol al străzii chi
neze.

...De fapt, este un spectacol nu 
atât de colorat cum poate și-l 
prefigurase imaginația noastră 
europeană. Este vorba de un 
flux egal, unanim — și dacă 
trebuie să subliniem ceva cu 
precădere din tabloul matinal 
al Pekinului, este, desigur, a- 
ceastă uimitoare dinamică a 
maselor, pe cit de vie, pe atît 
de cursivă, făcînd ca locurile de 
muncă ale marelui oraș — o- 
țelării și fabrici de electronică, 
uzine de mașini-unelte și mari 
combinate textile, șantiere de 
construcții și institute de cerce
tare, școli de toate gradele, u- 
nități militare și comerciale — 
să-și primească la timp, fără 
nici un minut de întârziere, toți 
oamenii.

...Mașina In care ne aflăm de 
citeva minute străbate cu ușu
rință unul dintre bulevardele 
principale — cel care duce spre 
cartierul comercial — și, cu toate 
că valul de biciclete este la fel 
de dens, șoferul nu este nevoit 
să claxoneze nici măcar o dată. 
Nici atunci cind trecem pe la 
intersecții — unde cite o bătrâ
nică măruntă, bunicuță în cos
tum negru, călcând scurt-scurt, 
cu pașii altui veac și altei lumi, 
este ajutată de copii să traver
seze — și nici eind ajungem din

ORIENTUL
• ÎNSPRE CREAREA 

„FRONTULUI FORȚE
LOR PROGRESISTE" 
DIN SIRIA

Președintele Siriei, generalul 
Hafez Assad, a promulgat un de
cret privind constituirea unui 
comitet care să acționeze pentru 
crearea „Frontului forțelor pro
gresiste" din țară. Comitetul, 
prezidat de vicepreședintele re
publicii, Mahmoud Al Ayoubi, 
este alcătuit din 12 membri, re- 
prezentînd diverse formațiuni 
politice siriene.

Asasinarea 
Israelului

Comandamentul stării de ur
gență din Istanbul a anunțat că 
Ephraim Elrom, consulul general 
al Israelului la Istanbul, răpit la 
17 mai de către un grup de opt 
persoane . înarmate, rămase 
neidentificate, a fost găsit îm
pușcat duminică dimineața, la 
ora 5,30, ora locală, intr-un apar
tament din cartierul rezidențial 
Habiye, situat în apropierea 
consulatului Israelului.

Potrivit aprecierilor medicilor 
legiști, moartea consulului israe- 
lian a survenit sîmbătă după- 
amiază, cînd comandantul stării 
de urgență a impus la Istanbul 
interdicții de circulație de la ora 
22 G.M.T. pînă duminică la ora 
13. Măsura avea drept scop des
fășurarea unei vaste operațiuni 
de cercetare în vederea găsirii 
Iui Ephraim Elrom și a răpito
rilor săi.

Guvernul Turciei a anunțat că 
va prezenta Parlamentului un 
proiect de lege prin care se va 
institui pedeapsa capitală pentru 
autorii de răpiri cu caracter po
litic și pentru complicii lor. Con
comitent, comandamentul stării 
de urgență a difuzat la postul 
de radio Ankara un comunicat 
în care se arată că cercetările 
în vederea descoperirii răpitori
lor vor continua.

★
Consulul general al Israelului 

Ia Istanbul este cel de-al patru
lea diplomat străin asasinat în 
ultimii trei ani. Ceilalți sînt : 
John Gordon Mein, ambasado
rul Statelor Unite în Guatemala 
(28 august 1968), contele Karl 
von Spreti, ambasadorul R.F. a 

urmă marile tricjcluri cu pe
dale, încărcate îndesat cu legu
me și fructe și cu alte bucate 
aduse pentru piețe direct de pe 
ogoarele și din magaziile comu
nelor populare.

Oprim într-o piață — una din
tre miile de piețe ale Pekinu
lui —, loc comercial cochet și 
modern, utilat cu instalații fri
gorifice și aparate automate de 
secționat marfa, dotat cu bazin 
în care se zbenguie mari crapi 
viu colorați, cu galantare unde 
găsești de toate : ceai în cîte zece 
sorturi — de la cel negru pînă 
la celebrul jasmin, orez de toate 
felurile ; apoi știutele (.din cărți) 
aripioare de rechin, ouă proas
pete (care se vînd la kilogram) 

La combinatul siderurgic Ansian

șl vestitele „ouă negre" l apoi 
jenșen și maotai (un rachiu de 
sorg), crabi și anghile, un spec
taculos sortiment de bomboane 
și dropsuri învelite în hîrtie de 
de orez, comestibilă și ea ; apoi 
articole de patiserie și brutărie 
împletite savant... Piața chi
neză, bogată în mărfuri, densă 
de cumpărători, nu este de loc 
gălăgioasă. O discreție plăcută 
înconjoară totul într-o atmosferă 
de tihnă și bună dispoziție.

Ieșim din nou în largul bu
levard. în mai puțin de un ceas, 
vibrația zorilor s-a potolit, pre
schimbată în forfota obișnuită a 
străzii. Trec agale studenți în
tre două cursuri. Trec gospo
dine către sau de Ia piață. Trec 
bunici cu cîte doi-trei țînci 
scoși la plimbare. Trec militari 
sau grupuri de tineri mergînd 

APROPIAT
• REMANIERE A GU

VERNULUI IN IOR
DANIA

Regele Hussein al Iordaniei a 
acceptat sîmbătă demisia miniș
trilor de interne, Mazzin Ajlouni, 
pentru problemele rurale, Faud 
Kakish, și pentru lucrările pu
blice, Munib Masri, s-a anunțat 
oficial la Amman.

Primul ministru, Wasfi Tall, a 
procedat la o remaniere a gu
vernului pe care l-a format la 
28 octombrie anul trecut. Porto
foliul Ministerului de Interne 
revine, în noul cabinet, fostului 
ministru al transporturilor, Ibra
him Hashini. Trei noi miniștri 
au fost incluși în actualul gu
vern.

consulului 
la Ankara
Germaniei în Guatemala (31 
martie 1970), Vladimir Rolovici, 
ambasadorul Iugoslaviei în Sue
dia (14 aprilie 1971).

R. P. UNGARĂ VA CONTINUA POLITICĂ
DE CREDITE STRĂINE

Agenția M.T.I. a transmis un comentariu tn care se arată t 
După cum este cunoscut, Banca Națională Ungară va emite 
obligații pe termen lung in valoare de 25 milioane dolari ame
ricani. In componența grupelor bancare străine care se vor 
ocupa de plasarea obligațiilor intră una din marile bănci ala 
Angliei, „National Westminster Bank", Banca londoneză de acți
uni din London City „Morgan Grenfell" și banca aflată în 
administrare de stat sovietică „Moscow Narodny Bank", una din 
marile bănci comerciale ale Londrei.

Banca Națională Ungară, subliniază în continuare M.T.I., a 
avut și mai înainte posibilitatea să obțină de la partenerii săi 
occidentali credite pentru finanțarea comerțului exterior cu 
țările capitaliste. Astfel, ea a primit credite pe termen scurt 
pentru achiziționarea de diferite materiale și semifabricate, 
credite pe termen lung pentru finanțarea importului de apa
ratură industrială. Utile s-au dovedit și acele capitaluri bancare 
pe termen mijlociu pe care Banca Națională Ungară le-a obținut 
pentru a impulsiona dezvoltarea unor ramuri ale industriei na
ționale, care produc, în primul rînd, pentru export (industria 
aluminiului, farmaceutică). La 11 mai 1970, reprezentanții Băncii 
Naționale Ungare și ai instituțiilor reprezentative ale consor
țiului financiar internațional „Bank of London and South Ame
rica Ltd.** au semnat la Budapesta un acord în baza căruia con- 

' sorțiul oferă Băncii Naționale Ungare un credit pe termen 
mediu în valoare de 30 milioane dolari. Acest credit este des
tinat dezvoltării industriei farmaceutice ungare.

Acordul semnat recent, arată M.T.I., constituie continuarea 
acestei politici de credite străine, în scopul folosirii creditului 
occidental pe termen lung pentru dezvoltarea economiei ungaro»

la pregătirea pentru apărarea 
patriei.

în vremea aceasta, pulsul 
vital al marelui oraș vibrează 
interior — in fabrici și uzine, 
pe șantiere —, producția cu- 
noscind ritmuri nemaiîntâlnite 
altclnd... In timpul unui popas, 
îl rog pe șofer — tovarășul Cen 
— să-mi citească, din numărul 
proaspăt al lui „Jenminjibao**, 
ultimele vești. Cen vorbește o 
românească... vorbită, așa cum 
a învățat-o în cei 20 de ani de 
serviciu. „Nene, îmi spune eL 
uite ce scrie ziaru* : că la Hei- 
lunkiang au mai intrat în func
țiune 12 furnale mijlocii și că 
se lucrează acolo deodată la 
2 000 de fabrici mici. Pe urmă l 

la Hupeh, Honan, Fuklea M 
făcut alte camioane, mai noi. 
Șaizeci de fabrici lucrează acolo 
la asta. Au mai făcut și tran- 
zistoare — la Chekiang — H 
zice că la Hunan și Guandun 
lucrează zece milioane de oame
ni la irigații și împăduriri. Și 
mai zice că...".

Ascult rostirea simpatici a 
tovarășului Cen și încerc să-mi 
evoc, prin ritmul egal al lectu
rii lui, fluxul fără oprire al 
miilor și miilor de oameni ai 
capitalei chineze, pe care i-am 
văzut In această dimineață 
mergînd la lucru — energici, 
veseli, siguri de el ca niște a- 
devărați sțăpinl a tot ee crește 
și rodește în această mare țară 
socialistă.

PETRE DRAGU

Avionul supersonic so

vietic „Tu-144" la Salo, 

nul internațional de ae

ronautică de la Paris

• AVIONUL SUPERSONIC 
sovietic „Tu-144" a decolat du
minică îndreptîndu-se spre Pa
ris, unde va fi prezentat la cel 
de-al 29-lea Salon internațional 
de aeronautică. Avionul va ajun
ge la Paris la 25 mai, deoarece 
urmează să facă o escală la Pr«- 
ga.

Cvadrimotorul ,,Tu-144", care 
s-a desprins pentru prima dată 
de la sol la 31 decembrie 1968, 
a fost cel care a inaugurat era 
supersonicelor de pasageri. Avio
nul, cu 120 de locuri dezvoltă 
o viteză plnă la 2 500 km/h. El a 
fost proiectat în biroul cunoscu
tului constructor sovietie Andrei 
Tupolev, sub supravegherea teh
nică a fiului acestuia, Alexei.
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