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La început ți-e aproape impo
sibil să-i deosebești. întâi fiindcă 
sint — sau par a fi — la fel de 
tineri. Apoi pentru că desfășoa
ră aceeași activitate. Mai precis, 
nu numai tinerii muncitori lu
crează efectiv la mașini, ci și e- 
levii claselor a Xll-a de la Li
ceul „Matei Basarab“, care fac 
practică aici, în atelierul de 
strungărie al Uzinei „Timpuri 
Noi“. Diferențierea celor două 
categorii de tineri care s-au în-

tîlnit, deloc lntîmplător, în ace
lași loc de muncă ți-o dezvăluie 
raporturile care se stabilesc în
tre ei în procesul de producție : 
elevii — deocamdată învățăcei 
în ale meseriei — sînt în perma
nență îndrumați și ajutați de 
tinerii muncitori, sub supra
vegherea cărora au pășit pe 
drumul nu tocmai ușor al ini
țierii în meserie. Această cola
borare este urmarea firească a 
unei hotărîri pe care au luat-o
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„Dumneavoastră nu cunoașteți țăranul român, dacă vorbiți 
așa ! Ori îl cunoașteți din cărți și din discursuri, și atunci e 
mai trist, fiindcă vi-1 închipuiți martir, cînd în realitate e nu
mai rău, și prost, și leneș !“ — era de părere arendașul Uie 
Rogojinaru din Dolj în preajma sîngerosului an 1907. Țăranul 
român „rău și prost, și leneș“ i-a dat, după cum se știe, un 
răspuns pe care acesta nu l-a mai putut uita niciodată. Palma 
crăpată a țăranului s-a repezit pe obrazul parfumat al moșie
rului cu toată forța pe care ura de secole o strînsese în el. 
Ce nu știa arendașul român la 1907, ce nu au știut încă multă 
vreme după aceea toți cei care au trăit pe spinarea urgisitului 
țăran român, ceea ce politicienii burghezi n-au știut să vadă 
niciodată pe chipul înnegrit de durere ea pămîntul de furia 
cataclismelor era capacitatea poporului român de a pricepe 
legile istoriei, inteligența remarcabilă a maselor țără
nești, simțul dreptății și al căilor pe care se poate ajunge 
la ea. Iată, într-adevăr, o mare realitate : țăranul român a 
„boicotat“ istoria, dar a boicotat acea istorie ale cărei 
legi ruginiseră și acele interese de clasă care-i dictau 
arendașului din Răscoala lui Rebreanu să creadă că Ion e 
„numai rău, și prost, și leneș". „Boicotul" acesta al istoriei 
s-a numit luptă contra dușmanilor dinăuntru și dinafară 
ai poporului și această luptă este cea mai sigură și sfintă 
dovadă a capacității țăranului de a simți fără greș cine îi este 
dușman și cine prieten.

Sub conducerea comuniștilor acest țăran inteligent, dîrz, 
muncitor a ales o dată pentru totdeauna ceea ce a fost con
sfințit în primăvara anului 1962 : proprietatea colectivă 
asupra pămîntului, drumul drept al progresului, știința mo
dernă a făuririi unei agriculturi socialiste.

Congresul țăranilor va avea loc în februarie 1972. Pentru 
a doua oară în noua istorie a satului românesc gospodarii 
pămintului vor dezbate sub ochii întregii țări toate proble
mele pe care le ridică exigențele momentului actual în fața 
lucrătorilor de pe ogoare, în fața cooperativelor agricole de 
producție. Aceste exigențe cresc și vor crește în continuare, 
și ele privesc deopotrivă prelucrarea pămintului și a omului 
acestui pămint. Sarcinile care izvorăsc din aceste exigențe 
nu sînt ale unuia, sau altuia, ci ale intregii țărănimi coo
peratiste, ale fiecărui lucrător al ogoarelor, tânăr și vîrst- 
nic, bărbat sau femeie. Așa cum se obișnuiește de mai multă 
vreme la noi, sarcini și hotărîri de o asemenea importanță 
nu pot fi elaborate decît prin dezbatere largă, printr-un 
dialog real și prin confruntarea reală a părerilor acelora 
care de fapt asigură pîlnea țării. Principiul dialogului, al 
hotărîrii colective prin participarea tuturor celor direct 
răspunzători care urmează să se întrunească în congres — 
toate acestea vorbesc despre schimbările structurale aduse 
vieții generale a țărănimii, despre transformarea radicală a 
formelor de participare a acesteia la dezvoltarea socială, 
despre enorma reducere a cimpului de acțiune al indivi
dualismului și al intereselor îngust personale, despre deprin
derea unei întregi clase sociale de a privi cu ochi obștești 
o vastă proprietate comună a cărei înflorire nu este posi
bilă decît ca urmare a muncii unor oameni cu o conștiință 
înaintată, socialistă.

Zilele acestea toată țara a luat cunoștință de chemarea 
pornită din cetatea muncitorească a Hunedoarei. Din
colo de obiectivele concrete ale acestei chemări — ca
pabile prin ele însele să mobilizeze resursele tuturor 

județelor țării — am vrea să semnalăm doar o semnifi
cație mai generală pe care o astfel de acțiune o comportă. 
Este vorba, anume, de creșterea, în acești ani, într-un ritm 
excepțional, a formelor stimulative de comunicare intre 
diversele părți ale țării și, în consecință, de creșterea valorii 
naționale a inițiativelor de care un județ sau altul, chiar un 
oraș ori altul se dovedesc capabile. Amploarea de nivel 
național pe care o poate avea inițiativa pe plan local, jude
țean, a oamenilor muncii este ea însăși o mărturie eloc
ventă a faptului că economia, industria, agricultura cunosc, 
în fiecare județ, o dezvoltare excepțională, că vechea ine- 
galitate teritorială este tot mai mult anihilata, ca fiecare zonă 
dispune de forțele necesare pentru a adresa țării, tuturor 
celorlalte județe, chemări la întrecere de o intensitate și 
importanță fără precedent, și, totodată, într-un spirit pro
fund realist, exprimînd nu o simplă dorință ci un poten
țial real, științific evaluat. Așadar, întrecerea nu este 
numai frumoasă, dar și posibilă, nu numai ambițioasă dar 
și științifică. A putea să răspunzi unei asemenea chemări — 
iată o realitate a nivelului dezvoltării economice și indus
triale a tuturor județelor și, nu în ultimul rînd, a con
științei oamenilor muncii angajați în această întrecere.

Ce au comun cele două evenimente comentate în 
aceste rînduri ? Faptele de care se dovedesc capabili 
muncitorii și țăranii României de azi, amploarea ac
țiunilor sociale, politice și economice, la care ei sint 

participanți direcți, vorbesc despre ireversibila ieșire a ma
selor largi de oameni ai muncii dintr-un anonimat perpe
tuat de-a lungul mai multor secole, despre părăsirea pentru 
totdeauna a conului de umbră în care un Ilie Rogojinaru, 
„arendaș român", le ținea sub cuvînt că țăranul e „rău 
și prost, și leneș". Faptele noii noastre istorii sînt tocmai 
răspunsurile zdrobitoare pe care aceste mase muncitoare Ie 
dau zi de zi de mai bine de douăzeci și șapte de ani defunc
tului arendaș.

— în urmă cu cîteva luni — toți 
membrii organizației U.T.C. a u- 
zinei. Uteciștii, în primul 
rînd cei cu rezultate deosebite, 
fruntași în producție, și-au asu
mat atunci răspunderea de a 
sprijini direct familiarizarea ele
vilor cu procesele de muncă, cu 
producția modernă.

Roadele îndrumării pricepute 
și perseverente pe care au pri
mit-o începătorii din partea în
tregului colectiv muncitoresc, în
deosebi a tinerilor muncitori, nu 
au întîrziat să apară. După nu
mai cîteva luni de activitate 
practică în uzină, elevii au do- 
bîndit o serie de priceperi și 
deprinderi de activitate conoretă, 
rodnică.

— E drept că piesele la a că
ror executare contribuim în pre
zent nu sînt prea complicate — 
ne mărturisește elevul ÎAircea 
Cărare. Dar însăși integrarea 
noastră într-un colectiv ce pro
duce bunuri materiale utile so
cietății, ' ne-a ajutat mai mult 
decît toate sfaturile (teoretice) 
primite vreodată să înțelegem 
ce este munca, de ce trebuie 
respectată și considerată un 
punct de onoare pentru fiecare 
dintre noi. Înțelegerea profundă 
a acestui lucru contează foarte 
mult pentru un elev din clasa a 
Xll-a, care trebuie să-și aleagă 
în curînd drumul în viață.

Alți colegi de școală — colegi 
de echipă în aceiași timp — au 
exprimat cu 
completări, 
re similare, 
lor se 
cluzia că 
cumulînd 
pe atît de multiple 
cative, își reliefează pregnant va
loarea în orizontul acțiunilor 
școlare. Practica este valorifica
tă nu numai ca mijloc de însu
șire a meseriei, ci și a unor ca
lități morale înaintate.

în atelierul de prelucrări me
canice — montaj elevii lucrează 
în echipe de lucru care execută 
montajele compresoarelor, mo
toarelor și subansamblelor, sau 
fac finisări și acoperiri metalice. 
Surprindem aici un moment ine
dit : cîțiva părinți au venit la 
invitația comitetului U.T.C. pe 
uzină „să-și vadă feciorii la 
treabă“. Par mulțumiți de felul 
cum „se descurcă“ fiii lor. Au 
și de ce. Elevi ca Toporcea Ba
dea, Vasilescu Nicolae, Vasilescu 
Gabriel, Iacob Valeriu etc. lu
crează cu competență și dezin
voltură, aș spune, ca niște mun
citori calificați. Poate că unii 
dintre acești tineri care se for-

amendamente 
puncte de 

Din 
desprinde 

munca 
pe cît

Și vede- 
cuvintele 
clar con- 

productivă, 
de bogate 
funcții edu-

Simbătă, 15 ianuarie. Ultima 
zi a simpozionului studențesc 
„U.T.C. — școală de educație 
comunistă a tineretului“. Stu
denții din șase universități ale 
țării și invitații lor — tineri din 
unități economice, elevi din șco
lile bucureștene, activiști ai U- 
niunii Tineretului Comunist și 
ai U.A.S.R., numeroase cadre 
didactice universitare — au as
cultat referate sau au participat 
la dezbateri care au relevat fap
tul că organizația revoluționară 
a tineretului, creată și îndru
mată de Partidul Comunist Ro
mân, și-a adus o contribuție de 
prestigiu la toate acțiunile or
ganizate și conduse de partid. 
Atât referatele cît și discuțiile 
ce s-au desfășurat pe marginea 
lor au evidențiat răspunderile 
ce revin astăzi Uniunii Tinere
tului Comunist, rolul pe care 
tînăra generație a patriei, stu
dențimea îl au în procesul fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Rostind cuvîntul de închidere, 
studentul Nicu Ceaușescu, pre
ședintele Comitetului de organi
zare a simpozionului, a subli
niat că prezența în mijlocul par- 
ticipanților la această manifes
tare a unor vechi militanți ai 
partidului, ai organizației noas
tre revoluționare este înțeleasă 
de către studenți ca un adevă
rat mandat de încredere acor
dat acelor tineri care sînt che
mați să ducă mai departe, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, măreața operă revolu
ționară începută cu decenii în 
urmă.

La ședința de închidere a sim
pozionului au participat tovară
șii Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Dan Marțian, prim- 
seCretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, Virgil Cazacu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului educației și învățămîntu- 
lui, Traian Ștefănescu, președin-
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între generații
Simbătă dimineața — moment 

emoționant in Aula Universită
ții. Răspunzînd . invitației parti- 
cipanților la simpozion, vechi 
activiști ai Uniunii. Tineretului 
Comunist au evocat fapte și în
tâmplări semnificative din istoria 
de cinci decenii a mișcării re
voluționare de tineret din țara 
noastră. Studenții au ascultat cu 
viu interes relatările tovarășilor 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prof. univ. George Ma- 
covescu, prof. univ. Mihnea

Gheorghiu, acad. Mihai Beniuc, 
prof. univ. Tudor Bugnariu și 
Tudor Alexandru, pensionar, fost 
muncitor al 
Roșie“.

Tovarășul 
salutat pe 
ceastă manifestare studențească, 
pe toți studenții români, între
gul tineret al țării, în numele

uzinelor „Grivița
Gheorghe Stoica a 
participanții la a-
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Setea de căpătuială

Universitatea Bucu
pasiune nevinovată?

SÀ DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

Ce au întîlnit,
ziarului

Tn mai multe materiale publicate în ziar la începutul sezo
nului rece, arătam preparativele ce se fac pentru ca ți în 
anotimpul alb activitatea sportivă de masă să nu cunoască 
întreruperi. Factori de primă răspundere ne făcuseră atunci 
promisiuni, ne prezentaseră cîteva proiecte de baze sportive 
specifice iernii, a căror amenajare intra în atribuțiile... benefi
ciarilor, adică a tinerilor. întrucît în momentul de față, nimeni 
nu mai poate reclama lipsa frigului și a zăpezii, reluăm unele 
din „traseele" parcurse atunci, să vedem ce s-a făcut, să 
vedem dacă tinerii se bucură din plin de finefacerile pe care 
le oferă mișcarea în aer liber, sporturile de iarnă.

CITIȚI ÎN PAG. A III-A RAIDUL ANCHETĂ ÎNTREPRINS ÎN 
JUDEȚELE MUREȘ, HUNEDOARA Șl TIMIȘ.

• FQTBÂL LA GURA SOBEI
Ce e nou la această oră

la cele 16 divizionare A ?

• Meciul Spasski—Fischer

în. mai multe

Reflecții ia mantine
la de hochei pe 
gheață

DACA AȘ CÎȘTIGA 
100 000 DE LEI EA LOTO... 1“ 
De cîte ori nu am auzit aceste 
cuvinte, rostite cu o vizibilă 
undă de nostalgie de către unul 
sau altul I

— Ce-ai face dacă s-ar întâm
pla așa ? l-am iscodit pe un tâ
năr amic, de profesie inginer 
constructor.

Mi-a aruncat o privire, de 
parcă mi-aș fi pierdut mințile. 
Apoi, considerînd, pesemne, în
trebarea drept un chițibuș de 
gazetar, și-a destins mimica în
tr-un surîs din care nu lipsea to
tuși un sîmbure de compasiune :

— Ce-aș face cu banii ? a re-

petat, de parcă ar fi vrut să se 
convingă că a înțeles cum tre
buie întrebarea. Apoi, fără să 
mai aștepte confirmarea, s-a 
lansat pe dată într-o enume
rare :

— In primul rînd aș mai da 
20 000 ca să-mi cumpăr o altă 
mașină, mi-aș cumpăra o casă 
(are un apartament cu trei ca
mere oferit de către întreprin
dere și banii depuși pentru al
tul — s.n.) și... mi-aș mai lua 
cristaluri, îmbrăcăminte... în 
sfîrșit, găsesc eu ce să fac cu ei, 
nici o grijă!, m-a asigurat, sfîr- 
șind brusc și parcă ușor nemul
țumit, înșiruirea.

Totdeauna se pot cheltui niște 
bani, nu ne făcusem griji în a- 
ceastă privință, cum părea să 
creadă interlocutorul nostru. 
Semnul de întrebare se referea 
la DESTINAȚIA CHELTUIELI
LOR, la modul concret în care 
inginerul nostru înțelegea să-și 
dirijeze miile picate din cer. 
Marea majoritate a banilor ur
mau să fié afectați achiziționă
rii unor obiecte pe care acesta 
le posedă deja : mașină, casă. 
Generozitatea Fortunei n-ar fi 
acoperit, deci, un gol, ci ar fi 
procurat un surplus. Sub acest 
raport dorința cîștigului apare 
inutilă, nejustificată.

TENTAȚIA MATERIALA 
FĂRĂ ACOPERIRE, pe care o 
reținem din cele relatate pînă 
acum nu este nici pe departe o 
atitudine pasivă. Cei născuți sub 
zodia ei sau afiliați pe parcurs 
acestui mod de a concepe exis
tența nu se mulțumesc să aș
tepte o picătură din cornul For
tunei, ci încearcă să-i forțeze 
— prin diferite metode — gene
rozitatea. Aspirațiile lor nu vi
zează acoperirea unor necesități, 
ci se declangează abia după ce 
acestea sînt asigurate.

Tendința de a strînge cît mai 
mu.lt este, oare, la fel de nevi
novată ca orice pasiune de co-

lecționar ? Chiar dacă în Ioc de 
fluturi sau cutii de chibrituri, 
se adună teancuri de bani, chiar 
dacă în locul insectarului sau 
al clasorului ne pomenim în fața 
unui depozit de obiecte? Tenta
ția acumulării, a îngrămădirii
inutile de valori — mobile și 
imobile — se declanșează întâm
plător ? Are caracter și con
secințe sociale sau este o 
problemă strict personală ? 

împreună asu- 
probleme, ur- 

funcție de răs-

sociale 
strict 
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tele U.A.S.R., Aurel Stoica, se- 
c.„.ar al C.C. al U.T.C. Intr-o 
amplă expunere, tovarășul Mi- 
ron Conștantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., a relatat as
pecte semnificative privind lupta 
temerarilor uteciști, sub condu
cerea partidului, pentru făuri
rea unei lumi noi ; o lume în 
care Să fie lichidată cea mai 
sălbatică formă de inechitate 
socială : exploatarea omului de 
către om, o lume care să asi
gure omului totalitatea condiții
lor obiectiv necesare împlinirii 
sale. Referindu-se la faptele de 
eroism ale tinerilor care, punîn- 
du-și voința în slujba idealului 
eliberării celor oprimați, înfrun
tau odiosul aparat de represi
une al statului burghezo-moșie- 
resc cu tăria de caracter a ce
lor care știu că luptă pentru o 
cauză dreaptă, vorbitorul a sub
liniat că aceste fapte au îmbo
gățit și mai mult tradițiile de 
luptă ale poporului nostru, în 
frunte cu partidul comunist, 
pentru libertate, independență 
națională și progres social. Prin 
întreaga sa activitate Uniunea 
Tineretului Comunist a justifi
cat încrederea pe care i-a acor
dat-o partidul. Pentru tinerii de 
astăzi, pentru studenții de as
tăzi — a spus tovarășul Miron 
Constantinescu tradiția du-

Din discuțiile avute cu a- 
numiți colegi de birou sau 
cunoscuți care au copii la 
școală am constatat că sint 
o serie de cărți foarte mult 
solicitate, dar nu se găsesc, 
s-au epuizat, 
profesorii le 
pentru studiul

M-am gindit 
despre această 
deși sint un om ca și 

totuși citesc 
„Scinteia

am

iar acum 
cer elevilor 
respectiv, 
unde să scriu 
problemă și 

_ .’ bă- 
trin, totuși citesc aproa
pe zilnic „Scinteia tine
retului" șî am văzut că 
aici sint dezbătute in ade
văr problemele tineretului și 
m-am hotărit să vă scriu dv.

Cărțile pe care vi le indic 
mai jos, am auzit cel puțin 
5—6 persoane că le-au fost 
cerute copiilor la școli dife
rite : Dimitrie Cantemir — 
„Descrierea Moldovei" : Ion 
Neculce „O samă de cu
vinte" ; I. Budai Deleanu 
„Țiganiada" ; Al. Vlahuță 
„România pitorească" și 
„Dan“: G. Ibrăileanu „Ade
la“ : Jean Bart „Jurnal de 
bord" ; Arghezi „Cintare o-

rată de înaintași este o școală, 
un izvor nesecat de experiență. 
Este meritoriu că studenții 
României contemporane fac să 
vibreze in forme noi spiritul viu 
al tradiției, că ei, alături de 
clasa muncitoare, de țărănime, 
de intelectualitate, sint făurito
rii autentici ai prezentului nos
tru socialist, înnobilat de lumi
nile faptelor săvîrșite de înain
tași. Libertatea, cucerită în a- 
prige bătălii de clasă, este as
tăzi aureolată cu sentimentul 
unei Înalte responsabilități so
ciale, expresie a conștiinței re
voluționare de care dă dovadă 
tînăra generație a patriei noas
tre.

într-o atmosferă entuziastă, 
participanții la simpozion au 
adresat o telegramă Comitetu
lui Central al partidului, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune :

„Evocarea în cadrul simpozio
nului a unor momente impor
tante din lupta P.C.R. și a U.T.C. 
din anii grei al Ilegalității ■ 
scos In evidență încă o dată ro
lul istoric al clasei muncitoare, 
condusă de partid, in eliberarea 
socială și națională • poporului 
nostru. Eroismul și jertfele co
muniștilor și uteciștilor In ma
rile bătălii de clasă, abnegația 
și fermitatea lor revoluționară 
constituie și vor constitui In 
permanență pentru noi, ca și 
pentru întregul tineret, pilde de 
supremă dăruire pentru viitorul 
fericit al poporului, pentru tri
umful cauzei socialismului și 
comunismului in România. Evo- 
cind tradițiile revoluționare ale 
organizației de tineret din țara 
noastră, simpozionul a eviden
țiat, totodată, semnificațiile deo
sebite ale răspunderilor ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studențești, 
sub conducerea partidului, in 
procesul făuririi șl consolidării 
societății noastre socialiste.

Călăuziți de documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, dind expresie 
sentimentelor de devotament pe 
care studențimea le nutrește 
față de partid și pătrunși de o 
inaltă responsabilitate politiei, 
participanții la simpozion au 
exprimat hotărirea studenților, 
a asociațiilor studențești de a-și 
intensifica eforturile, în vederea 
educării revoluționare a tinere
tului studios, a formării lui 
profesionale și politice în con
cordanță cu cerințele actuale și 
de perspectivă ale economiei, 
științei și culturii noastre so
cialiste.

Cinstind 
muncă ai 
Comunist,
Simpozionul studențesc : „U.T.C. 
— ȘCOALA DE EDUCAȚIE 
COMUNISTA A TINERETU
LUI" dăm glas sentimentelor de 
adincă recunoștință și de nețăr
murită dragoste a tineretului 
studios față de partid și ne an
gajăm solemn in fața conducerii 
sale, a dumneavoastră personal,

mult Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să Învățăm și să 
muncim fără preget pentru a 
contribui, in mod activ, împre
ună cu întregul nostru popor, 
Ia înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale programului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate“.

50 de ani de luptă și 
Uniunii Tineretului 

noi, participanții Ia

Colocviu
între generații
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conducerii partidului, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. In con
tinuare tovarășul Gheorghe 
Stoica a creionat emoționant, 
portretul utecistului din anii 
grei ai ilegalității. Au prins 
viață in cuvintele sale figuri de 
tineri comuniști căzuți în de
cursul celor 50 de ani de luptă 
și activitate ai organizației re
voluționare a tineretului, tineri 
demni de cinstirea generațiilor 
de astăzi. Devotamentul față de 
cauza partidului, încrederea In 
capacitatea poporului de a-și 
făuri liber destinele, curajul, 
pregătirea profesională și poli- 
tico-ideologică superioară, inter
naționalismul socialist, aptitu
dinea de a Visa o lume nouă — 
iată calități care — 
tovarășul Gheorghe 
trebuie să definească 
tretul uteciștilor. al 
nerilor.

în cuvîntul său, 
universitar Mlhnea Gheorghiu a 
vorbit participanților despre for
mele concrete în care stìnga de
mocratică organiza și coordona, 
sub conducerea directă a P.C.R., 
mișcarea progresistă din univer
sități. Profesorul universitar 
George Macovescu s-a referit la 
lupta tineretului utecîst împo
triva dictaturii militaro-fasciste 
și a războiului hitlerist. Profe
sorii universitari Tudor Bug-

a subliniat 
Stoica — 
și azi por- 
tuturor ti-
profesorul

nariu și Mihai Beniuc au evocat 
atitudinea progresistă și fapte 
revoluționare din viața studen
ților democrați transilvăneni în 
perioada celui de-al IV-lea de
ceniu al secolului nostru. Toți 
participanții Ia simpozion au 
ascultat cu o adîncă emoție In
tervenția muncitorului Tudor 
Alexandru, vechi militant in 
mișcarea revoluționară, care a 
evidențiat oontribuțîa adusă de 
studențime și intelectualitate, 
încă din primii ani de existență 
ai U.T.C., la educarea tineretu
lui muncitor.

In cadrul acestui emoționant 
colocviu între generații au fost 
evocate momente importante din 
lupta partidului și a organiza
ției revoluționare de tineret, tn 
anii crînceni ai ilegalității, sub- 
llniindu-se unitatea de acțiune 
și idealuri a muncitorilor, tine
retului universitar și intelectua
lilor, contribuția pe care tineri! 
țării — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
și-au adus-o la victoria insurec
ției armate naționale de la 
23 August 1944 și la instaurarea 
noii societăți tn țara noastră.

în aceeași zl, participanții Ia 
simpozion, drept înaltă cinstire, 
adusă Înaintașilor, au depus o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.
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mează acum la școala muncii, 
într-un climat de Întrajutorare 
dar și de maximă exigență, oe 
vor întoarce să lucreze aici, la 
uzinele „Timpuri Noi“, sau în 
alte uzine, ca muncitori de înal
tă calificare, maiștri, tehnicieni 
sau ingineri. Contactul lor cu 
uzina, cu munca direct producti
vă, germinează opțiuni definitive 
pentru profesie, paralel cu largi 
disponibilități intelectuale și a- 
fective.

într-o pauză de producție ob
servăm că un grup de elevi Ii 
ajută pe colegii lor, muncitori 
care urmează cursurile liceului 
seral, să rezolve probleme de 
matematică. Este doar un as
pect al întrajutorării care s-a 
stabilit între cele două categorii 
de tineri legați prin preocupări 
și idealuri comune.

★
în complexul de ateliere șco

lare din imediata vecinătate a 
Liceului „Matei Basarab" Își des
fășoară activitatea practică elevii 
claselor mai mici-ale tuturor li
ceelor de cultură generală din 
sector. Și aici se face simțit 
sprijinul direct șl ooncret pe care 
colectivele muncitorești îl acor
dă activității tehnico-productive 
a elevilor. Toate atelierele (lăcă
tușerie, prelucrări mecanice, e- 
lectronică, tîmplărie, croitorie, 
țesătorie de covoare, confecții și 
tricotaje) au fost amenajate cu 
participarea nemijlocită a 14 u- 
nități productive. Uzina „Timpuri 
Noi“ a organizat atelierul de pre
lucrări mecanice și a contribuit, 
in același timp, la înzestrarea 
atelierelor de lăcătușerie și tîm
plărie cu scule și verificatoare.

„Mulți uteciști ai uzinei noas
tre și-au consacrat o parte din 
timpul liber, pentru ca elevii 
care fac practică în aceste ate- 
Iiere-școală să primească In 
timp util seturile de scule ne
cesare — ne informează Marin 
Marin, secretarul comitetului 
U.T.C. al uzinei „Timpuri Noi“. 
Din deșeuri, piese recondiționate 
sau din economii de mate
riale. noi am confecționat bur
ghie, filiere, ace de trasat, man- 
drine, pile, șurubelnițe, puncta
toare, dălți, rindele, ciocane etc.

In atenua Simbătă seara, in Aula Facultății de drept, ansamblurile artistice ale Universității și centrului uni
versitar București au prezentat un reușit spectacol studențesc închinat aniversării semicentena

rului U.T.C.
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mulul" șl „1907“! Sadovea- 
hu „Județ al sărmanilor", 
„DL Trandifir": Alecsandri 
„Teatru"; Caragiale „Tea
tru" '» La Fontaine „Fabu
le"; ÂJ. Davila „Vtaicu Vo
dă" ; Upsebiu Cam ilar „Po
vestiri ăroice", „Balade per
sane" „Cte-ți doresc eu țte"; 
J. Verne „Doi ani de vacan
ță : M. Gorki „Copilăria 
mea."; Acestea slnt In mare 
operele ce sint cerute elevi
lor la școală și pe care unii 
părinți ce au avut posibili
tăți să meargă Ia București 
sau In alte orașe le-au cău
tat și nu le-au găsit nici a- 
colo.

Socotesc că nu-i admisi
bil, ca să nu existe In li
brării cel puțin operele cla
sicilor noștri. BJ*.T. știu că 
se ocupă foarte mult de a- 
ceastă problemă și cred că 
ar fi foarte bine să lase al
tor edituri „După douăzeci 
de ani", „Cinq-mars", „Lo
godnicii" sau „După noi po
topul" și să editeze In tira
je mal mari operele scriito
rilor ce se cer in școli sau 
facultăți.

Bineînțeles că și alte edi
turi ar trebui să dea Intii- 
etate lucrărilor importante 
care sint cerute elevilor și 
studenților și după aceea să 
treacă la editarea romane
lor polițiste, de dragoste, 
versuri albe ș.a.

Există în librării stocuri 
din „Un animal bine Înzes
trat“ dar „România pito
rească", „Adela" ș.a. nu sint 
nici spre a asigura strictul 
necesar. Cred că operele cla
sicilor noștri și ai literaturii 
universale, care se cer in 
școli, trebuie să existe in 
cantități suficiente încă îna
inte de începerea cursurilor 
școlare. Vă rog să verificați
— fiindcă aveți posibilități
— cîte titluri au apărut în 
editurile noastre cu operele 
clasicilor români, cerute în 
scoli, si cîte titluri la restul 
lucrărilor de proză și poezie 
care nu se cer în școli. Si
gur că cel mai bine ar fi să 
se editeze prin BPT deoare
ce sint la îndemînă tuturor 
spre a fi cumpărate.

Cu salutări tovărășești 
CONSTANTIN 
DEMETRIADE

Pitești
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punsurl, să stabilim dacă feno
menul In cauză poate fi tratat 
cu indiferență sau combătut cu 
toată asprimea.
AM | DAR ÎMI MAI TREBUIE I

— Ce vă interesează ? Nu fur I 
Ciștig cinstit fiecare ban iar fap
tul că vreau să am cit mai 
mult, mă privește personal I 
riposta acum cîtva timp, într-o 
ședință, Radu C. inginer pro
iectant la un institut din Bucu
rești.

Răspundea, tn acest fel unor 
Imputări privind calitatea mun
cii prestate în cadrul institutu
lui, coeficientul precar de e- 
fort investit în realizarea obiec
tivelor din planul de lucru al 
colectivului. Nu era vorba de in
capacitate, ci de dezinteres, nu 
i se imputau erori, ci realizări 
la minima rezistență. Transfor
marea — căci se menționase cu 
toată claritatea că este vorba 
de un regres — survenise la 
doi ani după încadrare și colegii 
o puneau pe seama autoaglome- 
rării cu lucrări suplimentare 
particulare, a supralicitării po
sibilităților de efectuare. Conse
cința cea mal vizibilă a fost 
scăderea randamentului. Nopțile 
nedormite n-au întîrziat să re
vendice compensații In orele de 
program, trecerea haotică de la 
un tip de proiect la altul, de la 
o lucrare la alta, total diferită, 
au vlăguit puterea de concepție. 
Ce resort a declanșat slalomul a- 
cesta periculos printre comenzi 
care de care mai dificile? Am
bițiile profesionale ? Efor
turi de asemenea natură, mai 
mult descalifică decît consoli
dează priceperea ! Necesități 
materiale presante ? Iată în loc 
de răspuns cîteva repere : Radu 
C. are 29 de ani, este necăsăto
rit, beneficiază de un salariu lu
nar de 2 900, posedă cheile unui 
Fiat 1 600 și le așteaptă pe cele 
ale unui apartament de trei ca
mere. O situație financiară care 
acceptă fără rezerve calificati
vul de „foarte bună" alături. 
Așa stînd lucrurile, goana ne
ostoită după ciștig, frenetica 
pindă a ciubucului ceapă unor 
determinări logice. „Nu fură“, 
modul de agoniseală pe care îl 
practică se pretează la interpre
tări mai subtile. Sustragerile se 
săvîrșesc din propria forță de 
muncă, potențialul personal 
este ce! diminuat fără noimă, 
iar asemenea fapte scapă, desi
gur, jurisdicției în vigoare. Nu 
însă și unei judecăți care ne stă 
la îndemînă și în șpiritul căreia

»Intern obligați să interpretăm o 
asemenea situație : cea a echi
tății și a demnității morale. O 
instanță la fel de subtilă ca și 
cazul în speță, cu un sistem e- 
tio de referință bine conturat, 
de care este imposibil să facem 
abstracție. Raportată la el men
talitatea proiectantului încetează 
de a mai fi o chestiune perso
nală, de gestionare a timpului 
liber, devenind publică prin 
consecințele pe care tentația ro
tunjirii clștigului individual le 
generează. Acest „cîștig cinstit“ 
de care se prevalează Radu C. 
se realizează, In fond, prin știr
birea ilicită a obligațiilor profe
sionale. Prin diminuarea răs
punsului social la stadiul de mi
nimă rezistență. Garnisirea că
mării proprii cu mai mult decît 
e necesar, cu mai mult decît

em întocmai, abținlndu-ne de la 
oomentoril:

—• L-au zăpăcit banii. Cu cit 
are mai mult, cu atît devine mai 
dornic să-și sporească venitu
rile. Nu mai ține cont de nimic, 
decît de cum ar putea să mai 
cîștige ceva în plus. Renunță și 
la obligații și la demnitate dacă 
realizează prin asta niște pa
rale in plus.

E poate exagerat să 1 se impu
tă lui Radu C. atrofierea coor
donatelor menite să-l justifice 
— pe el ca pe oricare altul — 
din punct de vedere social. Re
acția colectivului sosită la mo
mentul cînd se mai poate scon
ta pe eficiența unei intervenții, 
îl va împiedica, sperăm, să a- 
jungă Intr-o categorie față de 
oare legea renunță să mai fie 
indiferentă: a celor care l-au a-

Setea de
căpătuială

presupune o firească tendință 
spre confort, reprezintă o sfi
dare camuflată la adresa celor 
din jur, o mănușă stropită cu 
dispreț aruncată tovarășilor de 
muncă, tuturor celor care se 
străduiesc să lege realizările in
dividuale de o ascendentă scară 
a progresului colectiv. îndîrji- 
rea cu oare se desfășoară vlnă- 
toarea de bani apare total inex
plicabilă la un om pentru oare 
„strictul necesar“ se definește la 
scara automobilului propriu, a 
apartamentului personal și, cel 
puțin deocamdată, a unui unic 
beneficiar. Pasiunea de colec
ționar nu e chiar atît de inofen
sivă, cum încerca proiectantul 
nostru s-o prezinte, întîi colegi
lor de muncă și, mai apoi, auto
rului acestor rînduri. Toate ar
gumentările au primit un singur 
răspuns : „Am, dar îmi mai tre
buie !“ Cît și pentru ce, nu are 
importanță. Cum, prin ce mij
loace — de asemenea. Fără glu
mă, ne-am întrebat la un mo
ment dat dacă nu încălcăm cu 
investigațiile noastre domeniul 
unui psihiatru, dar am abando
nat remușcările în vederea unei 
expilioații, oferite la un moment 
dat, în cursul ședinței la care 
arh asistat de un coleg al pro
iectantului Radu C. O transcrl-

bandonat pe „Am, dar îmi mai 
trebuie !" în favoarea lui :
„AM AVUT, DAR AM VRUT 

MAI MULT!“
Și pentru că între aspirația 

materială și posibilitățile prac
tice de realizare ale acesteia se 
vădea un decalaj de proporții, 
au recurs la procedee pe cît de 
„ingenioase“, pe atit de condam
nabile. Exemple ? Le culegem 
de data aceasta din sălile tribu
nalelor, din rapoartele de ex
pertiză, din rechizitoriile procu
rorului. I. M., maistru turnător 
la Uzina de reparații nu poate 
justifica proveniența sumei de 
121 000 de lei. S. A. de profesie 
medic și-a adăugat — urmează 
să se stabilească în ce fel — 
94 000 la venitul pe care 1-1 ofe
rea profesia. D. L. este chemat 
să justifice un „surplus“ de a- 
proximativ 110 000 de lei peste 
posibilitățile pe care le oferă 
firesc meseria de reparator de 
televizoare. Și cfte altele. Case 
construite din sume fără aco
perire, mașini, nu una, cl două- 
trel apărute peste noapte într-un 
buget incapabil să le justifice 
proveniența. Nu are rost să in
trăm In amănunte, pentru că de 
data aceasta am încălca un do-

menlu oare intră — fără rezerve 
— în competența justiției.

Dincolo de amănunte, o expli
cație care îi apropie pe toți cei 
oare și-au trecut numele pe un 
act de acuzare, făctndu-se im
plicit condamnați de către opi
nia publică : POFTA NEMĂSU
RATĂ DE CAPATUIALA, ten
tația banului nemuncit, a satis
facțiilor pe oare acesta le poate 
procura fără efort. „Ochiul dra
cului" — cum îl definește plastic 
înțelepciunea populară — Își ale
ge victimele după criterii fără 
greș. Labilitatea, absența unor 
principii ferme de conduită, trln- 
dăvia sau aspirațiile fără aco
perire sint semne sigure pentru 
reușita acțiunii. Pînă unde poate 
merge această sete de căpătu
ială ? Ptnă la a transforma un 
medic Intr-un negustor de viață, 
care îndreaptă bisturiul spre 
pieptul bolnavului, adoptind 
față de acesta, tacit dar con
vingător, binecunoscuta formulă 
„banii sau viața !“ Pînă la a 
rade complet orice urmă de 
demnitate, căci cum altfel 
poate fi calificat un indi
vid care își agonisește cinci au
toturisme. dar nu se sfiește să 
apară tn fața tribunalului penta-u 
că refuză să achite două sute de 
lei pe lună unei mame invalide? 
Sînt numai cîteva dintre argu
mentele care acreditează fără 
greș consecințele deplorabile pe 
oare pofta necenzurată după că
pătuială, mentalitatea de hîr- 
ciog care își burdușește cămara 
personală pînă la sufocare le 
generează. ALTERAREA unor 
coordonate fundamental-umane 
prin transformarea banului în 
obiect de colecție, nu este nici 
pe departe o concluzie originală. 
Procesul se recuză însă reali
tății noastre, cu toată vigoarea, 
iar lucrul acesta nu mai trebuie 
argumentat.

Poate se va întreba cineva ce 
legătură există între întîmplă- 
rile mai sus relatate ? Ce are 
comun un candidat la noroc care 
visează o sumă foarte mare fără 
să aibă nevoie de ea, cu un 
altul care se chinuie s-o obțină, 
grație unor eforturi imputabile, 
dar oneste și, în sfîrșit cei care 
se pretează la mașinații ilicite 
în acest scop ? Una singură, dar 
suficientă : SETEA ILOGICA 
DE CIȘTIG, POFTA NEJUSTI
FICATA DE ACUMULARE. 
Cele trei cazuri sint, de fapt, 
treptele unui unic proces de e- 
sență destructivă, fără ca trece
rea de la una la alta să nu 
poată fi evitată prin eforturi 
comune. într-un fel, acesta este 
și sensul pe care l-am atribuit 
intervenției noastre.

La rlndul lor, inginerii proiec- 
tanțl, tehnicienii și desenatorii, 
șl-au propus să asigure, prin 
muncă voluntară, documentația 
tehnică necesară. Ei au început 
deja să execute planșe mari, pri
vind schemele cinematice ale 
mașinilor și utilajelor, să multi
plice desenele de execuție ale 
pieselor prelucrate de elevi. In 
curind se va înființa în acest 
complex de ateliere școlare și 
un cabinet de desen tehnic. Noi 
îi vom ajuta pe elevi la însu
șirea acestei discipline, începînd, 
bine Înțeles, cu cunoașterea sim
bolurilor și a terminologiei pro- 
prlu-zise folosite în proiectare“.

Dar inițiativa tinerilor de la 
uzina „Timpuri Noi“, destinată să 
amplifice contribuția uteciștilor 
din întreprindere la succesul 
practicii productive, nu se opreș
te aici. In timpul liber, ei acordă 
asistență tehnică elevilor care 
fac practică in atelierele școla
re, unde însușirea meseriilor se 
face sub supravegherea unor ca
dre bine pregătite. Hotărîrea lor 
a pornit de la premisa că un 
maistru instructor nu reușește 
decit la mari intervale de timp 
să stea de vorbă, să îndrume 
concret activitatea fiecăruia din 
cei 25—30 de elevi dintr-o grupă 
de practică. Din acest motiv, 86 
de tineri muncitori ai Uzinei 
„Timpuri Noi“ II ajută pe 
maistrul-instructor, prin rota
ție. înainte sau după programul 
lor de muncă. Fiind destul de 
numeroși, atelierul de prelucrări 
mecanice, patronat de uzină, este 
asigurat în permanență cu unul 
sau chiar doi „ajutori de maiș
tri“, care își aduc efectiv con
tribuția la însușirea corectă de 
către elevi a operațiilor tehno
logice. Atunci cind este nevoie, 
ei dau o mină de ajutor și la 
atelierul de lăcătușerie. In ace
lași timp, doi electricieni și doi 
mecanici desemnați de organiza
țiile U.T.C. mecanic șef și mon
taj, se interesează zilnic și, dacă 
este cazul, intervin operativ, la 
înlăturarea oricăror neajunsuri 
care s-ar putea ivi la mașinile 
din dotarea atelierului-școală. 
Pentru însușirea meseriei elevii 
au, așadar, la dispoziție materli 
prime, materiale, utilaje necesa
re procesului tehnologic și, tot
odată, li se asigură asistență 
tehnică de specialitate. Activita
tea lor este astfel organizată In
cit produsele pot fi utilizate atit 
la fondul pieții. cît și în între
prinderile industriale, îmbinîn- 
du-se astfel instrucția practică 
cu activitatea direct productivă.

Dar in scopul măririi eficien
ței activității instructiv-eduoati- 
ve a elevilor, este necesar să se 
depună eforturi mai susținute în 
vederea lărgirii și întăririi legă
turilor dintre organizațiile U.T.C. 
din întreprindere și școală. In
tr-un program comun de activi
tăți și-ar găsi astfel locul ac
țiuni politico-educative, cultu
ral-sportive etc.

E drept că au avut loc cîteva 
întîlniri între elevi și muncitori 
fruntași, sau cadre din conduce
rea uzinei, demonstrații practi
ce însoțite de vizite de docu
mentare în întreprindere, pentru 
cunoașterea aprofundată a profi
lului de fabricație, a poziției u- 
zinei în economie, a tradițiilor 
sale revoluționare. Dar în școli 
ar trebui invitați sistematic, pen
tru a participa la dezbateri, sim
pozioane, întîlniri etc., muncitori, 
maiștri, tehnicieni din produc
ție. De asemenea, e necesar să 
fie invitați la adunările genera
le ale organizațiilor U.T.C. din 
școală, tinerii din atelierele în 
care fac practică elevii. La rin- 
dul lor, cadre din activul U.T.C. 
al școlii pot participa la adună
rile generale din atelierele sau 
secțiile unde se analizează as
pecte legate de practică. Tot
odată. numele elevilor care se 
remarcă în activitatea producti
vă se cer mat constant popu
larizate în emisiunile Stației de 
radloficare, în coloanele zia
rului uzinal sau ale gazetei 
„Tineretul și producția". O se
rie întreagă de acțiuni aflate 
încă în fază de proiect pentru 
organizațiile U.T.C. din școală și 
uzină trebuie să capete, prin- 
tr-un efort conjugat, concretețe 
de acțiune, valorificîndu-și pe 
deplin eficiența în cimpul vast 
și generos al educației prin 
muncă și pentru muncă a tine
retului școlar.

l

Mirii anului II

?»------------------
Abel, fratele tău

Pe un fundal istoric agitat, 
Franța de după revoluția din 
1789, filmul regizorului Jean- 
Paul Rappeneau (care semnea
ză în colaborare și scenariul) 
ne prezintă un subiect de a- 
venturi căreia îi adaugă, pen
tru orice altă eventualitate, 
accente comice. Un comic de 
situație în primul rind și foar
te firave elemente ale come
diei de moravuri, adică foarte 
puțin pentru ceea ce speram 
să fie acest film.

Umorul regizorului Rappe
neau (mult mai inconsistent 
decît în comedia „Viața la 
castel“) este unul lejer, spu
mos, povestirea cinematogra
fică este și ea cursivă însă to
tul se finalizează doar într-o 
producție fără alte pretenții 
decît publicitatea distribuției : 
Jean Paul Belmondo, Marlene 
Jobert, Pierre Brasseur, pen
tru că nu putem crede în 
ideea pe care cu insistență 
vrea s-o acrediteze filmul: 
dezorientarea omului în fața 
istoriei.

Eroul filmului. Nicolas Phi- 
libert (interpretat de Belmon
do) își derulează o biografie 
„scandaloasă“ în care ajunge 
de la aventurier și om de afa
ceri, mareșal al lui Napoleon 
și prinț al imperiului. Deci o 
biografie din plin agrementa
tă cu neprevăzutul dirijat al 
filmelor de capă și spadă, cu 
dueluri spectaculoase, urmă
riri, evadări, qui-pro-quo-uri, 
puțină neglijență vestimenta
ră, doza necesară de replici 
deochiate, doza necesară de 
bărbăție, de curaj, de umbră, 
de penumbră etc. etc.

MIRII ANULUI II este per
fectul etalon al filmului co
mercial care pune în serviciul 
cinematografului fără temă 
un subiect perfect, adică, 
într-un fel„cinematografiere" 
la supin. Cum filmul are și 
pretenția absurdă de a face fi
lozofie pe marginea hazardu
lui istoriei, motiv pentru care 
vom întîlni parodiată o epocă 
frămîntată, a Franței post-re- 
voluționare, epocă în care pro- 
fitînd de un tulburător con
text social-econornic va trium-

fa imperiul lui Bonaparte, se 
observă lesne numai o parodie
re jignitoare. Chiar dacă pre
sa franceză încearcă să scu
ze filmul spunînd că „dacă a 
denaturat complet sensul e- 
venimentelor istorice a păstrat 
spiritul lor", nu credem că 
spiritul acestor evenimente a 
însemnat lunga desfășurare 
virulentă a acestor cascadorii 
comico-sentimentale pe care 
vrea să le acrediteze filmul 
lui Jean Paul Rappeneau.

ABEL, FRATELE TAU, film 
regizat de Janusz Nasfeter 
(cunoscut la noi prin filmul 
polițist „Ucigașul și fata“) 
este un poem cinematografic 
inspirat din universul delicat 
al copilăriei. De un dramatism 
reținut, ABEL, FRATELE TAU 
este o pledoarie pentru înțe
legerea lucidă a universului 
infantil : pentru atenta com
portare a celor maturi față de 
cei mici. Este unul din ma
rile merite ale acestui film 
dedicat problematicii omului 
„cu pantaloni scurți" că re
fuză efectul și rezolvarea me
lodramatică, prezentînd drama 
unei neînțelegeri prin prisma 
unei sensibilități reținute. E- 
roul filmului, Karol Matulak, 
un băiat orfan, delicat și timid 
educat în spiritul politeții se 
lovește la școală (pe care o 
urmează într-un nou Cartier) 
nu atit de „ostilitatea" noilor 
săi colegi cit de neînțelegerea, 
de brutalitatea unor profesori. 
Este foarte interesant de ob
servat cum filmul lui Nasfeter 
prezintă toată această reală și 
nocivă comportare a unui ca
dru pedagogic în implicațiile 
ei dezastruoase, traumatizarea 
psihologică a copilului avînd, 
din păcate, un efect sigur cu 
urmări ireparabile. Prea tîrziu 
își dau seama cei responsabili 
de această eroare și prea tîr
ziu colegii săi își vor da sea
ma de felul în care, incon
știenți, au fost părtași la o 
dramă. Implicațiile educative 
ale filmului îl recomandă cu 
prisosință și în primul rind 
celor mari.

TUDOR STÄNESCU

PASTELE FĂINOASE SE RECOMANDĂ SINGURE 
PRIN CALITATEA LOR: EXCELENTE LA GUST,

NUTRITIVE, SPORNICE!
l.

r .' 'W •<tì

Un sortiment bogat de paste făinoase și cu ou, macaroane, spaghete, fidea, tăiței și paste 
„extra“ puteți cumpăra de la toate magazinele și raioanele alimentare ale COOPERAȚIEI DE 

CONSUM

GOSPODINE, FOLOSIȚI CÎT MAI MULT PASTELE FĂINOASE
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Duminică
zi plină pentru amatorii

sportului cu patine
În ciuda faptului că iama s-a 

zgîrcit în acest an, drămuind 
zăpada doar pe cîteva spinări 
de munți, ea nu e un sezon 
mort pentru amatorii de sport. 
Sporturile de sală adună mii de 
tineri în cluburile întreprinderi
lor, în căminele culturale de la 
sate, transformate în acest ano
timp în adevărate locuri de 
dispute și antrenament, pentru 
cei ce se încumetă să-și încerce 
întîietatea, talentul și îndemîna- 
rea în diferite competiții sportive.

Un raid întreprins, duminică, 
în cîteva localități din județ 
ne-a convins de modul în care 
tinerii știu să umple timpul li
ber, să folosească spațiile exis
tentă. în clubul din Țigmandru, 
50 de tineri din localitate și sa
tul de reședință Nadeș* au orga
nizat o întîlnire neoficială la 
șah și tenis de masă, de fapt ul
tima confruntare înaintea fazei 
comunale a „Cupei tineretului 
la sate" la probele amintite. Șa- 
histul Tiberiu Raț, cel care în 
anul trecut la amintita compe
tiție a ocupat locul 3 pe județ 
era la ora vizitei noastre la ega
litate de piese cu Nicolae Scrob, 
un alt pretendent la primele 
locuri pe comună. Tenismenul 
Gheorghe Bugulea. asistat de 
Ion Bacolin, Ion Delennu se în
trecea la fileu cu Andrei Gross.

— Cele 7 jocuri de șah, cele 
două mese de ping-pong — re
lata tovarășul Gheorghe Mun- 
teanu, directorul căminului cul
tural — sînt mereu la dispozi
ția tinerilor. Vrem ca anul a- 
cesta să obținem rezultate mai 
bune ca în anul trecut. De fapt 
și interesul lor e mai mare.

Situații similare — deci as
pecte pozitive — am întîlnit în 
cluburile de la Eremitul, Batos 
și Ceaușu de Cîmnie, Băla, 
Gurghiu, Sărmăști, Hodoșa, Sla
tinele în care se pregăteau în 
vederea aceleiași competiții peste 
200 tineri cooperatori din loca
litățile amintite. La Reghin, Lu
duș, Sovata. sute de tineri, elevi 
și muncitori, făceau primul con
tact cu gheața ne patinoarele a- 
menaiate de ei înșiși încă din 
toamnă. Cele mai ponulate, însă, 
au fost patinoarele din Tg. Mu
reș. La baza nautică Weekend 
cele peste 30 de cabine aparți-

nătoare cluburilor sportive și în
treprinderilor și-au găsit pentru 
prima dată în acest an utilitatea 
în timpul iernii. Ele s-au trans
format în vestiare pentru tine
rii amatori ai sportului cu pa
tine. Imensul patinoar natural 
creat sub îngrijirea Asociației 
sportive „Lemnarul" întrunea, 
duminică la ora 11, după afir
mațiile cunoscătorilor, peste 
1 500 patinatori.

Pe profesorul Caiol Laszlo, 
îndrumătorul U.T.C. la Liceul 
de Arte, l-am întîlnit, sîmbătă 
seara, la ora 21,00 cu un grup 
de elevi trebăluind pe „cel mai 
frumos teren de hochei" pe care 
se va desfășura, săptămîna vii
toare, Olimpiada de iarnă a ele-

vilor, faza municipală, la pati
naj. Duminică, echipa liceului a 
făcut antrenament. Pe gheața 
din jurul mantinelei făceau pi
ruete cei care încă nu au dobîn- 
dit „dreptul“ de a reprezenta 
școala în competiția respectivă. 
Patinoarul din parcul sportiv 
„23 August", duminică și-a des
chis și el pentru prima dată por
țile în acest an. Pînă la ora 12, 
ora de închidere a primei serii 
s-au vîndut mai mult de 200 de 
bilete. Tovarășul Iosif Bako, 
coordonatorul bazei sportive 
„Mureșul" ne-a asigurat că în 
cele 2 serii următoare de Ja 
14—17 și 18—21 vor mai evo
lua circa 500 de amatori. Dacă 
putem afirma că pentru amato
rii neorganizați ai sportului cu 
patine, duminică a fost o zi 
plină, au lipsit acțiunile organi
zate de organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive. Am primit 
asigurarea de la activiștii în do
meniul sportului ai Comitetului 
județean Mureș al U.T.C., că 
ele vor predomina duminica vii
toare, Să sperăm că gheața și.,, 
bunele intenții se vor menține 
pînă atunci.

MIRCEA BORDA

Cupei tineretului de la sate"
au... înghețat ?

Intr-un articol publicat de că
tre ziarul nostru in luna dacem- 
brie arătam că în municipiul 
Deva pregătirile pentru întîmpi- 
narea sezonului sportiv de iarnă 
au fost făcute pînă în cele mai 
mici detalii. „Se așteaptă doar 
înghețul și zăpada pentru a in
tra în funcțiune patinoarele, pîr- 
tiile de schi și de săniuș", afirma 
profesorul Cornelia Călărașu, 
șeful comisiei sport de la Comi
tetul municipal al V.T.C. Zăpa
da încă nu a căzut, dar gerul e 
ștrașnic. Pentru amenajarea pa
tinoarelor pregătite încă din 
toamnă nu sînt necesare eforturi 
deosebite: e nevoie doar să fie 
turnată apa și oglinda de gheață 
apare imediat. Ceea ce în multe 
locuri s-a și realizat. Duminică 
dimineața la stadionul de sub 
Dealul Cetății era mare anima
ție. Zeci de copii și tineri au 
inaugurat noul patinoar amena
jat prin grija C.J.E.F.S. și a Co
mitetului municipal al U.T.C., pe 
2 terenuri de handbal. După- 
amiază, aici, a fost organizat un 
carnaval pe gheață. Lăsarea în
tunericului nu i-a stînjenit pen
tru că o dată cu patinoarul a 
fost amenajată și o instalație de 
nocturnă. Așadar, nu putem de- 
dt să-i felicităm pe organizatori

care și-au respectat una din pro
misiunile făcute.

Dar să vizităm și alte puncte 
ale. orașului, unde la această oră 
trebuiau Să existe patinoare. In 
curtea Liceului „Decebal", bitu- 
rninizată în întregime, nu exista 
decît o mică porțiune de gheață, 
undeva intr-un colț. Se vede că 
a existat intenția de a amenaja 
un patinoar, dar ea nu a fost 
dusă pînă la capăt.

In sfîrșit, ultimul popas îl fa
cem la Ștrandul tineretului. In 
toamnă, la Comitetul municipal 
al U.T.C. ni se spusese că in ca
drul acestei baze sportive va fi 
amenajat unul dintre cele mai 
mari și mai bune patinoare ale 
orașului, dotat cu o instalație 
specială pentru nivelarea supra
feței gheții și cu o gheretă în 
care frigul poate fi atenuai... cu 
o ceașcă de ceai cald. Vizitiud 
ștrandul constatăm, însă, că ni
mic din toate aceste promisiuni 
nu s-au realizat, lntilnim cîțiva 
copii și tineri care se zbenguiau 
prin bazinele goale, care-ți spun 
cit de mult ar vrea să patineze. 
Le-am înțeles necazul pentru că 
stadionul se află in cealaltă mar
gine a orașului și se ajunge greu 
pînă acolo.

Deși gerul s-a instalat cu străș
nicie în județul Timiș zăpada 
continuă să fie lipsă la apel. Se 
pare că prezența ei ar rezolva 
multe. Parcurgînd însă lista 
competițiilor incluse în cadrul 
„Cupei tineretului de la sate", 
apar și probe care nu au nici 
în clin, nici în mînecă cu ză
pada sau gheața. Dincolo de o- 
pinii cu caracter general „mi
nuțios“ și „argumentat“ elabo
rate, vom consemna cîteva apar- 
ținînd unor posibili și virtuali 
beneficiari. Ion Răvășilă, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
S.M.A. Biled; în discuție e vor
ba, bineînțeles, despre întrece
rile din cadrul competiției a- 
mintite. „La noi nici în comună 
nu au început. Am auzit că a- 
bia acum o să începem cu or
ganizarea“. Dar ar putea face 
mai mult cei 8.50 de tineri din 
comună ? După un dialog de 5 
minute aflăm că există în ca
drul Școlii profesionale toate

Meciul Spasski — Fischer 
în mai multe... ipoteze

SANSELE
-i

LUI FISCHER
Campionatul open de șah al 

S.U.A. oferă unui reporter in
teresat de desfășurarea viito
rului meci pentru titlul mon
dial, dintre Spasski și Fischer, 
o șansă unică de a înregistra 
o sumedenie de declarații, pă
reri, presupuneri și, în fine, 
pariuri și „sentințe" ale supor
terilor ! Aceasta deoarece la 
openul din 1971, de exemplu, 
au participat 400 de jucători 
(spre deosebire de 14—18 cîți 
joacă în turneele obișnuite). 
La Ventura, în apropiere de 
Los Angeles, am avut ocazia să 
discut cu toți marii maeștri a- 
mericani... (Cu excepția lui 
Fischer) și cu omul care este 
în mare măsură „vinovat“ de 
succesele extraordinare din 
ultima vreme ale campionului 
american : președintele fede
rației, Edmondson. Rînd pe rînd, 
Byrne, Reshevski, Kavalek 
Benko .Lombardy, Evans mi-au 
demonstrat că acum Fischer e 
mai puternic ca oricînd : ei au 
subliniat faptul că jocul său e 
aproape lipsit de greșeli, au 
evidențiat cît de greu de su
portat este pentru adversarii 
săi viitori șocul psihologic al 
ultimilor sale rezultate.

Reshevski, cunoscut drept 
cel mai aspru critic al _ lui 
Fischer a spus că „în ciuda 
unei lupte strinse Fischer va 
ciștiga și meciul cu Spasski și 
va deveni campion mondial" ! 
Ed. Edmondson, omul din. um
bră, managerul și sfătuitorul 
lui Bobby, afișa un calm en
glezesc, arătîndu-se sigur pe 
forțele singurului, jucător din 
lume care pune în pericol. su
premația șahistă a sovieticilor, 
care datează din 1948. . Recu
noscând meritele deosebite ale 
lui Spasski, care este, indiscu
tabil, un mare jucător, Ed
mondson pronostica victoria a- 
proape certă a lui Fischer...

în sfîrșit, marele maestru 
australian (născut la New York) 
Browne, s-a arătat cel mai ca
tegoric, subliniind că : „dacă 
Fischer își va impune stilul în 
prima jumătate a meciului, a- 
cesta va fi fără istoric înche- 
indu-se cu victoria sa la 4—5 
puncte diferență !". Trebuie 
spus că în Statele Unite, succe
sele ieșite din comun repurta
te de Fischer în ultima vre
me, au creat o emulație șahistă 
extraordinară. Dacă înainte se

putea spune că popularitatea sa 
era mai mare în Europa sau In 
America de sud decît chiar în 
Statele Unite, acum Fischer 
este, fără îndoială, unul din 
cei mai cunoscuți și prețuiți 
sportivi americani. Lucrul a- 
cesta l-am putut constata cu 
prilejul simultanelor și confe
rințelor date la Los Angeles, 
San Francisco, Minneapolis, 
Chicago și New York. Peste 
tot m-a surprins optimismul 
fără rezerve al interlocutorilor 
mei care nu-și puneau decît 
problema scorului pe care-1 va 
realiza Bobby ! La San Fran
cisco, de exemplu, In camera- 
muzeu, în care au jucat Mor- 
phy, Lasker și Capablanca, toate 
zidurile erau pline de partide
le și date biografice ale lui 
Fischer, pe care copii de 10— 
12 ani le știau pe dinafară... 
La Chicago, am aflat că șan
sele sînt cotate la pariuri în 
jur de 8—2 în favoarea lui 
Fischer ! Singurul argument pe 
care-1 aduc „scepticii“ — cei 
care dau o cotă de 6—4 In fa
voarea lui Fischer — este sco
rul direct al celor doi jucă
tori favorabil, pînă în prezent, 
lui Spasski. Se speră, însă, că 
într-un meci de 24 de partide, 
Bobby va izbuti să se impună 
în ciuda tuturor dificultăților. 
Șeful rubricii de șah a marelui 
cotidian „New York Times“, 
A. Horowitz, a declarat : „Fis
cher nu poate rata această șan
să unică pentru realizarea că
reia a luptat atîția ani". Fap
tul că Fischer este, în general, 
destul de taciturn și nu prea 
dă declarații, a mărit conside
rabil tensiunea și interesul în 
jurul acestui meci extraordinar. 
Televiziunea americană a reali
zat un serial șahist cu Fischer, 
dar in acest serial Bobby pre
zintă... personalități marcante 
ale șahulului, comentîndu-le 
stilul de joc, ideile și contri
buția lor la dezvoltarea șahu
lui. Despre el și șansele lui 
nimic ! De aceea, e foarte 
teresantă scurta declarație 
care mi-a făcut-o Bobby 
tunci cind ne-am întîlnit
New York : „1 
babil ce] mai 
echilibrat dar 
ca să cîștig !".

condițiile pentru amenajarea 
unui patinoar dar „nimănui nu 
i-a trecut prin cap o asemenea 
idee, cu atît mai mult să ceară 
o asemenea aprobare de la con
ducerea școlii“. La Buziaș, ne 
informează Ion Olaru, membru 
în comitetul comunal U.T.C., s-a 
făcut ceva. La șah au fost ...7 
concurenți în cadrul I.A.S., iar 
la tenis de masă elevii de la li
ceu... se antrenează intens. Cît 
privește trînta este invocată ab
sența antrenorilor pentru acest 
sport. „Ați apelat la cunoștin
țele profesorilor de educație fi
zică din școală care printre alte 
examene, în perioada studenției, 
l-au promovat și pe acela de 
lupte ?“ Răspuns : „Păi. nimeni 
nu ne-a sugerat această nostbi- 
litate“. Continuăm discuțiile pe 
aceeași temă cu tehnicianul Vic
tor Popa, secretarul comitetului 
U.T.C. de la LAS. G^armata, 
cu Iosif Fiilop, secretarul U.T.C. 
de la S.M.A. Gătaia. Aceleași in
variabile răspunsuri de parcă de 
fiecare dată cineva, de sus, ar 
trebui să vină să le amenajeze 
terenul și să le organizeze com
petiții, să facă mobilizarea etc. 
Nu punem la îndoială strădania 
Comitetului județean Timiș al 
U.T.C., în organizarea și desfă
șurarea acțiunilor sportive de 
masă din perioada iernii. Ne 
permitem însă să ne îndoim de 
calitatea acestei strădanii cu a- 
tît mai mult cu cît ea nu e o- 
rientată spre aspectele practice 
ale problemei. Dovada : posibili
tățile existente reieșite din chiar 
discuțiile 
semnat și 
pabilă...

pe care le-am con- 
nici o inițiativă pal-

Vacanța fotba
liștilor s-a termi
nat. De săptămîna 
trecută, jucătorii 
celor 16 diviziona
re A au îmbrăcat, 
din pou, echipa
mentul sportiv și 
au reînceput —■ fie 
în săli, fie pe sta
dioane — antre
namentele în ve
derea sezonului de 
primăvară.

în rîndurile ce 
urmează vă vom 
prezenta, în rezu
mat, .o „agendă a 
pregătirilor“, pre
cum și, acolo unde 
este cazul, noută
țile intervenite in 
loturile echipelor.

U.T.A. Solicitat 
de F.R.F. pentru 
a prelua postul de 
antrenor al repre
zentativei olimpi
ce, Nicolae Du
mitrescu a refuzat 
propunerea, moti- 
vînd, la București, 
cu scutiri și certi
ficate medicale, că 
este bolnav și 
nu-și poate asuma 
duble eforturi și 
obligații. El a ră
mas mai departe 
credincios numai 
U.T.A.-ei, cu care 
a început pregăti
rile la Arad, pre
gătiri pe. care le 
va continua de azi 
la Băile Hercula-

ne. Este posibil ca 
textiliștii să între
prindă, în prima 
jumătate a lunii 
februarie, un tur
neu de trei jocuri 
în • Algeria sau 
Grecia. Portarul 
Gwne» a primit 
dezlegare pentru 
F.C. Galați, echipa 
la cîrma căreia a 
venit, după cum se 
știe, Constantin 
Teașcă.

S. C. BACAU. 
tînărul și inimo
sul antrenor al 
băcăoanilor, Con
stantin Rădulescu. 
a refuzat, la rîn- 
du-i, propunerea 
federației de a 
merge pentru 30 
de zile în Olanda, 
în schimb de ex
periență. C. Rădu- 
lescu a explicat că 
nu poate părăsi e- 
chipa în perioada, 
atît de importan
tă, a pregătiri
lor precompetițio- 
nale. Fotbaliștii 
băcăoani, inclusiv 
Ghiță care a re
venit la sentimen
te ceva mai bune, 
se vor antrena 10 
zile în stațiunea 
Slănic - Moldova, 
după care vor ple
ca, pe 31 ianuarie, 
într-un turneu în 
Liban.

„U“ CLUJ. Stu-

denții clujeni șe 
pregătesc „la do
miciliu“ în vede
rea campionatu
lui și... a sesiunii 
de examene.

F. C. ARGEȘ, 
înaintea plecării 
in Iran — unde va 
efectua un turneu 
de trei jocuri — 
piteștenii vor 
pentru 
tămîni oaspi 
banei Voiri 
tuată

fi 
două săp- 
oaspeții cà- 
~.'„.na, 
la 20

si- 
km

de Sud. A fost lă
sat acasă Dumitriu 
III. Fratele mai 
mic al lui Niki 
Dumitriu și-a cerut 
dezlegarea, a obți- 
nut-o șl va pleca 
ia Cluj, la „U“, a- 
colo unde l-a che
mat Onisie, antre
norul care-1 apre
ciază se pare mai 
mult declt Valen
tin Stănescu.

DINAMO. Săptă- 
mîna trecută, la 
primul antrena
ment condus * de 
Nicușor, s-a petre
cut un caz puțin 
obișnuit : Dumi-
trache a leșinat, 
acuzînd o stare de 
indispoziție. Me
dicul echipei, Cior- 
tea, l-a scutit de

robabil, 
e Felix 

pentru tratament.
A.S.A. TG. MU

REȘ. Antrenamen
tele au fost relua
te pe 10 ianuarie, 
după ce în preala
bil jucătorii au 
fost supuși unui 
riguros control me
dical. Echipa lui 
Bone va pleca, tot 
ce-i posibil, pe 15 
februarie, în Un- 
garia, într-un tur
neu de 4—5 jocuri.

JIUL. Echipa șe 
antrenează, în a- 
ceste zile, la Băile 
Herculane, de un
de va pleca în Re
publica Democra
tă Germană.

FARUL. De as
tăzi se află la Buș-

Ce e nou, la această oră,
la cele 16 divizionare A ?
distanță de ora
șul , Cîmpulung- 
Muscel.

STEAGUL RO
ȘU. Proca și .ele
vii săi vor urca, 
tnîine, în Poiana 
Brașov, la cabana 
Ghiocelul. în sînul 
echipei a fost de 
curind cooptat Pa- 
vlovici...

STEAUA. Cum 
se știe, steliștii au 
traversat oceaiiui, 
plecînd într-un 
lung turneu în ță
rile Americii Cen
trale și Americii

efort pe Dumitra- 
che pentru trei 
zile. Lotul dina- 
movist a plecat 
ieri, la Brașov, 
unde va face, timp 
de două săptă
mîni, antrenamen
te pentru îmbună
tățirea pregătirii 
fizice generale.

RAPID. Giuleș- 
tenii s-au reîntîl- 
nit, miercuri, la 
vizita medicală. 
Răducanu acuză o 
dublă întindere la 
piciorul drept, mo
tiv pentru care el

teni, pentru două 
săptămîni. în fe
bruarie, clubul con- 
stănțean intențio
nează să organize
ze, în sală, Un 
turneu de mini- 
fotbal, la care a 
invitat să partici
pe alte 
zionare 
Argeș, 
Steagul

UNIV.
VA. Echipa se a- 
flă momentan la 
Băile Herculane. 
Martinovici și Bit- 
lan au fost cedați

trei divi- 
A (F. C.

Rapid ți 
roșu).

CRAIO-

divizionarel B E- 
lectroputere care 
are o situație di
ficilă în clasa
ment.

POLITEHNICA. 
La Iași — pregă
tiri pentru pleca
rea în Liban. Data 
„decolării“ — 7
februarie.

PETROLUL. Ilie 
Oană a dat, marți, 
startul pregătiri
lor. Echipa s-a de
plasat la Sinaia, 
unde-și va conti
nua antrenamen
tele timp de 10 
zile.

CRIȘUL. Antre
norul Coidum și 
medicul < ’ ' 
Frînculescu, 
prezentat 
le. Noul 
nor al 
este, acum, 
Iau Vlad. 
se antrenează 
Băile Felix, stațiu
ne situată în ime
diata apropiere a 
orașului Oradea. 
De remarcat 
jucătorul Kun 
suspendat pe doi 
ani de clubul Po
litehnica Timișoa
ra, și-a manifestat 
dorința de a reve
ni la echipa 
l-a crescut 
mat.

C. F. R. 
Timp de 
feroviarii ., - 
vor fi oaspeții com
plexului Cumpătul 
din Sinaia. Funda
șul central Niță a 
plecat la București, 
la Sportul studen
țesc.

Universitatea
București in

sferturile CC£

in- 
pe 
a- 
la 

.Meciul va fi pro- 
i greu și cel maî 

voi face totul

FLORIN GHEORGHIU

Coidum
echipei, 
, și-au 
demisii- 

antre- 
echipei 
Ladis- 
Crișul 

la

că
I,

care 
și afir-

CLUJ.
14 zile, 
clujeni

D.V.
ION DANCEA

Start, în proba de 50 m. plat 1 Imagine de la faza pe municipiul București a întrecerii atleților 
juniori

MERIDIAN «MERIDIAN «MERIDIAN
• „Cupa Angliei" Ia fotbal a 

programat partidele din turul 
trei. Echipa Tottenham Hotspur, 
viitoarea adversară a formației 
U.T. Arad în „Cupa U.E.F.A.“, 
a jucat pe teren propriu cu e- 
chipa Carllsle, care activează 
in liga secundă a campionatului. 
Partida s-a încheiat cu un sur
prinzător rezultat de egalitate : 
1—1.

FRAZIER — VICTORIE 
PRIN K.O. TEHNIC

Campionul mondial de box
categoria grea, Joe Frazier, și-a 
păstrat titlul, învingîndu-1 prin 
K.O. tehnic, în repriza a 4-a, pe 
șalangerul său Terry Daniels, 
singurul pe care managerii lui 
Frazier îl acceptaseră dintre nu
meroșii candidați.

Cei 9 000 de spectatori prezenți 
in jurul ringului unei săli din 

New Orleans au asistat la un

la

meci violent și foarte scurt : de
ținătorul titlului și-a expediat 
de patru ori la podea adversa
rul, înainte ca arbitrul să-1 tri
mită pe acesta în colțul său, o- 
prind lupta. învingătorul lui 
Cassius Clay, care de la succe
sul său în „meciul secolului“, 
consumat cu 10 luni in urmă, nu 
a mai evoluat într-o gală ofi
cială, și-a confirmat cunoscutele 
sale calități : lovituri puternice, 
rezistență, deplasări rapide in 
ring.

Comentatorii subliniază totuși 
că Terry Daniele a luptat cu 
mult curaj în acest meci, în care 
suporta handicapul unei greu
tăți de aproape 11 kg (Frazier 
— 97,750 kg ; Daniels — 86,900 
kg).
• Turneul internațional de 

șah de la Hastings s-a încheiat 
cu victoria marilor maeștri so
vietici, Viktor Korcinoi și Ana-

toii Karpov, care au totalizat 
ette 11 puncte din 15 posibile. 
Ciocîltea (România) cu 6,5 
puncte s-a clasat pe locul 11.

BEATRIX SCHUBA — 
DIN NOU CAMPIOANA 

A EUROPEI
Campionatele europene de pa

tinaj artistic s-au încheiat Ia 
Goteborg cu disputarea probei 
individuale feminine. Conform 
pronosticurilor, victoria și titlul 
de campioană europeană au re
venit sportivei austriece Beatrix 
Schuba cu 2 708,6 puncte. Pe 
locul secund s-a clasat Rita Tra
panese (Italia) — 2 596,4 puncte, 
iar locul trei a fost ocupat de 
Sonja Morgenstern (R.D. Ger
mană) — 2 584,5 puncte. Au ur
mat în clasament : Zsuzsa Al- 
massy (Ungaria), Christine Er- 
rath (R.D. Germană), Charlotte 
Walter (Elveția).

HOCHEI PE GHEAȚA

REFLECȚII

LA MANTINELĂ...
Sint cîteva sparturi care nu se 

bucură de adeziune în riadul 
publicului larg. Sporturi care se 
zbat, oarecum neputincioase, 
în anonimat și lucrează cu... 
pierderi planificate ! Printre a- 
ceste sporturi aflate în afara 
sferei de interes și pasiune a 
spectatorilor se numără și ho
cheiul pe gheață...

Slmbătă seara am fost la pa
tinoar. Impresiile culese, acolo, 
In jurul mantinelei, nu sînt de
loc plăcute și încurajatoare. Am 
găsit tribunele goale, reci și li
niștite ca un sat din care oa
menii au fost evacuați. Numărul 
celor care vin azi la hochei, care 
au rămas fideli acestui joc, este 
redus și se „subțiază" pe zi ce 
trece. Este dezolant să constați 
că numărul jucătorilor cu crosa 
în mină este aproximativ egal 
cu cel al spectatorilor ! Este de
zolant, trist, dar adevărat...

Explicația acestei stări de lu
cruri nu este prea greu de găsit. 
Nivelul meciurilor de campio
nat și, în consecință, al campio
natului în general, este foarte 
scăzut, de o calitate vecină cu 
limitele precarului. în grupa A 
joacă patru echipe, zîce-se cele 
mai puternice, dar două dintre 
ele (Avintul Miercurea Ciuc și 
Agronomia Cluj) sînt... figuran
te, neputind emite pretenții — 
cu toată strădania și bunăvoința 
lor — în fața celor „două mari“i

deDinamo și Steaua. Politica 
concentrare a celor mai buni 
jucători la cluburile din Bucu
rești nu a avut — și nici nu 
putea să aibă, credem noi — 
efectul scontat. Dinamo și 
Steaua s-au fortificat, e drept, 
dar au făcut-o în detrimentul 
echipelor din provincie. Campio
natul și-a pierdut, astfel, atri
butele echilibrului și atractivi- 
tății.

Priviți 
Priviți-1 
actuală 
Două echipe luptă pentru titlul 
de campioană, alte două le țin 
de urît și le ajută să-șl rotun
jească golaverajul! Slmbătă 
seara am fost la patinoar. Bi- 
riuiți de un ger aspru, am ur
mărit două meciuri în care 
Steaua și Dinamo s-au jucat cu 
partenerele lor ca șoarecele cu 
pisica, cîștigind la scoruri con
fortabile, care fac inutil orice 
comentariu pe marginea desfă
șurării lor : STEAUA — AVÎN- 
TUL MIERCUREA CIUC 7—2 
(4—0, 2—0, 1—2) și DINAMO — 
AGRONOMIA CLUJ 8—3 (3—0, 
3—2. 2—1).

CLASAMENT 1 1. STEAUA 
12 pct. (47—10) ; 2. DINAMO 12 
pct. (47—12) S 3. AVINTUL 2 
pct. (16—52) ; 4. AGRONOMIA 
2 pct. (17—53).

VIOREL VOICULESCU

De fapt handbalistele noastre 
erau ca și calificate încă din 
partida tur pe care, la 6 ianua
rie, la Holon, o ciștigaseră ca
tegoric în fața campioanei Is
raelului, Macabi Hărăzim, cu 
29—14. Slmbătă seara, in sala 
Floreasca, ele netrebuind decît 
să îndeplinească o singură for
malitate. De altfel, studentele au 
dominat partida retur de Ia un 
capăt la altul, învingînd in final, 
la o mare diferență de puncte : 
29—8 (13—3). Echipa oaspete a 
fost o pradă prea ușoară pentru 
experimentatele Aneta Schram- 
ko, Simona Arghir, Doina Furcoi 
et comp. Sportivele oaspete 
practicau un handbal static, mo
dest ca valoare tehnică și ori
entare tactică. Urmărindu-le e- 
voluția m-am gîndit că sînt încă 
la abecedarul adeatui sport și 
că echipa Macabi Hărăzim nu 
etalează virtuți mai elevate de
cît o echipă de liceene din Di
vizia noastră școlară. Tocmai de 
aceea ni s-a părut cu atît mai 
slabă, mai neconvingătoare evo
luția campioanei noastre. Dar 
iată cîteva aprecieri ale antre
norului echipei naționale prof. 
Gabriel Zugrăvescu, a cărui au
toritate și competență nu pot fi 
puse la îndoială : „Judecind fie
care echipă prin prisma valorii, 
mai slab mi se pare că a jucat 
Universitatea. De ce ? Au greșit 
enorm de mult și uneori penibil. 
Oaspetele atita au știut, atita au 
făcut. Pe cind dacă studentele 
ar ti jucat cum știu și ar fi dat 
tot ce pot, scorul ar fi luat pro
porții. Nu Înțeleg, apoi, de ce au 
jucat atlt de crispat in fața unei 
echipe slabe. Doar Lldia Scor- 
țescu a jucat ceva mal degajat 
in prima repriză. Avind in ve
dere eă de azi, la Timișoara, în
cepe un turneu greu, m-aș fi 
așteptat la... „argumente" mai 
serioase din partea unei campi
oane. Nu le era frică de rezul
tat, ca in meciurile cu echipe 
puternice din R.D. Germană, 
Iugoslavia, Ungaria etc., deci ar 
II putut face demonstrație. In 
cea de a doua repriză au jucat 
ceva mai avansat in apărare, au 
interceptat mal multe mingi* și 
au valorificat mai mult pe con
traatac, marcind lejer". *

C. V.

clasamentul grupei A ! 
și veți Înțelege situația 
a hocheiului nostru.

Debutul slab
al echipei Steaua 

în turneul
din America de Sud

Echipa de fotbal Steaua Bucu
rești și-a început turneul în A- 
merica de Sud', jucind la Lima 
cu formația locală Defensor, 
clasată pe locul trei în campio
natul peruan. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2—0 (1—0) 
prin golurile înscrise de Stucchi 
(min. 6 din lovitură de la 11 m) 
și A. Gonzalez (min. 47).

în acest meci, Steaua a ali
niat următoarea formație : Hai- 
du, — Sătmăreanu, Smaran- 
dache, Negrea, Cristache, Vigu, 
Naom, Pantea, Tătaru, Năstase, 
Marcu.



Situația 
din Ghana

Situația din Gharia continuă 
să rămînă incertă după lovitura

de
de stat de joia trecută, cînd un 
grup de lideri militari, în frunte 
cu colonelul I. K. Acheampong, 
a preluat puterea în țară. După 
cum a anunțat un purtător de 
cuvînt al garnizoanei din Acera, 
citat de agenția ASSOCIATED 
PRESS, noile autorități au deju
cat o încercare a unor elemente 
care, sprijinindu-se pe unele 
trupe rămase fidele fostului gu
vern, urmăreau să reinstaureze 
pe Kofi Busia în postul de prim 
ministru, din Care a fost demis 
de autorii loviturii de stat. Prin
tre cei arestați în urma acestei 
tentative se află și generalul lo
cotenent Akwasi Afrifa. Prin 
arestarea lui Afrifa, omul ce-și 
asumase puterea după lovitura 
de stat împotriva fostului pre
ședinte, Kwame Nkrumah, șan
sele reinstalării lui Busia par să 
fie compromise, apreciază agen
ția ASSOCIATED PRESS.

hui premier 
egiptean

După cum informează agen
ția M.E.N., Comitetul Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, 
reunit duminică sub președinția, 
lui Anwar Sadat, a aprobat nu
mirea de către președintele Re
publicii Arabe Egipt, a lui Aziz 
Sedki, in funcția de prim-mi- 
nistru. Sedki, care deținea func
țiile de prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al industriei, petrolului 
și resurselor miniere, a fost în
sărcinat, totodată, cu formarea 
noului guvern egiptean. El îl în
locuiește astfel pe Mahmud 
Fawzi, care, priintr-un decret al 
președintelui Anwar Sadat. a fost 
numit vicepreședinte al R.A.E.

SUCCESE ALE 
PATRIOȚILOR

LAOTIENI7
XIENG QUANG 16 (Ager- 

pres). — Forțele patriotice din 
Laos au doborît sau au distrus 
la sol, în zilele de 5, 6 și 8 ia
nuarie, alte 8 avioane militare 
americane, informează agenția 
V.N.A. Avioanele doborîte efec
tuau raiduri asupra unor locali
tăți eliberate. Cu acestea, numă
rul avioanelor americane dobori- 
te sau distruse la sol, în Laos, în 
perioada 17 mai 1964-8 ianuarie 
1972 se ridică la 2 295, precizea
ză agenția V.N.A.

ÎNCHEIEREA 
SEMINARULUI 
DE LA ALGER

In capitala Algeriei au 
luat sfirșit lucrările semina
rului internațional al tineri
lor petroliști, inițiat de or
ganizația de tineret a Fron
tului Național de Eliberare 
din Algeria, în colaborare cu 
Federația Mondială a Tine
retului Democrat și Mișcarea 
pan-africană de tineret. La 
dezbateri au participat două 
sute de delegați din 80 de 
țări ale lumii, printre care 
și România. Seminarul a a- 
vut ca principală temă ro
lul tineretului în lupta pen
tru salvarea bogățiilor națio
nale de jaful monopolurilor 
imperialiste, pentru folosirea 
acestor resurse in interesul 
exclusiv al dezvoltării mul
tilaterale a țărilor respec
tive.

PROGRAMUL LUI „PIONEER—F"
își va dezvălui Jupiter secretele ?

Sonda spațială americană ce urmează a fi lansată la 27 februa
rie a.c. în direcția Planetei Jupiter a fost transportată la turrnil 
de lansare de la Cape Kennedy.

In greutate de 249 kg, ,,Pioneer-F“ este prima din sondele ame
ricane care urmează să fie lansate spre planetele îndepărtate ale 
sistemului solar și să părăsească chiar zona acțiunii forțelor de 
atracție ale acestuia. Mesagerul interplanetar american va fi 
proiectat in spațiul cosmic cu o viteză care îi va permite să 
parcurgă distanța pină la Lună in 11 ore — in timp ce navelor 
„Apollo“ le este necesară, în același scop, o perioadă de peste 
trei zile. După ce va trece prin apropierea Lunii, „Pioneer-F“ 
va fi dirijat spre rețeaua de asteroizi, in vecinătatea asteroi- 
dului Ceres, care, cu un diametru de 710 km, este cel mai mare 
dintre aceste zeci de mii de corpuri cerești mici și fragmentare 
ce evoluează pe orbite situate între planetele Marte și Jupiter. 
Sonda va trece apoi prin apropierea planetei Jupiter — circa 
160 000 km — avînd un unghi de pătrundere in cîmpul gravita
țional al acesteia care îi va servi ca o adevărată rampă de lan
sare pentru a fi proiectată în afara sistemului solar.

Cu aparatul

de fotografiat

prin

R. P. Bulgaria

Fotoreporterul nostru O. 
PLECAN a surprins pe 
peliculă cîteva imagini 
semnificative pentru în
noirile pe care le cunosc 

orașele Bulgariei vecine. 
Fotografiile noastre în
fățișează cartiere noi de 

locuințe din Sofia (stin
gă) și Loveci (jos)

neînfricatul gyula vara 
ȘI IARNA . rulează la Victoria 
(orele 9: 11 15: 13,30; 16; 18,30;
20,45).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Central (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20), Excelslor (orele
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20 30).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13.30; 16,30: 18,45- 21), Favorit (o- 
reie 9.15. 11,30; 13,45; 16; 18 15;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16- 18,30; 20,45).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 11,30; 14: 16,30; 19;
21,15), Luceafărul (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,30; 21). Capitol (orele 
9,15; 11.30; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 15; 20,30).

DECOLAREA : rulează la Lumi
na (orele 9—19 în continuare) ; 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

COPACII MOR IN PICIOARE :

Din presa străină

„BUSINESS WEEK": 
TENSIUNI MONETARE

ÎN OCCIDENT
„Noi tensiuni zdruncină pie

țele monetare ale lumii occi
dentale la numai o lună după 
acordul de la Washington, des
pre care se credea că va des
chide o nouă eră de forță pen
tru dolar și va aduce pacea in 
sistemul monetar internațional“, 
scrie în editorialul celui mai 
recent număr al său, săptămî- 
nalul new-yorkez „BUSINESS 
WEEK MAGAZINE“. „Departe 
de a aduce lumii monetare pa
cea, se arată în articol, acor
dul privind devalorizarea cu 8 
la sută a dolarului în raport cu 
aurul și realinierea celorlalte 
monede-cheie ale sistemului 
monetar n-au făcut altceva de- 
cît să ciștige timp pentru dolar, 
deși în nici un caz prea mult 
timp. Noile realinieri monetare 
nici n-au fost încă puse pe de
plin la încercare... Dar, este 
sigur deja că reacțiile inițiale

La sfirșitul convorbiri
lor avute sîmbătă la Roma 
cu ministrul britanic al 
apărării, lordul Carring
ton, și cu secretarul general 
al N.A.T.O., Joseph Luns, 
primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, a dat publici
tății o declarație în care se 
subliniază, intre altele, că 
guvernul maltez anulează 
ultimatumul fixat pentru 15 
ianuarie în vederea retrage
rii forțelor britanice dislo
cate pe insulă. El a precizat 
că guvernul britanic i-a dat 
asigurări că Marea Britanie 
nu se va amesteca în trebu
rile interne ale Maltei.

Sîmbătă seara, Dom Min
toff a părăsit Roma. La ple
care, el a declarat ziariștilor 
că perspectivele soluționării 
actualei crize anglo-malteze 
nu se vor contura decit după 
noua rundă de convorbiri cu 
oficialitățile britanice.

pe piețele de schimb ale dola
rului nu sînt de bun augur, ast
fel îneît dintr-o dată a reapă
rut pesimismul ce părea să bată 
în retragere imediat după acor
dul de Ia Washington. Există o 
îngrijorare din ce în ce mai 
mare, generată de incertitudi
nile în legătură cu ceea ce se 
va întîmpla atunci cînd ratele 
de schimb fixate acum nu se 
vor dovedi corespunzătoare și 
vor impune noi realinieri sau 
poate chiar o reîntoarcere Ia 
cursurile flotante. Pur și sim
plu. inorederea în dolar nu mai 
există, avertiza nu demult Ju- 
lius Wittmaack, director gene
ral al Băncii Dresdiner din 
Frankfurt“, se arată în edito
rial.

Situația economică in țările 
membre ale Pieiței comune s-a 
deteriorat considerabil în ulti
mele luni și este de așteptat ca 
această tendință să rămînă ca
racteristică și pentru perioada 
de început a anului 1972 — con
stată Comisia C.E.E. în ultimul 
său raport trimestrial pe anul 
treout. La baza actualei situa
ții, apreciază raportul, se află 
efectele crizei monetare occi
dentale și măsurile comer
ciale protecționiste adoptate 
de S.U.A. Chiar în cazul unei 
înviorări economice în a doua 
jumătate a anului 1972, crește
rea generală a producției in
dustriale în țările membre nu 
va depăși — se 1 prevede — 
2,5—3 la sută. Referitor la pe
rioada acoperită de raport, se 
adaugă că șomajul s-a agravat 
în aproape toate țările membre. 
Prețurile și, implicit, costul vie
ții și-au menținut, la rîndul lor, 
ritmul de creștere. în cercurile 
de afaceri s-a accentuat pesi
mismul general față de climatul 
economic, investițiile marcînd o 
scădere pronunțată. De aseme
nea, a continuat tendința de re
ducere a consumului intern, ca 
urmare a creșterii prețurilor.

pe slciulrlt
• ÎN CAPITALA REPUBLI

CII DEMOCRATE GERMANE 
s-a desfășurat, duminică, tra
diționala demonstrație consa
crată comemorării a 53 de ani 
de la asasinarea eroilor clasei 
muncitoare germane Karl Lieb- 
knecht și Roșa Luxemburg. în 
fruntea coloanei de demon
stranți au sosit la Monumen
tul Socialiștilor Friedrichsfelde, 
primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker, alți 
conducători de partid și de stat 
ai Republicii Democrate Ger
mane.

Negocierile 
de la Bagdad

• LA BAGDAD A ÎNCEPUT 
O NOUA RUNDĂ DE NEGO
CIERI între reprezentanții gu
vernului irakian și ai compa
niilor „Irak Petroleum Co.“, 
„Moșul Petroleum Co.“ și „Bas- 
rah Petroleum Co.“, care ope
rează pe teritoriul Irakului. Pe 
agenda negocierilor figurează 
cererile guvernului de la Bag
dad privind sporirea redevențe- 
lor acordate de către companiile 
petroliere amintite, precum și 
participarea statului irakian la 
exploatarea terenurilor petrolie
re concesionate acestor societăți.

Concedieri la Bilbao
• AGENȚIA A.P. informează 

că direcția firmei metalurgice 
„Pradera Hermanos“ din lo
calitatea spaniolă Bilbao a con
cediat sîmbătă peste 50 la sută 
din salariații săi care se aflau 
în grevă de la 11 ianuarie și 
care revendicau îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață și de 
muncă.

• PRINȚUL MOȘTENITOR 
AL IORDĂNIEI, Hassan, care 
întreprinde o vizită în Pakistan, 
a avut convorbiri, în localitatea 
Peshawar, cu șeful statului pa
kistanez, Zulfikar Aii Bhutto, 
informează agenția Reuter. 
Prințul Hassan a transmis lui 
Aîi Bhutto un mesaj din partea 
regelui Hussein al Iordaniei. în 
cadrul convorbirilor, au fost a- 
bordate probleme interesind cele 
două părți.

Dezvoltarea comerțului 
polono-japonez

• ÎNTR-UN NUMĂR CON
SACRAT JAPONIEI, publicația 
poloneză de comerț exterior 
„HANDEL ZAGRANICZNY“ 
relevă dezvoltarea relațiilor e- 
conomice și comerciale polo
no—japoneze, concretizată de 
sporirea volumului schimburi
lor reciproce de mărfuri în ulti
mii 5 ani de aproape 10 ori. To
tuși, relevă publicația poloneză, 
in ciuda acestor creșteri im
portante, ponderea comerțului 
nipono-polonez in ansamblul co
merțului exterior al celor două 
țări continuă să se afle la un ni
vel redus.

Iarnă grea în Grecia
• GRECIA CUNOAȘTE UNA 

DIN CELE MAI GRELE IERNI. 
Ninsori abundente continuă să 
se înregistreze în cea mai mare 
parte a țării. Numeroase șosele 
sînt blocate, iar temperatura a 
scăzut la minus 18 grade în Gre
cia de nord.

Aeroportul din Salonic, aco
perit de gheață, a devenit a- 
proape impracticabil pentru 
decolarea și aterizarea avioa
nelor.

• AUTORITĂȚILE ECUA- 
DORIENE au capturat sîm- 
bătă trei pescadoare ameri
cane care pescuiau în apele 
teritoriale ale Ecuadorului. 
După cum a declarat mini
strul apărării, Luis Robles 
Piaza, este vorba de vasele 
„Amstrong“, „City of Lis- 
deon“ și „Puritan“. De la 
înoeputul anului, marina e- 
cuadoriană a mai capturat 
alte 2 pescadoare americane, 
ai căror proprietari au fost 
supuși la plata unei amenzi 
de 151 410 dolari. Agenția 
FRANCE PRESSE, care 
transmite știrea, amintește 
că numărul pescadoarelor 
americane sechestrate in 
1971, în apele teritoriale ale 
Ecuadorului, a fost de 72.

rulează la Sala Palatului (orele 
17,45; 20,15), Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 1115; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

NARI : rulează la Aurora (orele 
9,30; 12,30; 16; 19,30).

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 
20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

OLIVER : rulează la Arta (orele 
15,30; 19), Doina (orele 11,30; 16; 
19,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare): 20,15 — PROGRAM
DE DOCUMENTARE.

LIVADA DIN STEPĂ : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ANA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
16; 19).

DUEL STRANIU : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Tomis (o- 
rele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Bu- 
cegl (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Unirea (orele 16; 18; 20).

MARELE PREMIU : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 19).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 19), Miorița (o- 
rele 9; 12; 16; 19,30).

NICI UN OM PENTRU CAMP 
DETRICK : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20), Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,30).

GARA BIELORUSA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 19,30).

ȘA CUMPĂRAM O MAȘINĂ 
DE POMPIERI : rulează la Crîn- 
gațl (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRADI-

FLOAREA DE CACTUS : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

LUNI, 17 IANUARIE 1972

16,00—17,00 Lecții pentru lucră
torii din agricultură. 18,00 Ecranul 
— Emisiune de informație și cri
tică cinematografică. Din sumar : 
Distribuirea în filme — o șan
să 7 ; Avanpremieră ; Cronica fil

mului „Love Story“ ; Cineaști 
contemporani ; Claude Chabrol ; 
Secvența săptămînii. 18,30 Aplau
ze pentru români. 18,50 Stop-ca- 
dru. 19,20 1001 de seri — Aventu
rile celor doi căței. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,10 Roman 
foileton : David Copperfleld (V). 
21,00 Programul făuririi conștiente 
a viitorului. Politica externă a 
României, o politică pătrunsă de 
spiritul concepției materialist- 
dlalectice a partidului și statului 
nostru. Participă la discuții : 
prof. univ. Nicolae Ivanciu, dr. 
Cristian Poplșteanu, Romulus Că- 
plescu. 21,35 Steaua fără nume — 
Emlsiune-concurs pentru tinerii 
interprețl de muzică ușoară. 22,35 
Din țările socialiste — R. P. Un
gară — Miskolc. 22,50 Telejurnalul 
de noapte.

LUNI, 17 IANUARIE 1972

Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20.

In poștalioanele 
vremii, Goethe 
avusese nevoie 
de două luni 
întregi pentru a 
străbate distan

ța Karlovy Vary—Roma, pro
babil cam tot atît cit i-a tre
buit lui Ovidiu să ajungă pe 
țărmurile Pontului Euxin 
sau stolnicului Constantin 
Cantacuzino pentru a nu 
pierde deschiderea anului u- 
niversitar italian al vremii. 
In materie de viteză de lo
comoție, cele 18 secole din
tre autorul „Artei iubirii“ și 
al lui „Faust" n-au prea adus 
noutăți. La 185 de ani după 
„Călătoria în Italia" a genia
lului german, de la București 
la Roma se ajunge în două 
ore, dar, contradicție su
părătoare, tot atît timp iți 
trebuie de la coborîrea din 
avion pînă la hotelul din ca
pitala Italiei. Oricum însă, 
avionul este o mare victorie 
asupra timpului și distanțelor 
și, neobsedat de dorința de a 
ajunge în sfîrșit la capătul 
călătoriei, Goethe ar fi de
dicat azi cu siguranță mai 
mult de trei ore vizitării Flo
renței, timp care nu i-a per
mis decît o privire fugară a- 
supra orașului.

Orice călătorie a unui ro
mân spre Roma este trăită, 
desigur, ca un drum spre o- 
bîrșie. Purtăm în noi, de se
cole, conștiința că „de la 
Rîm ne tragem“, iar unul 
dintre cele mai importante 
monumente ale Romei, Co
lumna Traiană, narează în 
piatră tocmai drumul însîn- 
gerat de început al devenirii 
noastre. Firească deci emo
ția, firesc interesul, firească 
tentația de a da întîietate o- 
rașului antichității, _ Forumu
lui roman și celor imperiale. 
Coliseului și Capitoliului, 
Termelor lui Caracalla, arcu
rilor de triumf ale lui Con
stantin, Titus și Severus, 
Panteonului, Mausoleului lui 
Augustus și celui al lui A- 
drian — și a lăsa pentru altă
dată, în caz că timpul nu per
mite, orașul Renașterii și pe 
cel al contemporaneității. 
Căci pentru toate nu este, 
practic, timp. Roma are ne
voie de un sejur îndelungat 
pentru a-i cunoaște multiple
le straturi de civilizație, ne; 
număratele monumente și 
comori de artă.

MINIAUTOMOBI- 
LELE Șl HAOSUL 
CIRCULAȚIEI

In zonele periferice ale 
Romei se construiește mo
dern, intens, rapid. In schimb, 
în perimetrul istoric central, 
activitatea în acest domeniu 
trenează. Firmele de con
strucții se plîng de exigen
țele comisiilor arheologice și 
sînt tentate să le evite, aces
tea, la rindul lor, au făcut un 
bilanț inspăimîntător al pier
derilor de valori ale trecu
tului datorită lipsei de înțe
legere a constructorilor. Lu
crările Ia metrou avansează 
mult prea lent și circulația 
a devenit un adevărat haos. 
Traversarea centrului este o 
probă de răbdare, atît pen
tru automobiliști, cit și pen
tru pietoni și abia cunoscind 
aceste orașe ale Renașterii, 
cu străzile lor de 2—3 metri 
lățime, lipsite de trotuare, 
din care se intră direct in 
casă și care râmîn totuși des
chise circulației rutiere, ba 
chiar și parcajului liber, îți 
dai seama de ce Italia 
este țara miniautomobilului 
(„Fiat-127" cucerea în decem
brie, în chiar patria „Volk- 
swagen“-ului, titlul de cea 
mai bună creație automobi
listică a anului). De altfel, 
în zece zile de sejur italian 
nu am văzut nici o singură 
limuzină americană. Pe Via 
Veneto sau în cartierul rezi
dențial Parioli există, desi
gur și asemenea mostre, dar 
acestea nu se aventurează 
niciodată in labirintul dintre 
Tibru și Piața Spaniei. Nici 
cu adoratele lor miniautomo- 
bile, traversarea orașului nu 
este o problemă prea simplă, 
între Termele lui Caracalla 
și Palatin, pe o alee largă, 
Ia o oră de vîrf, trei între
prinzători conducători auto 
s-au desprins din coloana 
fără capăt și fără coadă, care 
la fiecare sută de metri se 
oprea cîteva minute pentru 
a aștepta revărsarea fluviului 
din dreapta și stingă, au in
trat pe trotuarul destul de 
pustiu și au oprit brusc, la 
doi pași în urma noastră, so- 
licitind drum liber. Sub pi
nii cintați de Respighi, ase
menea subterfugii automobi
listice nu par deloc rare și 
municipalitatea romană, să
tulă probabil de protestele 
cetățeanului nemotorizat, care 
se strînseseră desigur în mal
dăre, a hotărit recent închi
derea pentru automobile a 
zonei comerciale centrale 
dintre Piața Spaniei și pala
tul Montecitorio. în tot res
tul cetății eterne, cele 
800 000 de miniautomobile își 
fac de cap, tiranizind orașul 
cu gazele și trepidațiile, cu 
zgomotul și intempestiva lor 
înaintare spre țel, cu insolita 
lor apariție chiar acolo unde 
Ie credeam în orice caz pro
hibite: lingă forumurile im
periale, în jurul Coliseului, 
sub zidurile Capitoliului și 
Pantheonului, sub deschide
rile Arcului de trumf al lui 
Constantin și în centrul pie
ței fără egal concepute și 
construite de Bemini în fața 
Catedralei Sf. Petru. De alt
fel, municipalitatea este de 
mult îngrijorată de eternul 
haos de circulație din ceta
tea eternă. începutul lui 1972 
a fost marcat de hotărîrea 
autorităților de a sonda dis
poziția cetățeanului motori
zat de a renunța la automo
bil și a folosi mijloacele de 
transport în comun. Pentru 
nouă zile s-a experimentat 
călătoria gratuită in autobu
ze — cu rezultatul derizoriu 
al unei Creșteri de numai...
25 la sută a numărului de pa
sageri.

„CHIUSO PER 
SCIOPERO"

Cunoștința cu Italia a avut 
loc la sfirșitul unui an de 
certe dificultăți economice, 
de stagnare quasitotală a 
creșterii producției și de re
corduri pe scara prețurilor. 
O recesiune economică con
siderată de unii chiar mai 
gravă decît cea din 1963—64, 
dublată de efectele negative 
ale crizei monetare occiden
tale, a făcut ca îngrijorarea 
să ia locul nonșalanței pe 
chipul omului de pe stradă, 
marcat din ce în ce mai mult 
de semnele luptei pentru e- 
xistență. In 1971, Italia a o- 
cupat unul din primele locuri 
în Europa la capitolele șo
maj, stagnare, inflație, sub- 
utilizare a capacităților de 
producție etc. încercările pa
tronatului de a transfera a- 
supra muncitorilor poverile 
crizei economice au dus la 
acțiuni unite ale marilor cen
trale sindicale italiene, la 
greve și demonstrații de mare 
amploare. Concedierile ade
sea masive, reducerea timpu
lui de lucru cu scăderea co
respunzătoare a salariilor.

25 la sută din produsul glo
bal al orașului se realizează 
în industrie din care 60 la 
sută în construcții și numai 
40 la sută în ramurile pro
ductive propriu-zise (electro
nică, chimie etc.).

UN EVENIMENT 
ÎN VIATA TINERE
TULUI ITALIAN

Giuseppe Pizza, membru al 
conducerii organizației de ti
neret democrat-creștine, era 
încă sub impresiile proaspe
te ale unei călătorii recente 
în România. Vorbește cu vă
dită satisfacție despre acest 
voiaj, care i-a ocazionat con
tacte și discuții utile cu re
prezentanți ai tineretului ro
mân. Și cum impresiile Con
ferinței de Ia Florența a ti
neretului european privind 
securitatea erau încă vii, a 
ținut să sublinieze în mod 
deosebit importanța acestui 
eveniment în viața tineretu
lui italian, faptul că pentru 
prima dată s-a realizat o co
operare strînsă și largă a or
ganizațiilor tineretului comu
nist, P.S.I.U.P., socialist și

Secvențe 
italiene

întemnări de BAZIL ȘTEFAN

nesatisfacerea revendicărilor 
muncitorești legitime în ca
drul negocierilor noilor con
tracte colective au făcut ca 
numeroase întreprinderi și 
instituții să-și inchidă tem
porar porțile. Anunțul „chiu- 
so per sciopero“ („închis 
din cauza grevei“) l-am în- 
tîlnit la numeroase ghișee și 
porți,

AVALANȘA DIN 
MEZZOGIORNO

Problemele ridicate de 1971 
s-au adăugat dificultăților 
tradiționale ale economiei i- 
taliene, dintre care cea mai 
importantă este subdezvol
tarea cronică a Mezzogiorno- 
ului (Sicilia și sudul „cismei“ 
italiene) in comparație cu 
nordul industrializat și rela
tiv prosper. Lipsa de entu
ziasm a marelui capital pen
tru investiții masive în a- 
ceastă zonă — lipsită altfel 
de resurse deosebite, de for
ța de muncă inalt calificată 
și de infrastructura necesară 
industriei moderne — slabe
le posibilități de „interven
ție" ale statului in condițiile 
sistemului economic capita
list, fac ca sudul italian să 
fie confruntat în continuare 
cu o multitudine de dificul
tăți: relații de tip feudal în 
agricultură, teroarea mafio
tă, lipsa de locuri de muncă, 
de școli, de spitale, de per
spective. Ca urmare a șoma
jului, citadelele industriale 
din nord sînt asaltate anual 
de o adevărată avalanșă de 
forță de muncă emigrantă 
provenind din Mezzogiorno. 
Meridionalii sînt ușor de i- 
dentificat. Coborînd din tre
nuri ticsite, discută agitat in 
dialectul lor greu inteligibil 
și pornesc imediat spre una 
din pensiunile modeste și ul- 
tramodeste din apropierea 
gării Termini, unde vor ră- 
mîne, pină își vor fi termi
nat economiile strînse cu tru
dă, în căutarea unei slujbe 
oricît de umile — imagine 
caracteristică, cunoscută din 
atîtea și atitea filme ale neo
realismului italian. Prezența 
lor ridică probleme extrem 
de complicate în marile ora
șe care au atins de mult gra
dul de saturație. Lucrul poa
te fi observat cel mai bine 
la Roma, centrul geografic, 
istoric și administrativ al ță
rii, dar din păcate nu și cel 
economic. „Capitală pedesă- 
vîrșită", cum o numea re
cent corespondentul ziarului 
„Le Monde“, Roma este situa
tă într-o zonă de vid econo
mic. în 1870, după victoria 
Risorgimento-ului, orașul a 
fost ales drept capitală da
torită poziției, valorii sale 
simbolice și istorice și faptu
lui că citadelele economiei 
se găseau în întregime în 
zone excentrice. Inexistența 
unei baze economice solide 
a creat nenumărate dificul
tăți. Și dacă populația cetă
ții eterne a crescut în seco
lul scurs de la desemnarea 
sa drept capitală a Italiei de 
aproape 15 ori (de Ia 200 000 
la circa 2,7 mliioane) numai

democrat-creștin în cadrul 
comitetului de pregătire și or
ganizare a acestei reuniuni. 
Pino, cum îl numesc priete
nii, consideră că este un semn 
de bun augur și că, în pro
bleme importante, unde exis
tă poziții comune sau apro
piate, colaborarea poate și 
trebuie continuată. Am reți
nut această opinie realistă, 
constatind că se aseamănă 
cu cea exprimată într-o dis
cuție anterioară și de tova
rășul Imbeni, membru al con
ducerii Federației Tineretu
lui Comunist Italian (FGCI) 
care ne spunea că, pînă nu 
de mult, o asemenea coope
rare părea multora de neîn
chipuit. In Italia, drumul că
tre acțiuni unite ale organi
zațiilor de tineret de diferi
te orientări ideologice și a- 
partenențe politice în pro
bleme mari, de interes vital 
comun, pare acum deschis.

CONVORBIRI LA 
SALERNO

înainte de a părăsi Italia 
sintem invitați să facem o 
vizită fulger in orașul Saler- 
no. E de prisos să spunem că 
invitația ne-a făcut multă 
plăcere, întreaga coastă tire- 
niană dintre Neapole și O- 
gliastro Marina fiind o zonă 
de mare frumusețe naturală, 
unde Apeninii coboară în a- 
devăratul înțeles al cuvîntu- 
lui în mare. Timpul este din 
păcate prea scurt pentru a 
vizita Neapole („Vidi Napoh 
poi mori“). Faimoasa „Auto
strada del sole", o realizare 
tehnică altfel remarcabilă, 
traversează Italia departe de 
orice așezare umană, indife
rentă și plicticoasă ca toate 
arterele de acest gen. înnop
tăm la Vietri sul Mare, ves
tit pentru ceramica sa, în- 
tr-un hotel in care parterul 
este... deasupra, iar etajele... 
dedesupt, dar trebuie să re
nunțăm, de asemenea, la Po- 
sitano, Amalfi și Paestum, 
perlele acestui golf splendid. 
Avem, în schimb, satisfacția 
unor întrevederi cu Gaspare 
Russo, primarul orașului și 
cu Diodato Carbone, pre
ședintele provinciei Salerno, 
care au cuvinte de înaltă a- 
preciere la adresa politicii 
externe constructive; realis
te, de înaltă principialitate a 
României, bine cunoscută în 
Italia și remarcă dezvoltarea 
pozitivă a relațiilor româno- 
italiene. Ni se relatează des
pre interesul larg stîrnit la 
Salerno de o expoziție ro
mânească, despre sentimente
le de simpatie de care ro
mânii se bucură în Italia și 
evident, despre problemele s 
preocupările autorităților Io 
cale din această zonă indus 
trială și turistică pe care in 
terlocutorii o numesc „noi 
dul sudului" — cu satisfacții 
pentru cele realizate pînă îi 
prezent, dar și cu conștiinț; 
dificultăților cu care sînt 
confruntați zilnic. înapoi Ia 
Roma, în ajunul plecării, ne 
supuneam ritualului care pro
mite o reîntîlnire și aruncăm 
o monedă românească în ba
zinul frumoasei Fontana di 
Trevi.
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