
Profetar! din toate țările, uniți-vă !

U. T. C. SEMICENTENAR U. T. G

Cunoașterii tradițiilor glorioase ale mișcării revoluționare de 
tineret din tara noastră, a acțiunilor de luptă desfășurate de 
Uniunea Tineretului Comunist sub conducerea partidului în anii 
ilegalității, a personalității militanților intrați în istoria eroică 
a organizației noastre, i-au fost consacrate în cursul săptăminii 
trecute o gamă diversă de manifestări. Dintre acestea, rubrica 
noastră de astăai vă prezintă numai cîteva.

• In municipiile Galați și 
Tecuci, ca de altfel și în nu
meroase comune ale județu
lui Galați, la Ivești, Li- 
eș'ti, Umbrășești, Nămo
loasa, Pțseu și Slobozia 
Conachi, tinerii au putut ur
mări expuneri pe următoare
le teme : „U.T.C., ajutor de 
nădejde al partidului“, ..Oa
meni de ieri și de azi“, „în
ceputurile mișcării democra
tice a tineretului din Româ
nia“, „U.T.C., organizația

noastră revoluționară“. A 
fost declanșată și faza de 
masă a concursului „Tradiții 
glorioase ale U.T.C.“.

• Secretarii Comitetului 
județean Corj al U.T.C. au 
fost oaspeții tinerilor din o- 
rașul Țicleni, din comunele 
Turceni și Crușeț, al mineri
lor de la exploatarea Rovi- 
nari. Subiectul discuțiilor an
gajate l-a oferit momentul de 
seamă în mișcarea revoluțio
nară a tineretului din Româ
nia, al creării U.T.C.

• Elevii școlilor generale 
din Budești, Ciolpani, Gră
diștea, Vedea, Bolintinu din 
Vale, din județul Ilfov, au 
luat parte la o masă rotundă 
cu tema : „Ce știm despre or
ganizația U.T.C. în timp 
ee colegii lor de la liceul nr. 
2 din Oltenița au folosit pri
lejul simpozionului „50 de 
ani de luptă și muncă sub 
steagul glorios al partidului“ 
pentru a-și răspunde la ace
leași întrebări.

• La Orăștie, în județul 
Hunedoara, a avut loc con
cursul „Momente și locuri 
de neuitat“. El s-a înscris ca 
o continuare firească a unei 
alte acțiuni, de prezentare în 
fața tinerilor de la liceul 
„Aurel Vlaicu“ din același 
oraș, a cîtorva chipuri repre- 
zentative de eroi uteciști.

Concursul, valorificind tema 
luptelor la care au participat 
tinerii comuniști în perioada 
ilegalității, a prilejuit o emo
ționantă rememorare a eve
nimentelor din anii marilor 
bătălii ,de clasă.

• Clubul tineretului din 
Oradea adăpostește în mod 
frecvent în ultima vreme ma
nifestări care exercită o pu
ternică forță de atracție asu
pra uteciștilor. Si nu numai 
asupra lor. Din rîndul acestor 
activități face parte și simpo
zionul „Oradea și mișcarea 
comunistă de tineret“.

• Un simpozion, „Semicen
tenar glorios“,: căruia i se a- 
daugă două concursuri „Eroi 
au fost, eroi sint încă“ și 
„Pagini din istoria U.T.C.“, 
organizate in orașele Hirșo- 
va, Medgidia și Cernavodă 
au completat, paleta bogată 
din săptămina aceaista a ma
nifestărilor dedicate semi
centenarului de către uteciștii 
din județul Constanța.
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DISTINCTE
PE FLUXUL
CALITĂȚII

AUTOCONTROLUL
și autoexigență

Pină nu de mult peste 60 la 
sută din rulmenții produși în u- 
zina brașoveană se încadrau în 
baremul — „calitate normală“. 
Nu era o poziție cu care cineva 
să se poată declara mulțumit. 
Exigențele de la o zi la alta mai 
mari ale industriei naționale, 
cererile mereu sporite au impus 
o mai mare exigență a colecti
vului, o creștere a răspunderii 
fiecărui salariat Ia locul său de 
muncă, o amplificare a măsuri
lor tehnice și organizatorice în 
vederea atingerii unei cote su
perioare sub aspectul calității, 
in producția de rulmenți. Și 
pentru că tinerii, prin numărul 
și potențialul lor profesional, 
au o pondere considerabilă în u- 
z.ină, trebuiau cei dinții antre
nați în eforturile pentru o radi
cală îmbunătățire a parametri
lor calitativi, pentru situarea 
rulmenților românești pe ace
eași treaptă a valorilor cu cele 
mai renumite firme ale lumii. 
Cum a acționat in acest scop or
ganizația U.T.C., care sint re
zultatele obținute, ce și-au pro
pus tinerii în continuare pentru 
ca inițiativa „fiecare utecist — 
fruntaș în producție, model în 
comportare“ să se realizeze în 
fapt, pentru ca aniversarea se
micentenarului U.T.C. să-i gă
sească 
tate ? 
aceste _______  ... ___
U.T.C. nr. 6 din secția rectifi
care — secția în care se hotă
răște în cea mai mare măsură 
calitatea rulmenților.

lor în producție. Ei nu reușesc 
în numai cîteva luni, prin cursu
rile de calificare, să dobîndească 
cunoștințele și deprinderile pre
tinse de complexitatea sarcini
lor lor.

„Organizației de tineret îi re
vine obligația, spune secreta
rul de partid, să găsească forme 
proprii de aprofundare a cunoș
tințelor tinerilor, îndeosebi a ce
lor noi venîți, a celor care se 
calificaseră mai înainte Ia locul 
de muncă, să le controleze mai 
îndeaproape prezența la for
mele de perfecționare profesio
nală în care sint incluși, mo-

dul în care își însușesc aici cu
noștințele predate.

în cuvîntul său maistrul 
Gheorghe Cosma s-a referit la 
folosirea mai judicioasă a celor 
480 de minute, la necesitatea în
tăririi disciplinei tinerilor, la 
mai buna organizare a locului 
de muncă. „Corectitudinea și 
precizia unei piese, în cazul nos
tru căile de rulare, depinde și 
de priceperea cu care un mun
citor își chibzuiește și planifică 
timpul, respectă ritmul
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PROPAGANDISTUL
cu cele mai bune rezul- 
Am căutat răspunsul la 
întrebări în organizația

COMUNIȘTII DESPRE TINERI

generală 
........ , . din sec

ția rectificare analizaseră în ne
numărate rînduri activitatea or
ganizației U.T.C. De data aceas
ta însă la ordinea de zi figura 
un aspect mai concret, mai de
tașat din munca sa, mobilizarea 
tuturor tinerilor la efortul cOț 
mun pentru ridicarea eficienței 
economice a producției, pentru 
performante mai înalte a cali
tății rulmenților fabrio<*j aici. 
Discuțiile pe marginea informă
rii prezentate de secretarul bi
roului U.T.C. au fost concise, la 
obiect, sugestiile limpede for
mulate.

„înainte de a vorbi despre ca
litate trebuie să vorbim despre 
pregătirea profesională a tine
rilor — consideră maistrul Va- 
sile Ungureanu, secretarul orga
nizației de partid. Nu la modul 
general ci de la om la om. 
Dacă intr-un lot de rulmenți se 
găsește unul singur ca necores
punzător, beneficiarul respinge 
întregul lot. Dacă intr-un co
lectiv întreg există un singur 
muncitor care nu se încadrează 
în disciplina tehnologică, care 
este insuficient pregătit și pro
duce piese cu abateri de la nor
mele riguroase ale calității, 
munca noastră, a întregului co
lectiv este compromisă. Am re
curs la această alăturare de e- 
xemple pentru că mai avem, din 
păcate, cel puțin 3—4 tineri care 
ne mai oferă încă produse lu
crate fără exigență.

Maistrul Ungureanu găsește și 
o explicație. Datorită fluctua
ției, colectivul se împrospătează 
în permanență cu noi angajați, 
ceea ce îngreunează integrarea

Nu era o adunare 
neobișnuită. Comuniștii

• PAȘI PE TERRA
— Instantanee

sovietice

• TINERETUL LUMII 
ÎN LUPTĂ
— Recrudescența 
frămîntărilor stu
dențești din Fili-

pine
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CE INCLUDE
ȘCOALA ÎN

TIMPUL ORELOR
DE PRACTICA ?

Faptul este îndeobște _ cunos
cut : pentru școala de tip pro
fesional orele de practică sint 
cheia procesului de învățămînt. 
în investigația noastră făcută în 
cîteva școli profesionale ale Bu
zăului am urmărit nu pur și 
simplu cum se desfășoară prac
tica, ci ce soluții au fost, găsite 
pentru ca activitatea practică, 
distribuită pe un număr consi
derabil de ore, să-l pregătească 
total pe tînăr pentru meserie.

Școala profesională C.F.R. care 
pregătește meseriașul solicitat 
de o activitate atît de preten- 

. țioaeă ca cea pe căile ferate, ne 
oferă o primă experiență. Ea 
s-ar putea numi preocupare 
pentru creșterea treptată a gra
dului de dificultate în practică, 
pentru evoluția tînărului de la 
inițiere la stăpînirea meseriei. 
Anul I este un an de practică 
în atelier, distribuită în 18 ore 
săptămînal. Finalul activității de

$1 CERCUL SÀU DE
ÎNVĂȚĂMÎNT POLITIC

Laurii muncii'

SlMBATA Șl DUMINICA 
A AVUT LOC LA 

ClMPULUNG MOLDOVENESC

O exuberantă manifestare
a tinereții

FESTIVALUL
Caracteristice pentru noul an 

de învățămînt politic-ideologic 
U.T.C., care a debutat cu aproa
pe trei luni in urmă prin studi
erea aprofundată a documente- 
lor plenarei C.C. al P.C.R. din 
3-5 noiembrie, a măsurilor adop
tate în vederea educării comu
niste a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, sint 
căutările organelor, organizații
lor U.T.C., propagandiștilor pri
vind 
de 
continuă 
cunoștințe politice 
gice, a 
modalităților și metodelor de ac
țiune. Experiența de pină acum 
oferă în acest sens cîteva conclu
zii de lucru asupra cărora este 
necesar să se reflecte pentru a 
desprinde invățămintele utile 
muncii în perioada următoare. 
Opiniile și observațiile de față, 
ale unor propagandiști sau acti
viști indepiinind ei inșiși acest 
rol, prin conducerea directă a 
unor cercuri de învățămînt poli
tic U.T.C., remarcă situații de 
fapt și soluții, procedee puse în 
acțiune tocmai pornind de la o 
anume înțelegere a rolului și 
sarcinilor pe care nu numai că 
le-au încredințat propagandistu
lui organele U.T.C.. dar Ie soli
cită, în acțiune, colectivele de 
tineri.

Vasilc Istrate, secretar al Co
mitetului municipal Ploiești al 
U.T.C., spre exemplu, insistă 
asupra cerinței, pe care el în
suși a verificat-o la cercul pe 
care-I conduce, de a nu se ră- 
mîne la simpla expunere a lec
țiilor din ciclul tematic desfășu
rat, propagandistului revenin- 
du-i misiunea de a imprima aces
teia o permanentă orientare po
litică generală a tinerilor j

îmbunătățirea activității 
educație, perfecționarea 

a conținutului de 
și ideolo- 

tuturor mijloacelor,

de aici și cerința de a-i ține la 
curent cu ultimele documente de 
partid și de stat, de a prezenta 
succint și unele evenimente 
politice interne sau externe, 
„în legătură cu lecția propiu-zisă, 
menționa acesta, este foarte im
portant ca tinerii să primească 
dinainte atit bibliografia temei 
cit și un punctaj după care se va 
desfășura discuția. Unii propa
gandiști ai noștri—la Institutul 
petrochimic, la Liceul nr. 1 și 
Liceul nr. 2 — așa fac; mai mult, 
i-au convins pe tineri să aibă și 
caiete de conspecte, realizind a- 
devărate seminare la dezbaterea 
fiecărei teme. Alții, dimpotrivă, 
susțin că n-au o pregătire de 
specialitate — înțelegînd prin a- 
ceasta că nu sint profesori de 
științe sociale — și s-au rezumat

la simpla lectură în fața uteciș
tilor a expunerilor publicate în 
presă pentru fiecare dintre teme, 
fără ca măcar să completeze a- 
ceste lecturi cu date din docu
mente de partid, din cărți. Con
siderăm că este un mod ncsa- 
tisfăcător de a proceda. Impor
tant rămîne ca. prin întreaga ma
nieră de îndrumare a activității 
cercului, propagandistul să-i a- 
tragă pe tineri, să nu procedeze 
funcționărește, mecanic, rigid“.

Acțiunea propagandistului în 
cerc este, așadar, multiplu an
gajată. în felurite chipuri, pe 
diferite căi. Discutam despre a- 
cestea la Fabrica de scule din

t
(Continuare
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AVUTUL STATULUI

AVUTUL NOSTRU

SPORTURILOR DE IARNĂ
Orașul de la 'poalele masivu

lui Rarău, . Cîmpulung-Moldove- 
nesc, a fost duminică gazda u- 
nei impresionante și entuziaste 
manifestări sportive, intitulată 
semnificativ: ..Festivalul sportu
rilor de iarnă“. Inițiativa orga-, 
nizării acestei ample confruntări 
a energiilor tinerești a pornit de 
la înseși condițiile naturale deo
sebite de. care plaiurile Țării jie 
Sus, începînd de la platourile 

cele ale 
pînp la 
preajrna, 
Sucevei

înalte ale Dornei, la 
Obcinelor .Bucovinei, 
dealurile domoale din 
Humorului, Rădăuților,

sau Fălticenilor, le oferă în a- 
notimpul rece practicării spor
turilor albe.

După ce au traversat, cșntrul 
orașului, cei peste 4 500 de 
schiori, patinatori, hocheiști, 
sportivi cu săniuțe, flancați de 
100 de stegari și întîmrainați de 
sunetele tradiționale ale buciu- 
mașilor, și-au făcut apariția 
încă, de dimineață pe stadionul 
tineretului din localitate. După 
ceremonialul solemn și de înal
tă vibrație patriotică al deschi- 
derii . Festivalului, grupurile ..de 
sportivi s-au îndreptat, spre 
locurile de. desfășurare a pro
belor prevăzute în concurs. Ele 
au înscris rînd pe rînd întrece
rile de schi alpin, slalom spe
cial, patinaj viteză, coborîri să
niuțe, hochei . pe .gheață. Una 
dintre probele cele mai viu dis
putate s-a dovedit a fi cea re
zervată schiorilor. Ea a fost 
precedată de un cros popular pe 
schi la care au luat startul nu 
mai puțin de 1 000 de băieți și 
fete.

Referindu-se la această disci
plină sportivă, Constantin Alexa

atelier trebuie să se soldeze cu 
pregătirea de bază în meseria 
de lăcătuș de întreținere sau 
utilaje construcții. Dar școala 
nu se mulțumește cu un simplu 
exercițiu de atelier la care să-i 
solicite pe începători. întrucît 
dispune de un atelier foarte 
bine dotat cu truse individuale 
complete șj, mașini-unelte, se 
urmărește inițierea rapidă a 
elevilor cu un capital de cunoș
tințe și deprinderi practice pen
tru ca, apoi, atelierul să pro
ducă ; să producă în scopuri 
utile pentru școală, și îfi scopuri 
formativ-educative pentru elevi. 
Astfel că, din deșeuri, elevii lu
crează scule și planșe didactice 
pentru autodotare. De fapt, în 
cel de-al doilea trimestru, elevii 
pot fi trecuți efectiv să lucreze 
pe diverse mașini unelte.

In ce constă gradul de dificul
tate sporit al practicii în anul 
al doilea — ne explică un prac
ticant, Gheorghe Ioniță : „în 
cel de-al doilea an, practica se 
extinde ca timp, făcîndu-se și 
transferul nostru Ia viitoarele 
locuri de muncă, deci luăm 
contactul direct cu producția 
specifică meseriei noastre. Aș 
putea fi nemulțumit, intr-un fel, 
pentru că, la începutul perioa
dei. facem destule ore de asis
tență în diverse secții ale Ate- 

llîerului de zonă. Totuși, adevă
rata experiență de muncitor 
aici o începem. Muncitorii, 
dintre care mulți sint absol
venți ai profesionalului, ne înțe
leg dorința de a ciștiga cit mai 
multă experiență practică în 
timpul școlarizării și ne încre
dințează execuția unor operații 
mai puțin dificile“.

înțelegînd fireasca dorință a 
tînărului de a se manifesta ca 
muncitor încă din școală, îneît 
integrarea în producție să fie, 
apoi, mult mai rapidă, pentru 
anul trei de practică s-a recurs 
la o soluție de mare eficiență ; 
aceasta asigură participarea ac
tivă. continuă și responsabilă a 
fiecărui elev in procesul de 
producție. E vorba de brigăzile 
de producție formate exclusiv 
din rîndul elevilor și conduse de 
șefi de echipă, muncitori cu o 
înaltă calificare și cu calități 
de pedagogi. Directorul școlii, 
ing. Vasile Dumitru, ne de
monstrează avantajele acestei 
formule de practică : „în con
dițiile unei practici pe lingă 
muncitori, elevul n-avea răspun
dere pentru o anumită activita
te. interesul său fiind scăzut. Pe 
de altă parte, muncitorii, avînd 
propriile lor răspunderi de nor
mă, nu-1 solicitau pe elev să lu
creze. ci îl lăsau să asiste ori 
îl foloseau la munci necalifica
te. Am cîștigat încrederea con
ducerii atelierului de zonă — al 
cărui director este, în același 
timp, profesor de tehnologie în 
școala noastră — și acesta le-a 
încredințat elevilor răspunderea 
de a lucra in brigăzi, cu sarcini

CĂLIN STANCULESCU

președintele comisiei județene 
Suceava de schi, ne spunea : 
„Prin numărul mare de parti- 
cipanți și la etapele de masă și 
la faza finală de azi, a reieșit 
că schiul constituie pentru su
ceveni sportul favorit de iarnă. 
Probele desfășurate ,în cadrul 
Festivalului au evidențiat că e- 
xistă reale talente care îndru
mate și urmărite îndeaproape se 
vor putea afirma pe plan na
țional. M-aș referi la tinerii 
fondiști Cornelia Mititelu, Ni- 
coleta Ștanciu din Vatra Bor
nei, Doina Ivașcu, Paraschiva 
Moroșan, din Cimpulung Moldo
venesc, sau la „alpinii“ Viorica 
și Aurelia Hancig. Constantin 
Guga și Mihai Miron din Vatra 
Dornei. sau Cătălin Picioalcă din 
Cimpulung“.

La hochei, derbiul Festivalu
lui l-au oferit reprezentativele 
orașelor Rădăuți, Vatra Dornei 
și Cimpulung, iar la săniuțe, 
probă -viu disputată, s-au remar-

criterii

e-n pana

modul în 
aceste im- 

de către 
am

nuri — parte componentă a pro-
— s-ar pu- 
sau folosi

naște un nou gigant de oțel

„Tractorul

dați-mi altul nou!“
Iarna îi determină pe bunii 

gospodari să-și construiască pro
verbialul car. Pentru sate aceas
ta se traduce în desfășurarea 
unui proces susținut și intensiv 
de a cărui realizare depinde în
suși bunul mers al campaniilor 
agricole ce se apropie : am nu
mit acțiunea de reparare șî re- 
condiționare a utilajelor. De fe
lul în care se duce munca în 
aceste zile în stațiunile de ma
șini agricole, în atelierele me-

canice ale C.A.P.-urilor, depinde 
asigurarea unui potențial ma
xim de lucru, a unui randament 
optim al tuturor mașinilor și uti
lajelor în perioada campaniei. 
Ce se impune, printre altele, în 
acest scop ? Evident o judicioa
să gospodărire și o .valorificare 
rațională a însemnatelor canti
tăți de piese și materiale speci
fice. supraveghere și autoexi
gență, în vederea blocării tuturor 
supapelor prin care aceste bu-

priei noastre avuții 
tea risipi, deteriora 
irațional.

Pentru a observa 
care sint respectate 
perative în ateliere, 
fiecare tînăr mecanizator, 
poposit în cîteva unități agricole 
de pe meleagurile Brașovului.

...S.M.A.-ul din Hărman este o 
unitate bine cotată, despre ale 
cărei utilaje am avut prilejul să

aflăm aprecieri laudative nu mai 
departe decît la sfîrșituT campa
niei trecute. Secretul, de fapt, 
nu este altul decît o atentă și 
complexă pregătire a startului 
încă din perioada anotimpului 
rece. Și acum, în cele două ate
liere, citeva zeci de tractoare,

VIOREL RARA 
ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. a ll-a)

IN PAGINA

După ce 
planificăm CON
STRUCȚIA
LOR DE SPORT ?

SÄLI-

PÎRTIILE OLIMPI
CE ÎMPLINESC 48
DE ANI !

Fotbal — BOGAT 
PROGRAM INTER
NAȚIONAL
Judo — INTER
NAȚIONALELE 
ROMÂNIEI — UN 
SUCCES!'
Hochei
NAL DE ALARMĂ 
Tenis — I. NÄS- 
TASE SI I. TIRIAC 
DUBLI FINALISTI

SEM-

ION BELDEANU
(Continuare în pag. a lll-a)
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LĂSAȚI BĂIEȚII
SĂ UMBLE!

de ION BĂIEȘU

Ne pică în ureche, dinspre 
Brazilia, tot felul de vești 
cenușii despre trimișii noștri 
speciali pe pămîntul lui Fele. 
Unii spun că Steaua ar fi 
luat cinci bătăi, una după alta, 
dar mie nu-mi vine să cred, 
trebuie să fie altceva la mij
loc. Nu cred eu să fi primit ei 
alde Haidu și Coman două
sprezece goluri aiurea, fără să 
aibă din partea șefilor lor o 
indicație specială. Bănuiala 
mea e că steliștii or fi pro
bat un nou stil de fotbal, ceva 
nespus de subtil și subțire, iar 
brazilienii, luați cu vorba și 
cu samba, n-au sesizat ches
tia. De altfel, îi știu eu prea 
bine pe acești fotbaliști sud
americani, nimic nu disprețu
iesc ei mai mult decît fotbalul 
european și nu pierd nici o o- 
cazie să se răzbune pe el. Pro
babil, în clipa cînd au intrat

pe teren și i-au văzut pe-ai 
noștri și-au frecat palmele 
și nu zis : pe ei! Faptul că 
le-au vîrît douăsprezece go
luri îl mai înțeleg, e omenesc, 
dar ceea ce mă indignează 
pur și simplu e că nu i-au 
lăsat și pe steliști să înscrie 
golul de onoare. Așa ceva nu 
e admisibil! E ca și cum ar 
veni un musafir în casa ta, 
l-ai pofti la masă, tu ai mîn- 
ca friptură de curcan, iar pe 
el l-ai invita să se scobească 
în dinți. Totuși (luați-mă 
drept un naiv) eu mai găsesc 
o scuză sau un argument fi
gurii de-a dreptul falite pe 
care Steaua a făcut-o în acest 
turneu de minune. Nu cumva 
le-a trecut prin cap să-i 
păcălească pe nemți ? A- 
dică : ne lăsăm noi bătuți aici,

(Continuare în pag. a 111-a)
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AUTOCONTROLUL
ȘI AUTOEXIGENȚĂ

' (Urmare din pag. I) 
eru indicat al mașinii, norma și 
instrucțiunile tehnologice. Or, 
cei care irosesc minutele cu 
plimbări, întirzieri, șuete, 
proasta ordine în perimetrul lo
cului lor de muncă, au cele inai 
dese ocazii — consideră mai
strul Cosma — să facă rebuturi. 
E și normal. Ei încearcă să re
cupereze timpul irosit forțînd 
mașina, scoțînd-o din ritmul ei 
normal“.

N-a fost o simplă teoretizare. 
Comunistul Cosma a pornit de 
la nume și fapte reale din 
schimbul respectiv. Tinerii Vic
tor Panaite, Vasile Dumitrache, 
Nicolae Gavrilă sînt cei care au 
atras atenția prin întîrzierile, 
plimbările, absențele lor din u- 
zină. „Este adevărat, ei sînt sin
gurii răspunzători de faptele lor 
— continuă tovarășul maistru, 
dar organizației U.T.C. trebuie • 
să-i reproșăm îngăduința față 
de abaterile acestora, lipsa de 
operativitate în luarea unor mă
suri educative. Sugerez înfiin
țarea unei brigăzi artistice de 
agitație care să satirizeze aba
terile disciplinare ale unora, să 
stimuleze meritele altora, să de
vină în mîinile organizației un 
util mijloc educativ“.

„O cauză cu mare pondere în 
producerea rebuturilor și a pie
selor de calitate inferioară o 
constituie utilajele dereglate, 
prost întreținute — este de pă
rere ing. Ion Roman, mecanicul 
șef al fabricii. E o concluzie 
bazată pe verificările noastre. 
Am intilnit tineri ca Marin Var
ga, Rodica Pădure care fie că 
nu știu, fie că nu vreau mane
vrează cu brutalitate mașinile, 
nu le curăță, nu le respectă re
gimul tehnic. Aș fi de părere ca 
organizația U.T.C. să inițieze un

concurs permanent între tineri, 
care să-și propună ca obiectiv 
întreținerea 
și curățenia

Adunarea 
zației nr. 6 
rectificări a 
din Brașov, 
lizată .. 
U.T.C., s-a desfășurat în urmă 
cu trei luni de zile. N-am reți
nut aici decît o foarte mică 
parte din dezbateri, doar cîteva 
opinii și sugestii. Ce a urmat ? 
Ne răspund in continuare mem
brii biroului organizației U.T.C., 
tinerii, dar mai ales datele sta
tistice, rezultatele efective con
semnate în producție.

MICRONUL, GRAMUL, 
SECUNDA

Trei noțiuni distincte dar care 
dimensionează cu cea mai mare 
exigență conținutul calitativ al 
activității fiecărui salariat al 
fabricii de rulmenți. Micronul, 
precizia piesei : gramul, gos
podărirea judicioasă a materia
lelor : secunda, densitatea tim
pului de muncă. Trei noțiuni e- 
conomice, trei obiective de pri
mă importanță în activitatea și 
competiția tinerilor.

„De fapt este vorba de o ini
țiativă lansată in secția forjă
— ne informează tovarășul Va- 
leriu Chiorpec, secretarul orga
nizației U.T.C. nr. 6. Noi am pre
luat-o imediat și am adaptat-o 
inițiativei mai cuprinzătoare — 
„fiecare utecist — fruntaș în 
producție, model în comportare"
— cadrul de muncă în care ne 
vom desfășura activitatea noas
tră de producție, politică și edu
cativă în intimpinarea aniver
sării semicentenarului U.T.C.".

— Care sînt formele prin care 
v-ați gîndit să materializați ini
țiativa forjorilor ?

ordineamașinilor,
la locul de muncă“, 
generală a organi- 
a P.C.R. din secția 
Fabricii de rulmenți 
în care a fost ana- 

activitatea organizației

— Printr-o suită de... alte ini
țiative — intervine Petre Sto- 
ian, membru în biroul U.T.C.

Ca o acțiune de masă cu 
foarte bune rezultate s-a impus 
autocontrolul. Fiecare muncitor 
a fost dotat cu aparate de con
trol strict necesare pentru a-și 
verifica singur și pe faze, fie
care reper executat. Organizația 
U.T.C. a urmărit în paralel, 
prin adunările sale generale, 
prin învățămîntul politic, prin 
discuțiile cu tineri vizați, creș
terea răspunderii și exigenței 
fiecăruia față de calitatea mun
cii sale.

— Această tablă neagră pe 
care se văd două rubrici, grăi
toare „certați cu micronii“ și 
„prieteni ai micronilor“ este tot 
o inspirație recentă ?

— Intr-adevăr, aici își găsesc 
zilnic locul de cinste cei 
care dau cea mai bună produc
ție, ne explică Marcel Deșliu, 
un alt. membru al biroului or
ganizației U.T.C. și alături, locul 
jenant, cei care rebutează. E- 
fectul este peste cel așteptat. 
Tot mai mulți tineri izbutesc 
să-și „transfere" numele la ru
brica de laudă „prieteni ai mi
cronului“, tot mai puțini sint 
aceia care se dezonorează prin 
superficialitatea muncii lor.

Fișele de evidență a calității, 
concursul pentru cel mai curat 
loc de muncă, mașina cea mai 
bine întreținută, brigada artis
tică de agitație, intercalarea ti
nerilor noi veniți în secție între

muncitorii cu cea mai valoroasă 
experiență — alte idei sugerate 
în adunarea generală a organi
zației de partid — sînt în pre
zent tot atîtea mijloace opera
tive și eficiente prin care acțio
nează organizația U.T.C. pentru 
creșterea contribuției fiecărui 
tînăr la îmbunătățirea calității 
rulmenților, pentru situarea fie
cărui utecist la nivelul celor mai 
buni muncitori.

UN SONDAJ 
DE ULTIMA ORA

— Vă rugăm să vă spuneți pă
rerea : care sînt în prezent ti
nerii „vîrfuri" din organizația 
U.T.C. nr. 6., cei mai pregătiți, 
mai conștiincioși, mai inventivi ?

Tovarășii din biroul organiza
ției de partid nu se grăbesc cu 
răspunsul. Interlocutorii noștri 
încearcă să-și reamintească un 
tînăr care să fi executat în ul
timul timp măcar o piesă cu a- 
bateri de la calitate, care să fi 
săvîrșit măcar un act de Indis
ciplină. In cele din urmă găsesc 
o replică potrivită.

— Din 42 de uteciști sînt pa
truzeci și două „vîrfuri“ — con
chide secretarul de partid, tova
rășul Vasile Ungureanu.

— Cum a evoluat în acest timp 
calitatea rulmenților livrați ?

De data aceasta ni se răs
punde cu ușurință pentru că e- 
vidența serviciului C.T.C. este 
clară.

— Dacă inainte, cum spuneam, 
numai 40 la sută din producția 
noastră îndeplinea condițiile de 
calitate superioară pentru ex
port, acum, acest procent este 
de sută la sută. Saltul se dato- 
rește fără îndoială —apreciază 
șeful atelierului, tovarășul Du
mitru Rădulescu — și organiza
ției U.T.C., tinerilor care ei în
șiși trebuiau și au reușit să 
facă un salt calitativ in pregăti
rea și răspunderea lor.

CE INCLUDE
(Urmare din pag. I) 

ferme, conduși de muncitori. 
Aceasta înseamnă răspundere, 
intrucit elevul este pus să facă 
reparații, și el știe că orice de
fecțiune poate duce Ia pagube 
de milioane de lei, mai mult, la 
pierderi de vieți omenești“. 
Unul din beneficiarii acestei ini
țiative, elevul Emil Lupu, ne-a 
vorbit despre mulțumirea cole
gilor săi, și a sa, de a fi tratați 
pe picior de egalitate cu mun
citorii. E drept, preciza el, că 
randamentul muncii elevilor 
este mai scăzut cu 20 la sută 
față de al muncitorilor, dar au 
satisfacția să dea lucrări de a- 
ceeași calitate ca a acestora și 
să contribuie la îndeplinirea și 
depășirea planului de producție.

Grupul școlar cooperatist a- 
duce și el elemente de expe
riență privind utilizarea prac
ticii. Preocuparea, aici, este de 
a acoperi orele cu practică efec
tivă, .dar nu orice fel de aco
perire, ci integrarea elevelor în
tr-un flux de lucru similar cu 
cel pe care îl vor practica ca 
meseriașe. Baza practicii o con
stituie atelierul-școală și abia 
la sfîrșit de an, într-o perioadă 
comasată se face practică în 
unități de specialitate. Atelierul 
școală este, de fapt, la dimen
siuni reduse, atelierul viitor în 
care vor lucra. încă în anul doi, 
elevele execută lucrări pe bază 
de comandă din partea între
prinderilor interoooperatiste. 
Produsele se execută in serie 
mică, ceea ce permite realizarea 
unor operații diverse de către 
eleve. în anul al III-lea de a- 

, cum, elevele au sarcini de pro
ducție la nivelul unităților

Propagandistul
(Urmare din pag. I)

Rîșnov cu mai mulți conducă
tori ai cercurilor de învățămînt 
politic-ideologic U.T.C. Cornel 
Oprea, este de părere că în 
vința mobilizării tinerilor la 
ții, la pregătire, rolul cel 
important ii are secretarul 
ganizației U.T.C. respective, 
care propagandistul comunică 
data, locul intilnirii, tema și bi
bliografia. N-am nota această o- 
pinie dacă n-am fi întilnit-o 
destul de des. Dar mai frecvent 
am avut ocazia să cunoaștem și 
un alt fel de a privi lucrurile, 
pe care il socotim corespunzător, 
cu adevărat util : insuși pro
pagandistul. desigur și , prin 
membrii comisiilor politico-ideo- 
logice sau prin responsabilii de 
resort din birourile U.T.C., se
cretarii U.T.C., își îndeplinește 
rolul de mobilizator, in contact 
direct cu membrii cercului, și 
chiar in afara discuțiilor prile
juite de expunerea și dezbate
rea temei, la intilnirile lunare.

Acest contact permanent cu 
problemele de muncă și de via
ță ale tinerilor, cu felul de a 
gindi și cu nivelul lor de cu
noștințe politice, un alt propa
gandist, Dorin Roșea, il corela 
cu necesitatea unei anume fa
miliarizări cu universul interior 
al gîndirii tinerilor. Astfel, fie 
in conversațiile directe, fie la in
tilnirile lunare, propagandistul 
este dator să răspundă la diferite 
Întrebări, să clarifice termeni, 
noțiuni politice, de economie, de 
sociologie, mai ales că unii ti
neri abia încep să-și formeze o 
cultură politică, iar cei din me
diul rural vin cu un mai 
zut orizont de cunoștințe 
tico-ideologice,

„De aici și necesitatea 
desfășura activ lecțiile de 
țămînt politic, intr-un stil l 
gogit, dar nu școlărește — com
pleta Gbeorghe Lupu. Fiecare te
mă eu o expun mai intii in punc
tele principale, apoi discutăm, 
fac precizările și sublinierile ne
cesare. Răspund la întrebări și 
pun la rindul meu întrebări ti
nerilor, ca să văd ce s-a reținut. 
Fac așa o adevărată fixare a ce
lor mai importante cunoștințe, 
dar îmi dau seama și dacă tine-

pri- 
lec- 
mai 
or- 

prin

scă- 
poli-

de a 
invă- 
pcda-

rii au ințeles termenii folosiți în 
discuție. Astfel, uneori, a fost 
nevoie să explic și noțiunile de 
„politică“ „societate“, „contem
poraneitate“, „preț de cost“. Prin 
caracterul activ înțeleg însă și 
altceva : legarea permanentă a 
discuțiilor la tema dată cu fapte 
și cu argumente ale experienței 
directe a colectivului, din mun
ca și viața noastră. Așa că, vor
bind dc industrializarea țării am 
găsit argumente și în rememo
rarea procesului de dezvoltare a 
fabricii noastre ; cu privire la 
condițiile de viață oferite tinere
tului, am prezentat și noile că
mine in care locuiesc tinerii 
muncitori ai întreprinderii etc.“. 
Intr-o asemenea perspectivă de 
înțelegere a rolului propagan-. 
distului, solicitat să se afirme ca 
atare in toată activitatea lui, iar 
in mod direct indrumind pregăti
rea tinerilor in cadrul cercului 
de invățămint politic-ideologic 
pe care-1 conduce, Dieter Welt- 
her, de la aceeași întreprindere, 
situa și utilitatea de a se folosi 
prilejul acestor intilniri și pentru 
o inrormare politică operativă a 
Uteciștilor : „Experiența ne-a 
dovedit că fiecare temă din ci
clu, bine pregătită și discutata in 
mod competent sub conducerea 
propagandistului, poate fi abor
dată satisfăcător in 45—50 de mi
nute. De fiecare dată insă, pen
tru că tinerii întreabă, a fost ne
voie să rezervăm timp și pentru 
succinte răspunsuri despre eveni
mentele politice la zi. Fără în
doială, nu trebuie să facem din 
această practică singura modali
tate de informare politică, aces
tei activități fiindu-i consacrate 
și alte modalități, in adunările 
generale, la intilniri cu activiști, 
simpozioane etc.“

Experiențele relevate de parti- 
cipanții la discuție impun în 
mod vădit, ca o concluzie faptul 
că față de fiecare solicitare a 
propagandistului, competența 
răspunsurilor sale este strins și 
nemijlocit condiționată de calită
țile și de cunoștințele acestuia. 
Efortul individual de Informare 
și de pregătire se impune ca un 
principiu de conduită, derivind 
din interesul, dăruirea propagan
diștilor pentru îndeplinirea sar
cinii încredințate de organizație.

I
I
I
I
I
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combine și semănători se află 
în revizii și reparații curente. 
Consultăm lista comenzilor de 
materiale, solicităm lămuriri în 
legătură cu consumul acestora, 
cu modul in care dotarea răs
punde exigențelor de pe agenda 
de lucru. Discutînd, printre alții 
cu utecistul mecanizator Ilarie 
Hoaneă, am reținut un element 
principal care avea să ne lanse
ze, în continuare, pe „pista" 
anchetei :

— Important este modul în 
care sint exploatate utilajele pe 
parcursul campaniei. Unii me
canizatori mai tineri cred că 
tractorul, de exemplu, dacă-și 
face din plin „datoria“ un se
zon. mai. departe nu contează ce 
se intimplă cu cl : tot îl pun ei 
la punct, la iarnă, băieții de la 
atelier !... Gîndînd așa, evident 
greșit, mecanizatorul respectiv 
are mai putină milă față de 
mașină, nu o îngrijește cum 
s-ar cădea. Și mașina se răzbu
nă. Fie că te lasă în toiul lucră
rilor. fie că i se face viața mai 
scurtă...

Trebuie să reținem că tracto
rul sau orice alt utilaj — în 
funcție de structura sa — este 
prevăzut să efectueze o anume 
cantitate de lucrări agricole 
după care urmează să suporte, 
eșalonat, o serie de reparații. 
Exploatarea corectă și întreține
rea corespunzătoare pe parcurs 
sint cele două condiții care fac 
ca ..graficul“ mașinii să fie res
pectat : ignorarea lor înseamnă, 
fără discuție, doar pagube și 
pierderi. Dar să exemplificăm 

Hărman nu este 
din județ în 

de mașini. în 
seama de acest

portează, cifre
conform planificărilor, la consu
murile specifice de piese, moto- 

. rină și lubrifianți. „Nu întîm- 
plător exact acolo unde astfel 
de aspecte sînt dezbătute cu in
sistență în adunările uteciștilor 
mecanizatori, așa cum se întîm- 
plă la Făgăraș, și situațiile din 
teren atestă o bună îngrijire a 
mașinilor — ne relatează Ale
xandru Guță. Contează foarte 
mult ca tinerii care lucrează

mai fi atitea discuții cu repara
țiile...“. Așadar, potrivit unei 
astfel de păreri, fiecare defec
țiune mai serioasă, ivită chiar 
înainte de consumarea celor 
35 000 de litri de motorină/trac- 
tor (norma prevăzută pentru 
intrarea în reparații capitale), 
s-ar putea rezolva prin dotarea 
cu tractoare noi ! ? Acum. în 
sezonul reparațiilor, șeful me
canic al atelierului de repara
ții de la Stupini, Br. Alfred. a

I

S.M.A.-ul de la 
singura unitate 
care grija față 
campanie, tine 
adevăr. Stațiunile de mașini a- 
gricole din Făgăraș și Ucea ra-

ȘCOALA ?
J

care vor profesa la absolvire.
Am cunoscut și unele aspecte 

ale practicii la Liceul agricol. 
Un singur exemplu ne este de 
folos pentru a arăta că și aici 
problemele se rezolvă favorabil. 
Elevii de la îmbunătățiri fun
ciare conduc unele lucrări di
rect — instalații, irigări, dese
cări — și o fac cu competența 
absolvenților de liceu și a tehni
cienilor calificați. In plus, toți 
elevii din ultimul an al liceului 
și-au ales pentru diplomă teme 
legate de producție și le vor 
realiza în producție. Faptul că 
90 la sută din absolvenții liceu
lui — promoția de anul trecut — 
au reușit în învățămîntul supe
rior de specialitate, atestă buna 
pregătire dobîndită de elevi.

Păcat însă că la atîtea reușite 
organizațiile U.T.C. adaugă pu
țin. La Grupul școlar coopera
tist și la Liceul agricol organi
zația U.T.C. antrenează elevii 
să-și aducă o contribuție proprie 
la realizarea unui aspect îngrijit 
al atelierelor, executînd multe 
elemente decorative, fapt nu 
lipsit de importanță pentru ini
țierea tinerilor în problemele de 
estetică industrială și ergonomie. 
Dar e cam puțin. Și mai ales 
puținul se manifestă de partea 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderile unde fac elevii prac
tică. S-a parcurs un trimestru 
de școală, iar pe planul acesta, 
al intervenției și colaborării or
ganizațiilor U.T.C.-șooală, în
treprindere pentru optimizarea 
practicii și sporirea aspectelor 
ei educative, nu s-a întreprins 
mare 
ceasta 
să se
„vom

lucru. Trebuie — și a- 
e de mult o obligație — 
treacă de la dezideratul 
iniția acțiuni comune, ne 

vom ocupa de elevii care vin la 
practică, ii vom ajuta“ la „am 
inițiat, am colaborat, acestea 
sînt primele rezultate“. Pe cînd 
un asemenea răspuns ?

CRONICA U.T.C.
Sîmbătă s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Varșovia, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, formată din tova
rășii Ion Popescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., și Gheorghe 
Trif, președintele Consiliului 
tineret sătesc de la Comitetul 
județean Satu Mare al U.T.C., 
care a participat la o reuniu
ne organizată de Comitetul 
Polonez al Organizațiilor de 
Tineret (O.K.W.O.M.) din 
R. P. Polonă, pe tema „Tine
retul și progresul tehnico- 
științific în agricultură“. La 
sosire,. pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
U.T.C.

că, grămezi de gunoaie, remorci 
„demolate“ și multe cauciucuri 
de tractor in stare foarte bună 
dar care zac totuși aruncate in 
bălării. In magazia cu o imensă 
spărtură într-un perete poate in-

„TRACTORUL E-N PANA
DATI-MI ALTUL NOU!

pe
pinde viața acestora. La unele 
S.M.A.-uri se obișnuiește, cînd 
un tractor rămîne pe butuci, să 
se ceară piese de la I.M.A. sau 
să se trimită mașina cu ușurință 
în reparații capitale. Nu mai 
merge, și gata .' Chiar dacă, con
form fișei de exploatare, mașina 
ar mai fi trebuit să funcționeze 
încă... Paguba aici intervine“.

La S.M.A. Stupini — unde am 
putut înregistra pe peliculă nu
meroase imagini de mașini și 
utilaje agricole ieșite prematur 
din uz —, replica „nu mai 
merge, și gata !“ revenea în 
multe din discuțiile purtate cu 
mecanizatorii. Utecistul Marc 
Winter, mecanic la atelierul 
C.A.P.-ului, vede problema în
tr-o optică cel puțin ciudată : 
„Eu stau la volan, și «trag» de 
mașină cit merge... Dacă am 
primi cîteva 650-uri noi, n-ar

mașini să știe că de ei de- întocmit formele pentru trimi
terea în reparații la I.M.A.-ul 
județului a 4 tractoare. N-am 
avut posibilitatea să vedem a- 
ceste exemplare însă mecaniza
torul Nicolae Oancea. care a 
lucrat pe două dintre ele, este 
de părere că „...mașinile puteau 
avea o viață mai lungă, dacă re
parațiile mărunte ar fi fost de 
calitate. Folosindu-le de multe 
ori cu reparații 
juns repede la 
defecțiuni mai 
oane. la bride, 
terea lor la I.M.A.

incropite, s-a a- 
producerea unor 
serioase la pini- 
și atunci trimi- 

a devenit 
ultima soluție...“. In parcul de 
mașini al S.M.A.-ului de la Stu- 
pini, neîngrădit și deschis către 
largul cimpului, stau de-a val
ma combine, stive de cadre noi 
pentru dinții grapelor alături de 
alte stive ruginite, semănători 
—- unele bune, altele făcute bu
căți —. tractoare în stare jalni-

• ••
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tra oricine are chef, ca și copiii 
satului, să se joace „de-a trac
toristul“ în carlinga celor cîteva 
mașini noi... întregul tablou al 
neglijenței crase, vorbește de la 
sine despre felul în care este 
înțeleasă aici noțiunea de „avu
tul statului — avutul nostru“. 
Am priceput că felul în care se 
explica tînărul Winter nu con
stituie doar o izolată și critica
bilă atitudine față de bunul ob
ștesc ci este, din păcate, însuși 
modul general de lucru al me
canizatorilor tineri. De unde, ne 
întrebăm, această boierie cu bu
nurile poporului ? Mașini și uti
laje care valorează 
de mii, date pe mîna 
de „gospodari“ se 
rapid în fier vechi 
Cooperatorul Vasile 
relata isprava mecanizatorului 
Tudorel Neagu care. într-o di
mineață de duminică, prin sep-

mii și zeci 
unor astfel 
transformă 
și ruginit. 
Martin, ne

CRONICA FILMULUI
Ar trebui să începem — ceea 

ce și facem — cu o întrebare : 
de ce anunțatul film „Moartea 
lui Ipu“ și-a schimbat între timp 
titlul ? Răspunsul ține de viziu
nea regizorală a lui Sergiu Nico
laescu care a găsit o excelentă 
„rezolvare“ cinematografică nu
velei semnate de Titus Popovici. 
O rezolvare, care ține de ceea ce 
înseamnă o ecranizare. In filmul 
lui Sergiu Nicolaescu finalul des
chis, posibilele întîmplări și re
zolvări ale acelorași întîmplări, 
sînt tot atîtea dovezi ale încrede
rii în public. Pînă a discuta cu 
ceea ce înseamnă încredere în 
public e necesar să discutăm 
despre subiectul nuvelei și tot
odată al filmului.

re de, să-i zicem, frondă, pentru 
că e nemulțumit de mediul în 
care trăiește. Nemulțumire care 
înseamnă pentru el un dispreț 
tangent la abulie. Și atunci se 
oferă dorindu-și o reabilitare nu 
atît post mortem, pentru că aia 
nu-1 interesează, ci în viață. In
tr-o viață care nu mai ține pentru 
el decît 24 de ore.

El cere deci, acelorași oameni 
care l-au umilit, să-l reabiliteze și 
moral și material. Profită înțelept, 
marșînd, de ei și le cere, ultima
tiv, o rezolvare a situației sale 
discutabile. Ei o fac, din lașitate, 
din comoditate și mai ales din- 
tr-un fel de sentiment al salvării 
cu orice preț.

Aceste date ale scenariului,

A TUNCI l-AM
CONDAMNA T PE
TOȚI LA MOARTE
Deci: într-un sat ardelean, în 

zilele cînd armata hitleristă se 
retrage, un ofițer este găsit asasi
nat. Comandantul ad-noc al sa
tului ordonă găsirea „vinovatului“* 
ori asasinarea (de data aceasta cu 
imperative pe care numai războ
iul le poate „explica“), altor oa
meni. Și cine, în afară de vino
vat, poate fi acela care să încerce 
curajul adevărului ? Cine, nu 
știm. Ceea ce știm, și ceea ce fil
mul ne arată, 
lui 
rînd 
bilități (preot, 
etc.), care

e lumea ace- 
sat, o lume în 

reprezentată din 
primar, 

găsesc 
lașă dar salvatoare pentru men
talitatea lor, de a propune celui 
mai umil om din ------—
execuției. Umil 
sensul material ci și în sensul 
moral al cuvîntului. Un personaj, 
Ipu, un fel de nebun al satului 
care este implorat printr-o regie 
în care sînt aduse ca argumente 
mila, patriotismul teroarea etc., 
etc. Dar acest nebun, și aici este 
marele merit, al nuvelei în primul 
rînd, are ceva din tragicul în
țelept al — împingînd lucrurile 
pînă la extrem — bufonului 
shakespearian. Nebunul nu numai 
că nu e nebun dar este un per
sonaj care mimează această sta-

primul 
nota- 
notar 

soluția,

sat să se ofere 
nu numai în

tembrie, a răsturnat tractorul și 
remorca la marginea unui șanț. 
Nu s-au făcut cine știe ce o- 
biecții... „O să primim altele 
noi... mai sînt mașini in parc...“.

Sigur că astfel de situații nu 
sint reprezentative pentru întreg 
județul. întrucîtva asemănă
toare lucruri în legătură cu 
buna gospodărire se mai petrec 
și în alte două noi _ unități : la 
Jibert și Hîrșeni. 
așa izolate, sînt 
Sesizind asemenea 
brigadă de specialiști ai Comi
tetului județean de partid a în
treprins la sfirșitul campaniei 
trecute un amplu raid în teren.

— Astfel de pierderi și greu
tăți se fac simțite atunci cînd se 
declanșează campania — opina 
tovarășul Ștefan Bucur, secretar 
al Consiliului popular județean 
Brașov. Am încercat să reținem 
cadrul exact al cauzelor subiec
tive : neefectuarea cu prompti
tudine a unor reparații mici : 
slaba pregătire profesională a 
unor tineri mecanizatori ; lipsa 
de răspundere, de spirit gospo
dăresc...

Iată tot atitea puncte pe care 
le-am vedea înscrise pe agenda 
de lucru a organizațiilor U.T.C 
din comunele Stupini. Jibert sau 
Hîrseni. Ar fi. astfel, tot atîtea 
modalități — prin lichidarea cau
zelor subiective — de a da un 
răspuns real și patriotic între
bării : ..Cit ești de bun gospo
dar, tinere, cu propriul tău 
avut ?“ La Stupini nimeni, cel 
puțin deocamdată, nu-și pune o 
astfel de întrebare...

Dar chiar și 
inadmisibile, 

aspecte, o

I
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semnat și el tot de autorul nu* 
velei, au fost, în parte, bine re
zolvate cinematografic. Ceea ce a 
încercat și nu a reușit Sergiu 
Nicolaescu (autorul filmelor „Da
cii“ și „Mihai Viteazul“, filme 
deja și pe drept cuvînt intrate în 
istoria cinematografiei noastre ca 
momente ale istoriei totdeauna 
prezente prin implicațiile sale 
contemporane), e faptul că a in
sistat pe un fel de sațietate, ca 
să nu spun calofilie, a imaginii 
cinematografice. Prea mult s-a in
sistat pe „flo-ul" imaginii și al 
muzicii pentru a ne arăta un me
diu, o lume peste care și pentru 
care satira e deja un eufemism. 
Dacă a reușit excelent în ceea ce 
privește incriminarea unor men
talități sufocate și sufocante nu 
știm de ce era nevoie, neapărat 
nevoie, și de o prezentare lirică.

Dacă Amza Pelea în rolul 
principal, ca să nu mai spunem 
de copilul Cristian Sofron, ne-a 
arătat o fațetă nouă a calităților 
sale actoricești, autenticul eveni
ment interpretativ al filmului îl 
reprezintă Ion Besoiu. Scos din 
tiparul unor roluri de june-prim 
oarecare încă de la Mihai Vitea
zul (în rolul lui Sigismund 
Bathory), tot în regia lui Sergiu 
Nicolaescu, popularul actor reu
șește convingător să dovedească 
că avem în el unul din acei actori 
de excepție. De asemenea, și 
Ioana Bulcă, și ea multă vreme 
maculată printr-o distribuire 
oarecare în roluri de, și numai 
de, femei fatale, are în acest film 
primul său rol mare. Eram ten
tați să zicem autentic dacă nu 
ne-am aduce aminte că debutul 
ei cinematografic, în „Moara cu 
noroc“, a însemnat un succes de- 
abia acum confirmat pe deplin.

încrederea în public, de care 
aminteam, înseamnă aici morala 
înaltă, estetică, a subiectului de 
gravă meditație propus de film.

TUDOR STANESCU
P.S. Citim cu mirare în cronica 

tovarășei Florica Ichim următoa
rele : „Situația rară și fericită 
pentru un autor : să-și transpună, 
în scenariu cinematografic pro
pria creație literară, să aibă ma
rea șansă de a urmări pînă la 
film, lumea gîndnrilor sale, a per
sonajelor, precum și stările con- 
flictuale, simțămintele, visurile pe 
care acestea le trăiesc. De o ase
menea specială situație a benefi
ciat Titus Popovici care a scris 
mânu propria scenariul pentru 
filmul „Atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte“. Ne miră nu 
aprecierea pentru Titus Popovici 
cît acel „mânu propria“. Adică 
alt scenarist nu-și scrie scenariul 
„mânu propria" ? Ori n-am în
țeles noi bine, ori este cazul să 
primim explicații.

Barba a intrat in încăperea locuită de bătrin și i-a spus cine 
este, i-a arătat legitimația. Moșneagul i-a descris cu exactitate pe 
chiriașii săi. Nu încăpea nici o îndoială. Erau cei căutați.

— Mai spune-mi ceva — l-a rugat ofițerul. Camera aceea mai 
are vreo ieșire, ferestrele dau cumva în strada învecinată ?

— Altă ieșire nu există, ferestrele însă se deschid spre strada 
cealaltă...

Barbu a ieșit din curte și s-a uitat după Eftimescu. Maiorul se 
zărea undeva departe, stînd de vorbă cu o femeie, l-a făcut sem
nul convenit. Acesta s-a apropiat repede. L-a informat în cîteva 
cuvinte. Chipul maiorului arăta concentrare.

— Te duci pe strada cealaltă și supraveghezi ferestrele, i-a or
donat Eftimescu. Iți ajung cinci minute ?

Locotenentul major Barbu a făcut un semn afirmativ și a dis
părut. Maiorul Eftimescu s-a uitat la ceas. Clipele se scurgeau 
încet, extraordinar de încet. Apoi sa îndreptat spre camera celor 
doi infractori. A pățit pe vîrfuri, neauzit. A ascultat cîteva secunde 
cu pistolul în mină. Nu se simțea nici o mișcare. O lumină firavă 
se întrezărea sus, la cantul ușii. A încercat să deschidă, apăsînd. cu 
toată forța pe clanță, dar ușa era încuiată. A bătut cu putere.

— Deschideți I
Dinăuntru nu s-a auzit nici un zgomot. Maiorul Eftimescu a 

bătut din nou, cu pumnul:
— Deschideți... deschideți!
A urmat aceeași liniște de mormînt. Inspectorul s-a repezit cu 

toată greutatea corpului în obstacolul din fața sa. S-a auzit o 
tăblie pîrîind, apoi milițianul a deslușit ceva, ca niște pași care 
se apropiau de ușă. Cineva a răsucit cheia în broască și atunci, 
cu cele nouăzeci de kilograme ale sale, maiorul și-a făcut vint în 
încăpere.

In odaia slab luminată de o veioză mică se afla un singur om. 
Iar acesta nu era altul decît locotenentul major Barbu.

Infractorii părăsiseră culcușul. Probabil cu o zi înainte. Nu cu 
mîna goală, ci cu cîteva din lucrurile mai de preț ale proprieta
rului, aflate în cameră. Barbu găsise una din ferestre întredeschisă. 
Pe acolo își luaseră zborul cele două păsări căutate.

Cercetarea camerei în amănunțime s-a făcut într-o liniște 
deplină. La un moment dat, locotenentul major Barbu a scos o 
exclamație de satisfacție. Găsise conceptul unei scrisori. Începea 
cu „Dragă mătușă", iar în continuare, printre altele, se spunea ; 
„Vom face totul, eu și prietenul meu Petrescu, pentru a putea 
veni la dumneata, în Italia..."

Verificările făcute după aceea au stabilit că „Păunașul" avea o 
mătușă în Italia. Firesc, s-a dedus că cei doi infractori, pentru a 
scăpa de pedeapsă, vor încerca să treacă fraudulos frontiera. Pri
ma măsură luată de milițieni a fost informarea organelor grănice

rești. Astfel, pentru Petrescu și Adrian Aldea frontierele erau în
chise. Intenția lor nu se putea realiza în nici un chip.

O scurtă consfătuire între cei doi inspectori de miliție a dus 
la concluzia că urmărirea trebuia continuată la Timișoara. De ce 
tocmai acolo P Eftimescu adusese argumente logice. Primul: în 
orașul de pe Bega pasajul turiștilor este foarte dens, ceea ce creea
ză unora iluzia că ar putea trece frontiera. Al doilea : dintre toate 
„drumurile care duc la Borna" este cel mai scurt. Și al treilea : 
informații sigure atestau că infractorii cunoșteau bine orașul și 
aveau acolo unele relații.

In sprijinul acestei ipoteze s-a adăugat, după aceea și un fapt. 
In vreme ce milițienii efectuau cercetări, la Timișoara se comisese 
o tîlhărie ai cărui autori, apreciind după metoda folosită, nu pu
teau fi decît cei urmăriți. Victima fusese de data aceasta casiera 
unui magazin. Infractorii dispuneau acum și de o sumă destul de 
importantă...

...La Timișoara iarna își intrase în toate drepturile. Zăpada se 
așternuse într-un strat gros și pufos, pe care un „pui de viscol" o 
troienise în locuri ferite, stînjenind circulația. Maiorul Eftimescu 
și locotenentul major Barbu, ajutați și de miliția municipală, efec
tuau investigații metodice. Dintr-un volum destul de mare de 
informații le verificau pe acelea care considerau că sînt în legă
tură cu cei urmăriți. Trecuse insă mai mult de o săptămînă fi 
cei doi inspectori nu dăduseră de urma celor căutați.

Intr-o zi, însă, unul dintre sectoriști le-a furnizat o informație.
— E o chestiune care s-ar putea să Vă intereseze — le-a spus el. 

Secretara unei facultăți, Ileana Olani, mi-a telefonat că ieri după- 
amiază a fost amenințată de un tînăr cu cuțitul. împrejurările nu 
le-am înțeles prea bine. După descrierea făcută de ea, tipul sea
mănă cu Petrescu.

Era unsprezece și jumătate dimineața cînd mașina miliției și-a 
croit drum prin zăpadă pe bulevardul larg și impunător, cu ma
gazine elegante, apoi a cotit la dreapta și s-a oprit în fața unei 
clădiri vechi. Milițienii au urcat treptele și au intrat în hol. Chiar 
în fața lor,, o ușă purta o placă cu inscripția „Secretariat". In în
căpere se afla o singură persoană, o femeie de vreo 30 de ani, 
blondă, cu trăsături bine conturate.

Milițienii s-au prezentat, iar Eftimescu în cîteva cuvinte i-a 
comunicat rostul vizitei. Femeia a zîmhit vag.

— Mă întrebam chiar dacă o să vină cineva pentru chestiunea 
de aseară. Dacă vă interesează amănunte am să vi le dau.

S-a oprit puțin parcă pentru a-și aduna gîndurile, apoi a con
tinuat :

— Se înserase. Eram singură în acest cabinet, ca și acum. A 
intrat un tînăr — mi s-a părut la început a fi student — care 
m-a rugat să-i dau o adeverință pentru Magdalena Bălăceanu. 
L-am întrebat de ce n-a venit ea. „Pentiu că e bolnavă, mi-a

răspuns. E la spital". Pe fata asta o cunosc bine fiindcă sîntem 
din același oraș. O văzusem doar cu o zi înainte și nu mi s-a părut 
de loc a fi bolnavă, l-am și spus-o tînărului. L-am întrebat și în 
ce calitate cere el această adeverință. Am observat că nu-i prea 
convine că-l chestionez. Spre suprinderea mea a afirmat că o 
cunoaște din copilărie, fiind din același oraș cu ea, deci și cu 
mine...

— I-ați cerut, desigur, amănunte cu privire la orașul dumnea
voastră ? — a intervenit Eftimescu.

— Bineînțeles. Vă asigur că individul ăsta e consătean cu noi...
— O știm prea bine. Dar pînă la urmă i-ați dat adeverința ?
— Stați o clipă. Începusem s-o completez, cînd, nu știu cum, 

mi-a venit ideea să-l întreb unde a făcut liceul. La „Nicolae 
Bălcescu" — mi a răspuns el. Atunci mi s-a părut curios că nu-l 
cunosc. Știți de ce ? Am urmat cursurile aceluiași liceu, iar pînă 
acum doi ani am lucrat tot acolo, la secretariat. Așa că i-am de
clarat scurt și hotărît că nu-i dau adeverința. Fulgerător mi-a 
smuls hîrtia din mină. Am vrut să strig, dar a scos un cuțit și 
m-a amenințat. „Să-ți tacă gura, că altfel...“, a strigat el. Nu sînt 
fricoasă de felul meu, dar pînă să apuc să iau o hotărîre, individul 
dispăruse...

— Ați relatat totul cît se poate de bine — a complimentat-o 
Eftimescu.

Ileana Olaru a zîmhit iar vag și a zis cu puțină cochetărie în 
glas.

— Dar nu m-ați întrebat etnn arăta tînărul acela. In romanele 
polițiste parcă așa se procedează, nu ?

— Chiar aveam de gînd să vă întrebăm...
— Era de înălțimea și de statura tovarășului locotenent major. 

Ba nu, cred că era puțin mai înalt. Blond, cu ochii verzi, avea o 
față ovală și bărbia proeminentă..

— Vă rugăm să ne vorbiți acum puțin și despre Magdalena 
Bălăceanu...

— Magdalena ? Despre ea, în cîteva cuvinte se poate spune că 
e o fată modernă. Adică învață, dar îi place și să se distreze. E 
cochetă, îmbrăcată la modă...

— Ne interesează, dacă știți, unde locuiește.
— Stă la cămin. Clădirea respectivă e la cîțiva zeci de metri 

mai încolo, la capătul străzii. Nu cunosc în ce cameră anume...
— Vă rog, poate că vă amintiți un amănunt important — a 

mai întrebat Eftimescu. A precizat individul pentru care spital 
avea nevoie de adeverință ?

— Nu... In mod sigur n-a spus...
— Dar acum, dimineața, nu v-ați interesat dacă studenta, adică 

Magdalena Bălăceanu, este intr-adevăr bolnavă ?
— Vedeți, sinceră să fiu, nu m-am gîndit la asta. N-am întrebat, 

dar pot să întreb acum, dacă mă scuzați cîteva minute...
(VA URMA)
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DE SPORT?
• Promisiuni onorate la Deva, dar neonorate la Hunedoara • 9 000 000 
de lei pentru flori, însă nici unul pentru baze sportive • O singură sală — 

corespunzătoare — dar și aceea ocupată de lotul național de tenis

declarat că ea s-a realizat di; 
rect între asociația sportivă și 
Federația de specialitate fără 
acordul organului pe care îl 
conduce. Faptul e cu atît mai 
grav. Tinerii din municipiu se 
întreabă pe bună dreptate, de 
ce lotul național de tineret o- 
cupă singura sală de sport a 
Hunedoarei cînd în țară există 
orașe care dispun de o bază 
materială mult mai vastă. Do
rește să facă propagandă aces
tui sport 7 Foarte bine, . dar în 
acest caz poate să organizeze 
unele competiții — cum a și fă
cut de altfel — nu să ocupe 
sala pentru antrenamente de 
luni de zile. Probabil că lotul a 
încercat să obțină o sală și în 
alte locuri, dar numai la Hu
nedoara a găsit bunăvoință (alt
fel, după încheierea tranzac
ției, tovarășul Al. Lăzărescu, 
secretar general al Federației 
de specialitate a ținut să re
marce în mod deosebit această 
calitate a gazdelor). Calculul ce
lor de la Hunedoara e simplu :

Hunedoara nu e numai ora
șul siderurgiștilor, ci și un 
important centru școlar în 

care învață peste 16 000 de elevi 
și studenți (numărul acestora e 
de două ori mai mare decît al 
întregii populații a orașului în 
’48 !). Aici funcționează 10 școli 
generale, 3 licee teoretice și de 
specialitate, un grup școlar pro
fesional, o școală tehnică și un 
instituit de subingineri. La acest 
număr imens de școli exista, 
insă, o singură sală de sport 
(și aceea de dimensiuni foarte 
reduse) ceea ce face imposibilă 
desfășurarea orelor de educație 
fizică fără să mal vorbim de 
alte activități sportive de masă. 
30 profesori de specialitate au, 
cu mici excepții, o vacanță ne
dorită care se întinde pe par
cursul a 6 luni din anul școlar. 
Fiecare din aceștia tînjește după 
un post la Deva, unde condițiile 
sînt diametral opuse : la un nu
măr de elevi de două ori mai 
mic există 7 săli de sport. Cum 
s-a ajuns la această situație 7 
Răspunsul nu e greu de găsit.

Se pare că există o anumită 
preferință pentru reședin
ța județului nu numai din 

partea organelor locale ci și a 
celorlalte. Cu toate că la șco
lile vechi din Deva existau 5 
săli de sport foarte bune au mai 
fost construite recent încă două, 
fără să se gîndească cineva că 
mai oportune erau în alte părți. 
Ele aparțin Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei și 
Ministerului Energiei Electrice, 
aflindu-se la o distanță de nici 
100 de metri una de alta. Cu si
guranță că una ar fi fost sufi
cientă pentru elevii ambelor 
școli, celelalte puțind fi constru
ite dacă nu în Hunedoara, a- 
tunci in Valea Jiului, principal 
bazin carbonifer al țării, unde 
situația sălilor de sport e la fel 
de precară. E drept că și Minis
terul Industriei Metalurgice și-a 
exprimat intenția de a construi 
o sală de sport la Grupul școlar 
siderurgic din Hunedoara (care 
are peste 2 000 de elevi), dar 
deocamdată nu a fost recepțio
nată decit promisiunea, deoarece 
lucrările sînt amînate de la un 
an la altul. Cum spune un vechi 
proverb ața s-a rupt tocmai a- 
colo unde a fost mai subțire.

Cu alte cuvinte, banii pentru 
construirea sălilor de sport au 
fost alocați, dar fondurile n-au 
fost repartizate în mod echitabil 
între localitățile județului. Mi
nisterul Educației și Invățămin- 
tului trebuie să colaboreze mai 
intens cu cele două ministere în 
amplasarea sălilor de sport pen
tru a nu se crea acest decalaj 
cu totul de neînțeles. Dezechili
brul tinde să se accentueze pen
tru că, sfidîndu-se realitatea, tot 
reședința de județ va avea prio
ritate în construirea sălilor de 
sport. De curînd la Deva >a în
ceput construcția unei noi săli a 
sporturilor, iar în următorii ani, 
după cum am aflat, zestrea se

va îmbogăți cu încă două săli de 
sport școlar pe când la Hune
doara și Petroșani, adică în ma
rile centre muncitorești, e pre
văzută doar cîte una și aceea în 
ultimii ani ai cincinalului ! Cum 
se împacă această repartizare cu 
ideea de dezvoltare proporțio
nală, în funcție de nevoi 7

Dacă situația e cea pe care o 
cunoaștem — ne mărturi
sea tovarășul VIOREL RA- 

CEANU, prim vicepreședinte al 
Consiliului Popular al Munici
piului Hunedoara — vina ne 
aparține intr-o mare măsură 
nouă. Cum am rezolvat atitea 
probleme dificile puteam cons
trui și o sală de sport sau două. 
Noi am scăpat din vedere acest 
aspect, dar nici ceilalți factori 
răspunzători de soarta invăță- 
mintului, de sport, n-au mani
festat mai multă preocupare. 
S-au gindit, probabil, că dacă se 
vor construi săli de sport va tre
bui să se desfășoare și activi
tate in ele. Și atunci, din como
ditate, unele cadre didactice au 
acceptat situația existentă mul- 
țumindu-se că pot să-și justifice 
inactivitatea.

Tovarășul Răceanu ne-a măr
turisit că în ultimii doi ani din 
beneficiile peste plan ale între
prinderilor republicane de pe 
raza municipiului au fost chel- 
tuiți pentru amenajarea unei 
baze floricele 9 000 000 lei. Din 
acești bani puteau fi construi
te... 45 săli de sport ! Dacă în 
loc de două flori s-ar fi plantat 
doar una, rămâneau bani pentru 
amenajarea la fiecare școală a 
unei săli de sport. Din păcate, 
instrucțiunile permit utilizarea 
acestor fonduri doar pentru lu
crări edili'tar-gospodărești, fiind 
chcltuiți uneori fără o eficiență 
prea mare pe cînd o problemă 
dificilă precum e aceea a sălilor 
de sport școlar rămîne ani în șir 
în suspensie.

— Noi — ne-a declarat IO AN 
DAVID, directorul administra
ției financiare de pe lingă Con
siliul popular județean — am 
propus Ministerului Finanțelor 
să dăm o destinație mai largă 
acestor fonduri, adică să-i uti
lizăm și pentru construirea unor 
obiective social-culturale de 
strictă necesitate. Bani sînt, dar 
nu se găsește o posibilitate de 
a-i dirija. Căci, intr-adevăr, e o 
anomalie să se cheltuiască atîția 
bani pentru flori deși sînt și ele 
necesare, mai ales în cazul Hu
nedoarei și să nu se poată cons
trui o sală de sport a cărei va
loare nu depășește suma de 
200 000 lei.

In același timp Consiliul popu
lar județean are la dispoziție o 
rezervă bugetată — anul trecut 
ea s-a cifrat la 7 000 000 lei — pe 
care o poate folosi in parte Ia 
realizarea obiectivelor de acest 
gen. Dar pentru că nimănui nu 
i-a venit ideea construirii Ia Hu
nedoara a unei săli de sport, 
banii au căpătat alte destinații. 
Tovarășii care gospodăresc aces-

te fonduri au uitat, probabil, de 
vremea cînd erau copii și sim
țeau necesitatea practicării spor
tului.

Pe lingă sala de sport a 
Școlii generale nr. 3 din 
Hunedoara, mai există o 

sală de sport administrată de 
Asociația sportivă Constructor 
rul. In condițiile cînd elevii nu 
au unde să-și facă orele de e- 
ducație fizică, firesc ar fi ca 
această sală să le stea la dis
poziție. Dar nu se întîmplă așa. 
Dacă vor s-o folosească, forma
țiile sportive ale elevilor, tre
buie să plătească. N-au bani 7 
Să-și pună pofta în cui și să 
privească cum se antrenează 
alții care au. închirierea sălii a 
devenit un adevărat tîrg : o o- 
cupă cel care oferă mai mulți 
bani. Și cine credeți că poate 
oferi mai mult 7 Lotul național 
de tenis de cîmp ! De vreo 8 
ani acesta închiriază sala din 
Hunedoara (!?) pe timpul ier
nii dîndu-se o. lovitură grea ac
tivităților sportive de masă din 
cadrul municipiului. Cum era 
de așteptat, tranzacția a fost 
făcută și în acest an. Președin
tele Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport ne-a

lotul dă bani grei de ce să se 
complice cu activități, cu pro
grame cînd pot hiberna fără 
nici o grijă pînă la primăvară 7 
în aceste condiții unele compe
tiții ale asociației sportive pro
gramate inițial în sala proprie, 
au fost mutate la Școala gene
rală nr. 3 ocupind puținul spa
țiu afectat elevilor. Culmea e 
că asociația poate folosi sala de 
sport a școlii, dar echipele șco
lare au acces la Constructorul 
numai dacă plătesc ! E și aces
ta unul din motivele pentru 
care nu se poate vorbi de spor
tul de masă în Hunedoara mai 
ales pe timp de iarnă.

*
Incepînd din acest an Consi

liul popular dispune de un in- 
trument eficient pentru lichi
darea anomaliilor de genul ce
lor pe care le-am întîlnit la 
Hunedoara. E vorba de Legea 
privitoare la contribuția bă
nească a cetățenilor care apro
bă construirea din aceste fon
duri și a sălilor de sport șco
lar. Se impune ca măcar acum 
Consiliul popular al munici
piului Hunedoara să folosească 
această posibilitate.

AL. BALGRADEAN

Timpul rămas pină la cere
monia deschiderii J.O. de iarnă 
— Sapporo, ediția a Xl-a — se 
numără în zile. Lăsind de o 
parte atmosfera „preolimpică" a 
acestor cîteva zile, chiar con
troversele iscate, ne propunem 
o retrospectivă, din patru în 
patru ierni, prin galeria marilor 
campioni și vedete ale celor 10 
ediții de pînă acum.

• Istoria lor începe în 1924 
cind „Săptămina internațională 
a sporturilor de iarnă“ organi
zată de către municipalitatea din 
Chamonix la însărcinarea Comi
tetului Olimpic francez a primit 
titulatura de „J. O. de iarnă“ 
abia după un an, în urma con
gresului C.I.O. de la Praga. A- 
ceasta din cauză că forurile 
sportive norvegiene și suedeze, 
in dorința de a-și consolida pro
priile lor „jocuri nordice“ au in
tervenit pentru a nu se pro
nunța cuvintul „olimpic“. Jocu
rile de la Chamonix au reunit 
294 de concurenți din 17 țări și 
10 000 de spectatori. Dintre pro
tagoniștii ediției inaugurale se 
detașează finlandezul Thunberg 
cu o colecție de cinci medalii 
la patinaj viteză și norvegianul 
Thorleif Haug cu patru, între 
care trei de aur : la fond, com
binata nordică și sărituri spe
ciale.

• Localitatea elvețiană Saint- 
Moritz, 1928, a fost teatrul celei 
de-a Il-a ediții. In centrul a- 
tenției s-a aflat patinajul artis
tic unde norvegianca Sonja He- 
nie, în vîrstă de 16 ani pe a- 
tunci, a făcut senzație. Ea avea 
să rămînă o mare stea a gheții 
care, timp de 10 ani după aceea 
a ciștigat toate concursurile in
ternaționale încheindu-și cariera 
sportivă la Hollywood.

• Patru ani mai tirziu, în 1932, 
firul este reluat la Lake-Placid 
(S.U.A.). Dintre protagoniști 
trebuie amintiți, la sărituri, nor
vegianul Birger Ruud și aceeași 
pereche de patinatori francezi 
de la Saint-Moritz, Joly-Brunet. 
Ediția, săracă în participare și 
deci în isprăvi sportive care să 
facă vîlvă, se face remarcată 
doar de neincluderea, în conti
nuare, a probelor de schi alpin 
(slalom uriaș, special și cobo- 
rîre) în pofida hotăririi congre
sului F.I. de schi de la Oslo — 
1930.

500 000 de spectatori. Iată și 
marile „stele“ : același Birger 
Ruud, germanul Franz Pfnuer 
Ia slalom special și norvegianca 
Laila Schou Nilsen care, la 16 
ani, deținind deja 5 recorduri 
ale lumii la patinaj viteză, și-a 
adjudecat titlul olimpic la cobo- 
rire. Campioana germană Christl 
Cranz cîștigînd medalia de aur 
la „special“ a anunțat o carieră 
sportivă strălucită : ea va fi 
neînvinsă în perioada 1934—1939 
și deținătoarea a 12 titluri mon
diale

Războiul, cu ravagiile sale, a 
întrerupt șirul jocurilor. Sînt de 
semnalat apoi doar cele două 
„Săptămîni internaționale“ — 
Zarmatt — '46 și Chamonix —

200 m, într-un singur schi, cu o 
viteză fantastică.

• Oslo — 1952. Stein Erikssen 
— slalom uriaș, aduce singura 
medalie gazdelor, talonat de 
francezul Bonlieu. Primul are 
meritul deosebit de a fi lansat 
„contra-rotația" — procedeu 
tehnic de mare valoare în 
schiul alpin modern, italianul 
Zeno Colo, un nume de rezo
nanță. și-a adjudecat proba de 
ooborire.
• La Cortina d’Ampezzo — 

ediția a Vil-a, 1956, austriacul 
Toni Seiler se acoperă de glorie. 
In vîrstă de 20 de ani, pe a- 
tunci, „zeul schiului alpin“ cîș- 
tigă de o manieră impresio-

SCURTÄ ISTORIE 
A OLIMPIADEI ALBE

PÎREHLE OLIMPICE 
ÎMPLINESC 48 DEANH
’M — care refac, întrucîtva, spi
ritul întrecerilor olimpice de 
iarnă în perioada de după răz
boi.

• In fine, din nou la Saint- 
Moritz, de data aceasta în 1948 
a fost organizată cea de-a V-a 
ediție, supranumită și „Olimpia
da de hotel“ datorită unei re- 
strînse participări. Succesul a 
fost însă de partea probelor de 
slalom care au relevat o serie 
de mari novatori în tehnica 
virajelor. Intre ei, francezul 
Henri Oreiller, un campion vir
tuos, aflat, tehnic vorbind, în 
schi, cu mult înaintea timpului 
său. Un amănunt : in proba de 
coborâre, dezechilibrat la o de
nivelare, el și-a continuat cursa 
trecind prin cea mai pericu
loasă porțiune a traseului, circa

nantă trei medalii olimpice de 
aur la slalom special, uriaș și 
coborîre devenind și campion 
mondial la combinată. Alte evo
luții ca acelea ale japonezului 
Igaya sau elvețianului Raymond 
Fcllaya își pierd parcă strălu
cirea în umbra marelui campion 
Seiler care nu a lăsat nimănui 
nici o speranță. Această ediție 
consacră echipa olimpică a 
U.R.S.S. pe primul loc în cla
samentul neoficial pe națiuni.

• Squaw-Valley, California, 
februarie 1960, 27 de probe. Din
tre laureați amintim pe elve
țianul Roger Staub. la slalom 
uriaș, francezul Jean Vuarnet 
la ooborire și austriaca Heidi 
Biebl. îmbunătățirile aduse teh
nicii coboririlor nu contenesc : 
își face apariția „poziția în ou“

la ooborîrile pîrtiilor, cu viteze 
amețitoare. In clasamentul pe 
medalii primul loc revine Uniu
nii Sovietice cu un număr de 7.

• Sintem in 1964, la Innsbruck. 
Probe disputate — 34. In fața a 
80 000 de spectatori s-au dispu
tat curse și rivalități memora
bile : Egon Zimmerman — Leo 
Lacroix, Francois Bonlieu — 
Karl Schranz, Pcpi Stiegler — 
Guy Perillat, Bill Kidd — James 
Houga. iar la patinaj artistic 
„duelul“ francezului Alain Cal
mat cu germanul Schneldorfer. 
„Fondul“ consacră, mai ales în 
probele feminine, schioarele so
vietice : Klaudia Boiarskina — 
triplă campioană olimpică, Rita 
Acikina și Alevtina Kolcina. 
Dar evenimentul cel mai senza
țional al acestei ediții il consti
tuie triumful surorilor Goit- 
schel. Niciodată nu s-a asistat 
la două curse olimpice devenite 
„afaceri de familie“ : Christine 
și Marielle au împărțit la „spe
cial“ și „uriaș“ pe din două : 
aurul și argintul !

• Ca nivel tehnic și spectacu
lar, ediția a X-a, jubiliară, de la 
Grenobie din 1968, deține supre
mația. Pirtiile de la Chamrouse, 
pistele de fond și biatlon de la 
Antraus, trambulinele „oameni- 
lor-păsări, de la Saint-Nizier, 
stadionul de gheață din Gre
nobie, Virajele aproape verticale 
ale traseelor de bob de la Alpe 
d’rluez, pista de săniuțe de la 
Vielard la Lans au reunit tot ce 
avea „zăpada“ mai bun : J. C. 
Killy, Perillat, Lacroix, Sch
ranz, Neuning, Marielle Goit- 
schel, Christl Haas. Nancy Gree- 
ne. hocheiștii și fondiștii sovie
tici, soții Protopopov, boberii 
italieni.

• Iată și un scurt bilanț al ce
lor mai bune rezultate românești 
la J. O. de iarnă : în 1932, la 
Lake-Placid, locul IV la bob de 
două persoane, și locul VI la 
bobul de 4 ; la Innsbruck, în 
1964. biatlonistul Gh. Vilmoș — 
locul V ; la Grenobie (1968); pri
ma medalie românească (bronz) 
o obține cuplul boberilor Pan- 
țuru-Neagoe, iar bobul de pa
tru se clasează pe locul IV. 
Vom'avea vești bune de la Sap- 
poro ?

VIOREL RABA

HOCHEI România-U.R. S. S.
(juniori): 1-10!!!

SEMNAL DE ALARMĂ !
Odată format, lotul național de 

hochei și-a început pregătirile în 
vederea participării la Campiona
tul Mondial, grupa B, care, după 
cum se știe, se va desfășura, în- 
cepînd de la 24 martie, la Bucu
rești. Sîmbătă seara la patinoarul 
,,23 August“ formația noastră a în
tîlnit într-un meci de verificare 
formația de juniori a U.R.S.S. 
Ne-am dus să vedem echipa na
țională la lucru. Dar ne-am întors 
acasă profund dezamăgiți. Va
loarea incontestabilă a echipei so
vietice — reflectată și de scorul 
categoric : 10—1 (4—1, 4—0, 2—0) — 
nu scuză cu nimic comportarea 
sub orice nivel a hocheiștilor noș
tri. Echipa sovietică, o formație 
extrem de omogenă, de solidă — 
împotriva vîrstei componenților — 
și cu un înalt grad de tehnicitate, 
a făcut ca selecționabilii noștri să 
se afle de la începutul și pînă la 
sfîrșitul meciului în dificultate. 
Jucători ca Veriughin, Smirnov, 
Iakovlev etc. — titulari în forma
ții din prima categorie — și-au 
luat rolul în serios, oferind, spre 
părerea noastră de rău, o lecție de 
hochei sportivilor noștri. Nu sur
prinde faptul că echipa noastră a 
fost învinsă, cît maniera penibilă 
în care au evoluat membrii lotului 
nostru reprezentativ. Rar am vă
zut o echipă înfrîntă cu mai mul
tă ușurință. Hocheiștii români au 
lăsat impresia că s-ar afla, acum, 
pentru prima dată pe gheață în 
acest sezon, ei nereușind să echi
libreze jocul în nici un moment.

Un exemplu elocvent de neputin
ță a echipei noastre în această 
partidă este demonstrat șl de a- 
cest fapt: în repriza a doua și a 
treia, în cîteva rînduri, pe gheață 
foarte tinerii jucători sovietici se 
aflau într-o inferioritate numerică 
decisivă — trei contra cinci — și 
totuși n-au reușit să încropească 
nimic mal acătării, ba, dimpotrivă, 
cei care jucau cu dezinvoltură, 
creau faze spectaculoase și în
scriau goluri după.goluri, erau tot 
jucătorii sovietici.

Amară lecție le-a fost adminis
trată hocheiștilor noștri. Nu avem 
spațiul suficient și nu e locul aci, 
dar ar mai fi multe de spus des
pre modul în care a evoluat echi
pa noastră națională. De la nesi
guranța șl lipsa de viteză în pa
tinaj, de la lipsa de ambiție și 
pînă la imprecizia paselor șl șutu
rilor la poartă, pînă la acționarea 
lentă, neinspirată încap, în comen
tariul cronicarului, toate carențe
le posibile. Este acest meci, fără 
doar și poate, un serios semnal 
de alarmă pentru conducerea teh
nică a echipei, pentru federație 
și. desigur, pentru jucătorii înșiși.

în deschiderea acestei partide, 
în vederea pregătirilor pentru 
campionatul european de juniori, 
formația noastră a dispus de for
mația similară a Bulgariei mult 
mai ușor decît arată scorul de 
7—4.

CORNEL IONESCU

I---------
• TURNEUL INTERNA- 

ȚONAL DE HOCHEI pe 
gheață de la Tokio a progra
mat alte două meciuri. Echi
pa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 4—1 (0—1, 2—0,
2— 0) echipa S.U.A. Re
prezentativa Poloniei a în
trecut cu 8—4 (2—1. 3—0,
3— 3) eohipa Elveției.

• REPREZENTATIVA 
masculină de baschet a 
U.R.S.S. a obținut o nouă vic
torie în cadrul turneului in
ternațional de la Sao Paulo 
învingînd formația Poloniei 
cu 81—60 (42—33). Intr-un alt 
joc, selecționata S.U.A. a 
dispus cu 83—61 (36—41) de 
echipa Braziliei. In clasa
ment conduce U.R.S.S. cu 4 
puncte, urmată de S.U.A. și 
Brazilia — cu cîte 2 puncte 
și Polonia — 0 puncte.

• Marele maestru maghiar 
Lajos Portisch a cîștigat de
tașat turneul internațional de 
șah de la Wijk aan Zee, to- 
talizînd 10,5 puncte din 15 
posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Pomar 
(Spania) și Hort (Ceho-

MERIDIAN
slovacia) oîte 9 puncte, 
Browne (Australia) 8,5 punc
te, Savon și Smîslov 
(U.R.S.S.) cîte 8 puncte, Smej- 
kal (Cehoslovacia), Benko 
(S.U.A.) și Ivkov (Iugoslavia) 
7,5 puncte etc.

• CELEBRUL MOTOCI- 
CLIST italian Giacomo A- 
gostini se dovedește de neîn-

• Schiul a fost încoronat 
„rege“ al J. O. de iarnă abia în 
1936, la ediția a IV-a de la 
Garmisch — Partenkirchen.

Atunci, toate recordurile de 
participare au fost bătute : 755 
de concurenți reprezentind 28 
de țări și-au disputat titlurile 
timp de zece zile, in fața a

FOTBAL BOGAT

TENIS
în turneul 

de la Omaha

I. Năstase 
și I. Țîriac 

dublu finaliști

Turneul internațional de 
tenis de la Omaha (Nebras- 
ka) va avea o finală româ
nească, adu-cînd în teren la 
proba de simplu pe Ilie Năs
tase și Ion Țiriac, care au 
dominat autoritar a-cest con
curs. în semifinale, Năstase 
l-a învins cu 7—5, 6—3 pe a- 
mericanul Jim Connors, în 
timp ce Țiriac l-a eliminat 
cu 6—4, 6—2, pe francezul 
Georges Goven.

Jucătorii români s-au ca
lificat și pentru finala probei 
de dublu, urmînd să întîl- 
nească perechea spaniolă 
Andres Gimeno, Manuel O- 
rantes.

„Internaționalele
României—un succes !"

JUDO

declară AUGUSTO CERACHINI, membru al Biroului Uniunii Europene de Judo
prezentanți ai Cubei, cîștigători 
ai întrecerilor pan-americane. 
S-au perindat în cele două zile 
de concurs 78 de judoka, dintre 
care — așa cum subliniau tehnicie
nii prezenți în sala Floreasca —• 
mulți se vor număra printre can
didați! la medaliile europenelor de 
la Leningrad și poate că și ai J.O. 
de la München. Confruntările din 
cadrul celor două zile de concurs 
au oferit sutelor de spectatori 
(păcat că deși s-a anunțat în pre
să. I.E.A.B.S. nu și-a onorat pro
misiunea de a lăsa intrarea liberă 
copiilor și elevilor), momente 
inedite de judo de bună calitate, 
printre sportivii cu evoluții spec
taculoase aflîndu-se și reprezen
tanții noștri Cristian Nicolau, Du
mitru Alexandru și Ioan Buzic 
semifinaliști la categoria 93 kg șl 
4- 93, primul obținînd titlul su
prem. Dintre invitați o deosebită 
impresie ne-a lăsat : campionul 
european Krüger (R. D. Germană). 
Lamas (Cuba), Lauro și Umberto 
(Italia). Privind dincolo de rezul
tatele tehnice, apreciem că, în 
general, a doua ediție a interna
ționalelor de judo — prima s-a 
desfășurat în anul 1971 — a fost 
un succes atît pe plan tehnic, 
spectacular, dar mai ales ea a dat 
posibilitatea verificării în compe
tiție a reprezentanților noștri în 
compania unor judoka cu vechi 
state în judoul internațional. Pre
zent la acest turneu vicepreședin
tele Federației Italiene de judo șl 
membru al Biroului Uniunii eu
ropene de judo, domnul AUGUS
TO CERACHINI, ne-a declarat cî
teva minute mai tîrziu după în
chiderea festivă a competiției : 
„Ediția actuală a „Internaționale
lor României“ a fost un succes ; 
întrecerile au arătat un foarte bun 
nivel tehnic și s-au bucurat de 
participarea unor judoka de mare 
valoare din Europa, cîștigătorii 
fiind cei care au meritat, In
tr-adevăr, cei care au demonstrat 
nu numai o pregătire tehnică șl 
fizică bune dar au dovedit multă 
Inteligență în tactica de luptă. De 
aceea, reprezentantul țării dvs., 
NICDLAU, mi-a lăsat o impresie 
foarte bună. Așteptăm cu plăcere 
participarea sportivilor italieni șl 
la viitoarele ediții ale întrecerii, 
după cum așteptăm ca judoka ro
mâni să-1 Intîlnlm la întrecerile

Duminică dimineața s-au consu
mat ultimele întîlnlri finale din 
cadrul Campionatelor internațio
nale de judo ale României pen
tru tineret, întrecere ce s-a bucu
rat de o organizare excelentă da
torată Federației române de judo. 
Succesul este atestat nu numai de 
disputele dîrze și spectaculoase pe 
care le oferă îndeobște acest 
sport al agilității și curajului, ci 
și de prezența în tribune a unui 
public surprinzător de numeros, 
poate mat numeros ca la multe 
alte sporturi considerate de mai 
mare priză.

De la început trebuie să remar
căm buna comportare a sportivi
lor români care au cucerit, în a- 
ceastă confruntare de elită — de 
la care n-au lipsit cîțiva campioni 
europeni —• un loc întîi, un loc 
doi și un loc trei. Trebuie remar
cată. totodată, inițiativa federației 
de a invita la startul acestei com
petiții valoroșii șl puternicii

organizate de țara noastră, și, 
bineînțeles, la competițiile inter
naționale oficiale, unde consider 
că au un cuvînt de spus”.

Iată, acum, lista campionilor : 
63 kg — Hector Rodriguez (Cuba) ;
2. Umberto D’ Aurin (Italia), 3. 
Knitter (R.D.G.) și Ryszard 
Swierk (Polonia) ; 70 kg — Krü
ger G. (R.D.G.), 2. Lauro Fedi 
(Italia), 3. Lamas (Cuba) și losef 
Kesserii (Ungaria) ; 80 kg — la- 
nowt (Polonia), 2. Fischer (R.D.G.),
3. Hargesheimer (R. F. a Germa
niei) și Apostlov (Bulgaria) ; 93
kg — Batista (Cuba), 2. ALEX. 
DUMITRU (România), 3. Gabor 
(Ungaria) șl Dancov (Bulgaria) ; 
4- 93 kg CRISTIAN NICOLAU 
(România), 2. Tamoș (Ungaria), 3. 
ION BUZIC (România) și Tanerz 
(R. F. a Germaniei).

GH. ILIE
re-

PROGRAM INTERNAȚIONAL
Echipa națională
(antrenor: Angelo Niculescu)

• La 8 aprilie, la București : 
România—Franța (amical) ; 30 
aprilie, la Budapesta : Ungaria 

•— România (meci contînd pen
tru sferturile de finală ale Cam
pionatului European) ; 14 mai, 
la București : România — Un
garia (jocul revanșă) ; 3 sep
tembrie, la București : România
— Austria (joc amical) : 20 sep
tembrie, la Helsinki : Finlanda
— România (meci contînd pen
tru preliminariile C.M. ediția 
1974) ; 29 octombrie, la Bucu
rești, România — Albania (pre
liminariile C.M.).

„In cazul calificării echipei 
noastre în turneul final al Cam
pionatului European — ne de
clară Angelo Niculescu —. vom 
susține două jocuri amicale, in
tre 14 și 18 iunie cu echipe care 
urmează a fi desemnate. De

asemenea, intenționăm ca în 
vară să întreprindem, peste ho
tare, un turneu de pregătire, în
tre 17 și 27 august“.

• Lotul cuprinde următorii 
17 jucători : Adamache. Ștefan, 
Crețu. Lupescu, Dinu, Deleanu, 
Mocanu, Sătmăreanu II, Anca, 
Dumitru, Nunweiller VI, Lu- 
cescu, Uifăleanu. Dobrin, Dem- 
brovschi, Dumitrache, Iordă- 
nescu.

In legătură cu Râducanu. An
gelo Niculescu ne-a declarat :

„Atîta timp cît el a fost in lot, 
primeam sugestii și cereri de 
a-1 scoate din formație. Acum, 
insă, cînd Râducanu este sanc
ționat pentru o serie de abateri, 
care au culminat cu aceea din 
jocul cu Tottenham, observ că 
se ridică o serie de „apărători" 
— cam aceiași — care susțin 
menținerea lui Râducanu în Iot. 
Pentru comportările lui pozitive 
Râducanu a fost întotdeauna

vins și în actualul sezon in
ternațional. Concurînd pe o 
motocicletă „M.V. Agusta“ la 
concursul de la Pietermaritz
burg (Republica Sud-Africa- 
nă), G. Agostini a ocupat pri
mul loc parcurgînd 100 km 
(35 de ture de circuit) în 46’ 
05’’2/10. Pe locul secund s-a 
clasat englezul Barry Sheene 
pe „Suzuki“ — 46’48”3/10.

• BOXERUL CANADIAN 
de cat. grea George Chuvalo 
și-a păstrat titlul de campion 
național. în gala disputată la 
Vancouver, el l-a învins prin 
abandon pentru rănire în 
repriza a 6-a pe salangerul 
său Charle Chase. în cadrul 
aceleiași gale, fostul campion 
mondial Cassius Clay a evo
luat in cîteva reprize de
monstrative.

I
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(Urmare din pag. I)

cat Maria Uieș, (Putna), Viori
ca Vlaisan (Liceul Vicovu de 
Sus), Bogdan Kladak (Vatra 
Dornei), Mihai Tudose (Fălti
ceni).

Foarte spectaculoase au fost 
întrecerile tinerilor patinatori 
din centrele Rădăuți, Suceava, 
Vatra Dornei și Cîmpulung. Nu 
au lipsit, bineînțeles, demonstra
țiile de patinaj artistic. Băieții 
de la Liceul militar „Ștefan cel 
Mare“ din orașul gazdă, au a- 
dus un element inedit întregii 
desfășurări a Festivalului. Șta
feta aplicativă pe schiuri, pre
zentată în fața miilor de spec
tatori a evidențiat remarcabilele 
calități fizice pe care le conferă 
acest frumos sport iubitorilor și 
practicienilor săi.

Dar dincolo de rezultatele în
registrate, de clasamentele fi
nale, „Festivalul sporturilor de 
iarnă“ — prima acțiune de acest 
gen din țară — se înscrie ca o

i 
I
I
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Lăsați băieții 
să umble!

(Urmare din pag. 1)

să vă lăsați voi mai moale 
la primăvară. Nu e nimic ex
clus. In orice caz, n-aș vrea 
să fiu in punga impresarului 
Zacour, căreia băieții i-au dat 
o lovitură mortală. In fond, ce 
vroia el: să se încropească de 
pe urma noastră ? Ia să se 
mai apuce și el de o muncă 
cinstită /

Acum, după tărășenia res
pectivă, văd că voci mai mult 
sau mai puțin viguroase cer 
anularea turneului echipei na
ționale în America de Sud. 
Cum că asta ne trebuie nouă 
acum, cînd Europa e cu ochii 
pe noi, să ne fugărească și să 
ne miștocărească peruvienii, 
columbienii și paraguayenii, să 
ne știrbească frumoasa fir
mă ? In același timp, cei in
teresați ar putea veni și ei 
cu argumentul : ce-mi pasă 
mie de Europa.

Situația e oarecum comple
xă, să n-o luăm otova. Băieții 
și persoanele care-i însoțesc au 
și ei nevoie de o schimbare 
de aer, în fond pe-acolo nu e 
numai fotbal, mai e și cîte un 
oraș, o plajă, o piramidă, o

ca

farfurie zburătoare (apropo: 
un cititor mă avertizează că 
nu se spune OZN, ci OSN, 
pentru că nu se zice „zbură
toare“, ci „sburătoare“. Mă 
rog I), de ce să nu umble 
prin lume, să nu vadă, să 
nu-și împrospăteze amintirile? 
Pe urmă, altceva e echipa na
țională, de tinde știm noi că 
ea nu se întoarce cu o valiză 
plină de victorii ? E oare mai 
bine s-o ținem acasă yi s-d 
punem în situația de a fi umi
lită de un Metalul Plopeni, ca 
să ne astenizăm cu toții ? Sau 
poate că e mai bine să dăm o 
fugă pînă-n Orientul Apropiat 
sau pînă-n Congo, să ne în
fruntăm cu echipa lui Victor 
Stănculescu ?

Adevărul e că nimeni nu 
știe cum e mai bine, adevărul 
stă în mina lui Angelo Nicu
lescu, el trebuie să ia decizia. 
In orice caz, dacă ideea tur
neului se feștelește, să știți că 
aici e mina lui Tamango, ma
rele jignit din Grant a lucrat 
cu vrăjitoarele, pe principiul: 
nici eu, dar nici ei! De alt
fel, eu am mai spus-o : tot 
jocul ăsta de fotbal nu e de^ît 

o surpestiție...
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bine apreciat, iar pentru cele 
negative este, acum, sancțio
nat. Din acest punct de 
vedere consider că Biroul fede
ral și colectivul tehnic al repre
zentativei au dat dovadă de 
obiectivitate procedind la scoa
terea lui Râducanu din Iotul re
prezentativ. In viitor contăm, 
bineînțeles, pe Râducanu, numai 
dacă el va da dovadă de serio
zitate",

ECHIPA OLIMPICA
(antrenor: Gheorghe Ola)

• La 21 mai, la București 1 
România — Danemarca (in pre
liminariile Jocurilor Olimpice) ; 
la 6 și 29 aprilie și la 13 mai 
„olimpicii“ vor susține trei 
jocuri internaționale cu adver
sari încă nedesemnați.

• Componența lotului este 
următoarea : Ghiță, Suciu, Pop, 
Mioc, Olteanu, (Steagul roșu), 
lanul, Vlad, Codrea, Pescaru, 
Simionaș, Broșovschi, Petreknu, 
Radu, Domide, Kun II, Rugiv- 
bei, Jcrcan.

REPREZENTATIVA
DE TINERET

(antrenor : Cornel Drăgușin)

• La 9 și 16 august vom par
ticipa la Balcaniada echipelor 
de tineret, care se va desfășura 
în Turcia, in orașul Izmlr ;

18 octombrie, la București : 
România — R. D. G. (amical) ■ 
29 octombrie, la București l 
România—Polonia (amical).

„Prima acțiune a lotului este 
prevăzută să aibă loc între 20 
și 22 martie, cînd va avea loc 
un trial de selecție, pentru de
finitivarea celor două loturi : 
Un lot de jucători pină la 23 de 
ani, iar un altul alcătuit din ju
cători pină la 21 de ani“.

NAȚIONALA DE JUNIORI
(antrenor : Constantin Ardeleana)

• Intre 13 și 21 mai, echipa 
națională de juniori va participa 
la Turneul U.E.F.A., din Spania, 
unde va întîlni selecționatele 
Italiei, Spaniei și Maltei.

Intre 27 Iulie și 6 august va 
participa la a Vl-a ediție a 
„Turneului Prieteniei“, ediție ce 
va fi găzduită de țara noastră.

La 15 octombrie, la Varșovia : 
Polonia—România.

• Lotul cuprinde 23 de jucă- 
•tori : Ciurca, Naște, Balaș: An-
ghelini. Onuțan, Bedea, Crețu, 
Enache, Naghi, Grigoraș, Puri- 
ma. Ion Ion, Dumitriu. Ange- 
Icseu, Istrătescu. Roșu, Luchescu. 
Șumulanschi, Râducanu, Aelenei, 
Szabadoș, Vrînceanu și Crișan.

D. V.I

inițiativă salutară menită să con
tribuie la dezvoltarea mișcării 
sportive de masă, la stimularea 
pasiunii pentru sporturile albe 
— mijloc eficace de fortificare a 
organismului, de tonificare a 
voinței, de destindere și agre
ment,

nu numai prin competițiile pro
priu zise, dar și prin punctarea 
fantezistă a momentelor de des
fășurare, un plus de atractivita- 
te și frumusețe. Astfel, seara, pe 
dealul Runcului, aflat în veci
nătatea stadionului, 150 de spor
tivi, purtind tot atitea torțe ar-

Festivalul
sporturilor de iarnă
Mai mult decît atît, însăși des

fășurarea manifestărilor a atras 
un număr însemnat de partici- 
panți-spectatori, orașul Cîmpu- 
lung-Moldovenesc trăind timp 
de două zile (dacă avem în ve
dere și manșele preliminarii de 
sîmbătă) o adevărată sărbătoare 
a sportului. Festivalul a captat

zînd, au înscris pe albul zăpezi 
însemnele P.C.R. și apoi U.T.C 
în semn de omagiu adus parti
dului, celei de-a 50-a aniversări 
a creării U.T.C., după care, de 
sub poalele împădurite ale mun
telui, ei au coborît într-un sla
lom emoționant de lumini și 
focuri de artificii, în timp ce pe

platoul din Vale, miile de ti
neri și-au dat mina într-o spec
taculoasă horă românească.

— Rod al colaborării noastre 
cu Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport, ne spu
nea profesorul DRAGOȘ MA- 
COVEI. secretar al COMITETU
LUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
U. T. C, această acțiune a 
dovedit aderența de care se 
bucură schiul, hocheiul, patina
jul, sătnușul în rindul celor mat 
diverse categorii de tineri din 
această parte a țării, ea, acțiu
nea, atingîndu-și scopul propus 
inițial.

— în intenția noastră, a ținut 
să completeze tovarășul EUGEN 
CABULCA, președintele CJEFS 
Suceava, este de a conferi acesi’ii 
Festival aflat la prima sa ediție, 
un caracter tradițional. Aceasta 
ne va permite să cuprindem și să 
antrenăm mase largi de oameni 
ai muncii, mai ales de tineri, la 
practicarea sporturilor de ia'nă 
și să ne dezvoltăm, în același 
timp, baza materială necesară.



Destindsrea in Europa 
se poate reflecta pozitiv 
in alte regiuni ale lumii

Interviul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim
Intr-un interviu acordat agen

ției PiA.P., secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a spus 
că în momentul de față se obser
vă în lume o destindere, fapt ca
racteristic îndeosebi pentru Euro
pa. Kurt Waldheim a constatat 
însă că, paralel cu tendințele spre 
destindere, se manifestă fenome
ne care atestă existența unor fo
care de încordare și fenomene de 
criză în primul rînd în Orientul 
Apropiat și sud-estul Asiei. Des
tinderea în Europa se poate re
flecta pozitiv asupra situației din 
alte regiuni ale lumii, a apreciat 
secretarul general al O.N.U., 
adăugind că organizația mondială 
poate juca un rol important în 
consolidarea și extinderea zonelor 
de destindere în lume. EI a amin
tit că la ultima sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., dele
gațiile statelor participante au 
apreciat pozitiv procesul de nor
malizare a relațiilor și de conso
lidare a securității în Europa. 
Continentul european, a spus 
secretarul general al O.N.U., în
cepe să dea numeroase exemple 
bune. Continentul care în trecut 
a fost arena unor evenimente 

•furtunoase, devine în prezent o 
zonă a păcii. Colaborarea multi-

laterală a celor două state germa
ne în O.N.U. — a spus Kurt 
Waldheim — ar fi un factor deo
sebit de pozitiv și utile pentru or
ganizația mondială. Pot doar 
să-mi exprim speranța, a spus el, 
că ambele state germane vor fi 
primite, într-o perioadă relativ 
scurtă, în Organizația Națiunilor 
.Unite.

Secretarul general al O.N.U. a 
evocat, de asemenea, principalele 
probleme care stau în fața orga
nizației, rolul ce revine O.N.U. 
în prevenirea apariției crizelor 
și în soluționarea acestora, 
a vorbit despre -necesitatea spori
rii eficacității O.N.U. în soluțio
narea problemelor politice și și-a 
exprimat speranța că Națiunile 
Unite vor putea face incompa
rabil mai mult pentru soluțio
narea situațiilor critice și a con
flictelor din viața internațională.

într-o perioadă relativ 
Organizația Națiunilor

R. D. VIETNAM. — Aspect de muncă de la Șantierele navale 
din Haiphong

Negocierile
anglo
malteze

La plecarea de la Roma, 
premierul Maltei, Dom Mintoff, 
a declarat, sîmbătă seara, că 
s-ar putea ca peste circa zece 
zile să fie reluate convorbirile 
anglo-malteze.

După cum se știe, la Roma 
s-a încheiat cea de-a treia 
rundă a convorbirilor dintre 
premierul Maltei și lordul Car
rington, ministrul britanic al 
apărării, în problema viitoru
lui bazelor militare britanice 
din Malta, fără să se ajungă 
la vreun acord.

La rîndul său, la sosirea la 
Londra, lordul Carrington a 
declarat că tratativele sale cu 
premierul maltez au fost în
trerupte și nici într-un caz rup
te. El a adăugat că speră că 
nu peste mult timp se va re- 
tntîM eu primul ministru Dom 
Mintoff.

Ceea ce m-a impresionat 
cel mai mult cînd mi-am 
aruncat ochii în jurul meu la 
prima sosire în Moscova au 
fost miliarde de becuri 
multicolore și portretele lui 
Lenin. Pe primele le-am vă
zut șerpuind de-a lungul și 
de-a latul clădirilor, balan- 
sîndu-se grațios în șiraguri 
pe arcele podurilor, impri- 
mînd 
hărți

reclame, decorații, 
uriașe, săgeți ascen-

dente pe graficele de pe 
frontispiciile instituțiilor. O-

• MINISTRUL comerțului 
interior, Nicolae Bozdog, 
care a semnat protocolul 
privind schimburile de măr-. 
furi de larg consum pe 1972, 
între ministerele de speciali
tate ale României și R, S. 
Slovace, a fost primit de 
vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. S- Slovace, 
Julius Hanus.

00 00SÜ0’■Ç.

rașul era gătit pentru 
Marea Sărbătoare din no
iembrie. Portretele erau co- 
Rleșitoare și emoționante, 

loțiunea de portret ca ata
re se pierduse, el devenise o 
„întruchipare". Imaginați-vă 
chipul binecunoscut, înalț 
cît o casă cu patru-cinci 
etaje, cu mîna la spate, de
gajat, cu zîmbetul familiar, 
paltonul descheiat, fluturat 
de o idee de vînt. încă un 
pas și ar fi coborît lîncjă 
tine in Piața Roșie. Nu în
tâmplător cele ce urmează 
sînt legate de miliardele de 
beculețe și de numele ace
luia care a subliniat în ne
numărate rînduri virtuțiile 
electrificării.

Explozie
la Belfast

• CONSILIUL Revoluției din 
Libia a hotărit să organizeze in
tr-un viitor apropiat alegeri pen
tru desemnarea deputaților li- 
bieni în Adunarea Națională Fe
derală a Confederației Republi
cilor Arabe. După cum se știe, 
fiecare din cele trei state mem
bre ale confederației trebuie să 
trimită in această adunare un 
număr de deputați. Adunarea 
Națională Federală este prevă
zută să se întrunească in luna 
martie.

Convorbiri 
polono-canadiene

După cum informează agenția 
P.A.P., R. Blacke, director ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe al Canadei, a făcut o 
vizită la Varșovia între 27 și 29 
ianuarie. El a fost primit de mi
nistrul afacerilor exterriâ al Po
loniei, Ștefan Olszowski, și de 
adjunctul acestuia, Jozef Winie- 
wiez. In cunsul convorbirilor ce 
au avut loc, menționează agen
ția, au fost abordate probleme 
internaționale de interes pentru 
cele două țări. O atenție deose
bită a fost acordată pregătirii 
conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare.

• CURSUL monedei brazi
liene cruzeiro — a fost de
valorizat cu 2,67 la sută în ra
port cu dolarul, s-a anunțat la 
Rio de Janeiro.

în anul 1971. au fost semna
late opt devalorizări ale mone
dei braziliene, în urma cărora 
cursul acesteia a scăzut cu 13,83 
la.cută.

O statistică oficială, dată pu
blicității sîmbătă la Belfast, a 
făcut cunoscut că în cursul inci
dentelor petrecute în Irlanda de 
nord începînd cu vara lui 1969 
și-au găsit moartea 218 persoane. 
Numai de la începutul acestui an 
și-au pierdut viața cinci civili, 
cinci polițiști și doi militari bri
tanici.

Tot în cursul aceleiași zile, un 
anunț telefonic anonim privind 
explozia iminentă a unei bombe 
a dus la evacuarea completă a 
unui întreg cartier central al Bel- 
fastului. Deși s-a acționat cu 
promptitudine, explozia nu a 
putut fi evitată. Ea a provocat 
numai pagube materiale.

Pe urmele 
lui Klaus Altmann
• Klaus Altmann, despre 

care se crede că este în rea
litate Klaus Bărbie, fostul 
șef al Gestapoului lyonez, a 
părăsit Peru, întoreîndu-se 
în Bolivia, unde îndeplinește 
funcția de reprezentant co
mercial al unei firme, mai 
înainte ca cererea de extră
dare înaintată de către gu
vernul francez să fi ajuns Ia 
autoritățile peruane, infor
mează agenția France Presse.

Referindu-se la acest fapt, 
ambasadorul Franței la Lima, 
Albert Chambon, a declarat, 
ca răspuns la unele afirmații 
oficiale, că Altmann, natura
lizat cetățean bolivian, nu 
poate beneficia de dreptul la 
prescripție a faptelor sale. 
intrue.it acestea sînt crime, și 
nu delicte de drept comun, și 
ca atare nu beneficiază de 
această prevedere a legilor 
boliviene.

ale economiei ungare
BUDAPESTA 30 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : In comunicatul ofi
ciului central de statistică din 
Ungaria în legătură cu îndepli
nirea planului economiei națio
nale pe anul 1971 se arată că 
în comparație cu anul precedent 
venitul național a crescut cu 7,8 
la sută, producția industrială 
cu 5 la sută, cea agricolă cu 9 
la sută, iar a industriei construc
țiilor cu 9—10 la sută.

Comunicatul remarcă faptul 
că în cea mai mare măsură dez
voltarea producției industriale 
s-a realizat pe seama creșterii 
productivității muncii, care a 
sporit cu 5,3 la sută pe salariat. 
Ca urmare a politicii de inves
tiții. un mare număr de fabrici 
și uzine au fost reconstruite și 
modernizate. In 1971, în cadrul 
economiei naționale au fost in-
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0 reformă contestată

Wir
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e ÎNTR-UN interviu acordat 
ziarului togolez „Togo Presse“, 
colonelul I. K. Acheampong, 
liderul noului regim din Ghana, 
a declarat că țara sa dorește 
să-și consolideze legăturile cu 
vecinii săi : Togo, Coasta de 
Fildeș și Volta Superioară.

Referindu-se la atitudinea 
statelor africane față de regi
mul rasist din Republica Sud- 
Africană, I. K. Acheampong a 
subliniat că poziția țării sale In 
această problemă ramine con
formă cu hotărîrile adoptate de 
Organizația Unității Africane.

Incidente în Namibia
• ÎN REGIUNEA Owambo- 

land din Namibia au avut loc 
ciocniri între grupuri ale tribu
lui Owambo și efectivele mili
tare trimise în această zonă de 
guvernul rasist al Republicii 
Sud-Africane, care administrea
ză în mod ilegal teritoriul na- 
mibian. Membrii tribului O- 
wambo protestează împotriva 
opresiunii și privațiunilor la 
care sînt supuși de către auto
ritățile rasiste. Ei sînt obligați 
să trăiască în condiții de mize
rie, în rezervații pe care nu le 
pot părăsi decit pe baza unor 
permise ce li se eliberează nu
mai dacă sint angajați la locuri 
de muncă aflate în alte regiuni 
ale Namibiei.

fânema 

tussassA

FUGA — Panoramic ambele se
rii — rulează la Patria (orele 10: 
15; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Sala Palatu
lui (ora 17,20).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Lumina (orele 9—20 în 
continuare).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Capitol (orele 9; 11,30; 14; 16,15;
18,30; . 20,45), Melodia (orele 9.30; 
12; 16; 18,30; 20,45).

Recrudescenfa fràmintàrilor studențești din Filipine
University of Philippines și Universitatea „Ateneo", două 

dintre cele mai importante instituții de învățămînt superior 
din Manila, ți-au închis porțile ca urmare a grevei studen
ților. Demonstrațiile de stradă ale studenților din capitala 
filipineză s-au soldat prin ciocniri cu poliția. Cîteva zile 
mai tîrziu s-au desfășurat demonstrații studențești în alte 
două centre universitare — la Guegon și Tacloban.

prin 
adu- 
fost 
de- 
din

Actuala mișcare protesta
tară a studenților filipinezi 
— una din cele mai ample 
din cîte a cunoscut viața u- 
niversitară din Filipine — 
are ca obiectiv imediat a- 
nularea măsurilor restricti
ve, represive inițiate de au
torități în. ultimul timp în 
centrele universitare.

în octombrie 1970 autori
tățile de resort filipineze au 
anunțat aplicarea unui așa 
numit „tratament de șoc" în 
școlile superioare. Sub pre
textul „combaterii subversiu
nii" au fost emise o serie de 
ordonanțe ministeriale 
care au fost interzise 
nările studențești, au 
dizolvate organizațiile 
mocratice studențești
centrele universitare ca și 
Consiliul studențesc al Uni
versităților filipineze, au fost 
concediate aproape o sută 
de cadre universitare consi
derate a avea „vederi de 
stìnga“. Prin diminuarea 
pînă aproape de anulare a 
autonomiei universitare s-a 
dat mînă liberă represiuni
lor polițienești. Șeful poliției, 
generalul Eduardo Garcia, 
s-a ocupat personal de „o- 
perațiunile" din facultăți ; 
au fost efectuate numeroa
se arestări în rîndul așa nu
mitelor „elemente radicale" 
din universități.

într-un sens mai larg miș-u 
carea de protest studențeas
că vizează, dincolo de anu
larea seriei de măsuri repre
sive, determinarea unei re
forme democratice a uni-

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21), București (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,30; 21).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45: 16;
18,15; 20,30).

I.OVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
13,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20.30).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 18; 18,15; 
20,30).

MIRII ANULUI II : rulează Ia 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

versității filipineze. Studenții 
cer renunțarea la „reforma 
universitară" inițiată în ac- . 
tualul an universitar, refor
mă care nu numai că nu fa- 
cilizează dezvoltareacilizează dezvoltarea școlii 
superioare din Filipine dar 
restrînge și mai mult acce
sul tinerilor în facultăți. Prin
cipala prevedere a „refor
mei“ — care reprezintă e- 
xact contrariul cererilor ti
neretului privind democrati
zarea școlii superioare — o 
constituie închiderea în ur
mătorii cinci ani a trei uni
versități de stat și sprijinul 
acordat înființării unor insti
tute particulare de învăță
mînt superior. Institute care, 
prin taxele ridicate, repre
zintă, în fapt, o barieră în 
calea dorinței a zeci de mii 
de tineri cu posibilități ma
teriale modeste, de a primi 
o pregătire universitară. De 
altfel, restrîngerea rețelei u- 
niversitare de stat se desfă
șoară cu o perseverență re
marcabilă. Alocațiile desti
nate universităților de stat 
au fost sensibij micșorate. 
Ultima victimă â fost univer- 
sity of Philippines din Mani
la, care și-a văzut redus bu
getul pe actualul an univer
sitar de la 9 milioane de 
peso la 5 milioane de peso. 
S-a ajuns ca partea alocată 
din bugetul național pentru 
școlile superioare să scadă 
pe parcursul a numai doi 
ani, de la 4 la sută la 1,5 
la sută. De altfel, ultima ino
vație în materie, anunțată 
săptămîna trecută de forul

ministerial competent, constă 
în trecerea treptată a uni
versităților de stat cu înce
pere din următorul an uni
versitar — la un așa numit 
„sistem de auto-gestiune fi
nanciară". Aceasta înseam
nă, practic, ridicarea consi
derabilă a plafonului de 
taxe, care vor trebui să asi
gure, încă în anul universi
tar 1973—1974, peste jumăta
te din cheltuielile legate de 
funcționarea facultăților.

Opoziția întîmpinată de 
asemenea măsuri în rîndul 
studenților și universitarilor 
este firească. într-un mani
fest semnat de peste 200 de 
cadre didactice universitare 
se cere autorităților anularea 
a ceea ce este denumită „re
forma antidemocratică" și 
inițierea „unei politici de 
reală dezvoltare a universi
tății filipineze". Documentul 
recomandă alocarea a cel 
puțin 20 la sută din bugetul 
național pentru programele 
de învățămînt și cercetare 
științifică" fără de care — 
după cum subliniază autorii 
manifestului — Filipinele nu 
vor reuși să învingă nicioda
tă subdezvoltarea".

Tensiunea din centrele u- 
niversitare filipineze nu face 
decît să scoată și mai preg
nant în relief acuitatea pro
blemelor cu care e confrun
tată școala superioară filipi- 
neză, ' ' , '_
din îndepărtata țară insu
lară, îndreptate spre dezvol
tarea învățămîntului superior, 
spre democratizarea univer
sității, spre deschiderea lar
gă a porților universităților 
în fața tuturor celor înzes
trați.

vestiți peste 100 miliarde forinți 
față de 90 de miliarde planifi
cați.

Structura producției indus
triale ungare a evoluat și 
în anul care a trecut conform 
tendințelor și orientării ante
rioare. Cele mai importante 
creșteri ale producției au fost 
înregistrate în principalele ra
muri ale economiei. Astfel, pro
ducția industriei chimice a cres
cut în cursul anului trecut cu 
10,9 la sută, a industriei con
strucțiilor de mașini cu 7 la 
sută, a industriei energiei elec
trice cu 6,7 la sută, a industriei 
siderurgice cu 4,5 la sută, iar a 
industriei alimentare cu 4,3 la 
sută. Planul producției indus
triei miniere a fost îndeplinit în 
proporție de numai 97,5 la sută.

în agricultura Ungariei, anul 
1971 a înregistrat realizări în
semnate : folosirea îngrășămin
telor chimice la hectar a cres
cut cu 10 la sută, numărul trac
toarelor a crescut cu 2 000 de 
bucăți, s-au dat în folosință nu
meroase grajduri și alte con
strucții agricole. Toate acestea 
au determinat creșterea însem
nată a producției medii la hec
tar. Producția de grîu a țării a 
atins astfel 3,9 milioane tone, iar 
cea de porumb 4,6 milioane tone.

în ceea ce privește creșterea 
nivelului de trai, comunicatul 
remarcă faptul că veniturile 
reale ale populației au crescut 
cu 5—6 la sută. în aceeași pe
rioadă veniturile țărănimii au 
sporit cu 6—7 la sută. Volumul 
mărfurilor ptsse la dispoziția 
cumpărătorilor a crescut în 1971 
cu 9 la sută. Totodată însă, ni
velul mediu al prețurilor bunu
rilor de consum și serviciilor că
tre populație au crescut și ele 
cu 2 la sută față de anul pre
cedent. în 1971 s-au construit 
peste 75 000 de locuințe.

Renumărarea 
voturilor 

în Uruguay
Curtea Electorală a U- 

ruguayuluî a hotărît să 
treacă în sarcina sa di
rectă operația de renu- 
mărare a voturilor ex
primate la alegerile pre
zidențiale și parlamen
tare din 28 noiembrie 
1971.

;coala superioara tilipi- 
doleanțele tinerilor

E. R.

Hotărîrea Curții a fost deter
minată de „încetineala“ cu 
care se desfășoară verificarea 
voturilor și de numeroasele 
contestări ale rezultatelor pre
liminare, înaintate de către 
Partidul Național (Blanco) și 
Frente Amplio — coaliție a 
forțelor de stînga.

După cum s-a mai anunțat, 
rezultatele preliminare indicau 
un avans de 9 000 de voturi 
ale lui Juan Bordaberry, can
didatul prezidențial al Parti
dului Colorado, de guvemă- 
mînt, asupra reprezentantu
lui Partidului Blanco, Wilhelm 
Ferreira Aldunate. în stadiul 
actual al renumărării voturi
lor, precizează agenția Prensa 
Latina, avantajul lui Juan 
Bordaberry s-a redus la aproa
pe 6 000, iar incertitudinea a- 
supra candidatului care ur
mează să ocupe funcția de 
președinte al Uruguayului se 
menține.

Tnvățămîntul este o reali
zare sovietică de prestigiu : 
generalizarea învățămîntu- 
lui de 10 ani, peste 4 200 
școli tehnice și profesionale, 
și aproximativ 6 milioane 
de studenți sînt pilonii cei 
mai importanți. In progra
mele de învățămînt un spa
țiu important este afectat 
studiului științelor politice și 
sociale : marxism-leninismul, 
istoria Partidului Comunist al 
U.R.S.S. Așa cum îmi spu
nea V. T. Kaltahcian, adjunct 
al directorului Educației so
ciale din Ministerul de învă- 
țămînt superior și mediu 
special al U.R.S.S.: „Toți ce
tățenii sovietici cu studii su
perioare nu trebuie să fie 
numai specialiști în domeniul 
lor, dar și luptători politici 
pe frontul ideologic, acti
viști ai Partidului Comunist“.

M.E.I. (Institutul de energe
tică din Moscova) sînt iniția
le binecunoscute în întreaga 
țară tocmai pentru că stu
denții — energeticieni ieșiți 
de pe băncile acestui insti
tut au dovedit de-a lungul 
anilor că îmbină armonios 
cele două calități, de spe
cialist și comunist. Istoria a- 
cestui institut se circumscrie 
istoriei mai vaste a efortu
rilor depuse pentru electrifi
carea republicilor. Institutul, 
mai bine-zis orășelul ener- 
geticienilor, se întinde pe 24 
hectare, numără în prezent 
22 000 de studenți, plus 8150 
cursanți la facultățile serale, 
2 070 la filiala din Smolensk, 
cîteva sute de studenți stră
ini și aproximativ 650 de 
aspiranți. Numărului studen
ților îi corespunde un co
lectiv puternic de cadre 
didactice : 79 profesori, 380 
docenți, 450 asistenți. Ni s-a 
spus că nu este ușor să în
veți la acest institut, obser
vație absolut exactă pentru 
cel care se familiarizează cît 
de cît cu atmosfera institu
tului. Nici un scaun, nici un 
pupitru neocupat, laboratoa
re pline ; cărți, caiete, plan
te se văd peste tot. M-a 
impresionat mai ales ritmul 
de învățătură, concentrarea 
studenților asupra rîndurilor 
tipărite, asupra claviaturii 
calculatoarelor electronice. 
Pe lingă oameni, zestrea in
stitutului este remarcabilă : 
instalații dintre cele mai mo
derne, unele unicate, foarte 
multe calculatoare și în a- 
propierea institutului, un mi
nunat centru de televiziune 
propriu. Nici nu e de mirare 
că în astfel de condiții volu
mul cercetării științifice a 
crescut de 15 ori în ultimii 20 
de ani. Un aspect interesant 
al acestei munci de cerceta
re mi-l dezvăluie Olga Ni- 
kolskaia, membră a Comite
tului de Comsomol pe Insti
tut : „La noi în institut există 
multe societăți studențești 
de cercetări. Conducătorii a- 
cestor societăți (sau cercuri) 
constituie Consiliul de cer
cetări științifice pentru stu
denți (al uneia dintre facul
tăți) care are deja o existen
ță de 15 ani. Membrii lui 
stabilesc în legătură cu ca
tedrele (3—9 catedre în me
die, la o facultate), direcția 
generală a lucrărilor socie
tăților. De altfel, cîte un 
profesor de la fiecare cate
dră este membru al acestui 
consiliu. Deoarece toți stu
denții trebuie să „facă cer
cetare", s-a creat un sistem

de grupe, mai ales de prin 
anul III. Un profesor are 
1—4 studenți cu care lucrea
ză efectiv la o instalație 
tehnică sau la o temă teo
retică. In anul IV, programa 
de învățămînt prevede 4—6 
ore pe săptămîna pentru 
cercetări științifice în cadrul 
cărora se elaborează pro
iecte. Prin tradiție. Consiliul 
de cercetări științifice orga
nizează concursuri anuale 
pentru cel mai bun proiect, 
cea mai bună lucrare de di
plomă. pregătite în aceste 
societăți. în 1971 peste 400 
de astfel de lucrări au pri
mit distincții iar 50 au fost 
premiate la concursul unio
nal ; am ocupat de aseme
nea locul I la olimpiada stu
dențească de fizică pe Mos
cova. Roadele cercetărilor 
noastre le strînțgem de obicei 
în martie în timpul „Săptă- 
mînii științei" consacrată co
municărilor studențești". E- 
nergeticienii promit deci din 
ce în ce mai multe beculețe 
multicolore.

Pe parcursul itinerarului 
meu moscovit mi s-a relatat 
un episod : acum doi—trei 
ani cererea de mașini de 
cusut a scăzut brusc așa în- 
cît o mare fabrică a trebuit 
să-și schimbe o parte a uti
lajului și să se profileze pe

îmbunătățest pe zi ce trece. 
Rețeaua de magazine „Kino- 
liubiteli" (pentru fotografi a- 
matori), oferă servicii promp
te : se încarcă aparatele, se 
primesc filme pentru develo
pat, se dau consultații pen
tru folosirea camerelor. „Ju- 
piter" cel mai mare centru ai 
rețelei, tot pe Kalinin Pros- 
pekt dispune de un birou 
special „Spasibo" unde apa
ratele de fotografiat și fil
mat sînt reparate gratis pen
tru un „spasibo“. Rețeaua 
„Vesna" (Primăvara) prezin
tă obiecte și podoabe pen
tru tinerii căsătoriți la pre
țuri mai reduse. Computere 
electronice ca „Minsk-32", 
încep să fie introduse în 
magazinele din Moscova, 
Leningrad, Kiev. Ele sînt fo
losite pentru reglementarea 
traficului comercial care se 
ridică în G.U.M.-ul din Piața 
Roșie, cel mai mare din Eu
ropa (47 de mii m.p„ lung de 
2,5 km, unde patru mii sa- 
lariați vînd 40 000 de sorti
mente de mărfuri) în medie, 
la 400 000 de vînzări pe zi.

Secolele trecute au făcut 
din Leningrad un „Paris al 
nordului", situat inspirat pe 
Neva. Secolul nostru i-a con
ferit modernitate, confort. 
Produsul acestor elemente 
l-au făcut unul din cele mai

Instantanee

sovietice
însemnări de DO/MA TOPOR

producerea și a altor arti
cole. Explicația am găsit-o 
Ia centrele de desfacere, în 
magazinele universale, în 
sectoarele de confecții pen
tru femei unde sortimentele 
variate pot satisface gustu
rile celor aproximativ 100 de 
milioane de femei sovietice. 
Mi se spune că în ultimii ani 
s-au cheituit sume importante 
pentru construirea de maga
zine universale, fie ele 
G.U.M.-uri, fie Univermaguri, 
unde un etaj, în genere cir
cular, îl poți străbate în 
fugă. în cel puțin o oră. 
{Există în țară 500 de mii de 
magazine mai mici sau mai 
mari deservite de 1 200 000 
salariați). Prin tradiție, vitri
nele exterioare ale magazi
nelor nu au o funcție prea 
mare în relația cumpărător- 
vînzător. Cei interesați gă
sesc la fiecare raion obiec
tele dispuse estetic pentru a 
fi mai ușor reperate. O 
mențiune pentru cele mai 
ieftine lucruri : îmbrăcămin
tea și încălțămintea pentru 
copii, medicamentele și căr
țile. Privilegiații magazinelor 
sînt copiii. Pentru ei se fac 
permanent demonstrații cu 
jucării electrice și mecanice 
și dacă ele se întâmplă să 
fie pești cu cheie... într-un 
lighean cu apă. Un mare 
complex comercial se găseș
te pe Kalinin Prospekt din 
Moscova. El este formal din 
treisprezece magazine cu o 
mie de vînzători într-un 
schimb ; restaurantele, cafe
nelele și barurile pot primi 
mai mult de 5 000 de cîienți 
în același timp. Serviciile se

frumoase orașe din lume. 
(Este și rezultatul unui son
dai întreprins de revista 
italiană „Europeo“). Mă gîn- 
desc la un răstimp mult mai 
scuri, la ultimii cinci ani ți 
aflu de la gazdele mele 
binevoitoare că orașul n-a 
mai cunoscut niciodată un 
ritm atât de înalt de con
strucție : sute de blocuri noi 
cu 350 000 locuințe, 105 școli 
noi, 123 grădinițe de copii, 
30 de întreprinderi pentru 
prestări de servicii, magazi
ne cu 3 500 de vînzători, 
restaurante, cantine, braserii, 
baruri cu 67 de mii de locuri, 
metroul prelungit cu încă 16 
km. Un pod nou „Alexandr 
Nevski", o nouă gară fluvia
lă în raionul Nevski, două 
hoteluri de prim rang „Le
ningrad" și „Sovietskaia", 
trei parcuri (lujno-Primorski. 
Aviatorilor și Poluostrovski). 
Palatul „lubileinîi", sala de 
concerte „Okteabriski", 9 ci
nematografe etc., etc. Este 
un bilanț strălucit pe care 
l-am înregistrat în cadrul u- 
nui program abundent pre
sărat și cu bijuteriile arhitec
tonice ale Petersburgului și 
ulterior ale Leningradului. 
Distincția orașului vechi, pa
tina timpului din porii zidu
rilor vestite sînt cultivate cu 
inteligență. Petru cel Mare a 
vrut să asorteze albastrului 
limpede al Nevei, aurul cu
polelor și al ornamentelor 
baroce ; succesorii săi l-au 
imitat și rezultatul este unic : 
o orgie de reflexe aurii. Și 
nu numai atît. O frumusețe 
într-adevăr impresionantă !

18,30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30).

SA CUMPĂRAM O MAȘINĂ DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare),- 
program de Documentare 
(ora. 20,15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DECOLAREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

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

ABEL, FRATELE TĂU : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Buzețtl (orele 15,30; 18;
20,15).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Floreasca (orele

15,30; 17; 20,30), Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE : 
rulează la Bucegl (orele 15,45; 18; 
20,15), Giuleștl (orele 15,30; 17,45; 
20).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

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

SORGUL ROȘU : rulează la Fe

rentari (orele 15,30; 17,45; 20).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19), Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Progre
sul (orele 16; 19).

AEROPORTUL : rulează la Vii
torul (orele 16; 19), Cosmos (orele 
15,30; 19).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 19).

HELLO DOLLY : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 19).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase” (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30; (Calea Victoriei) : 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : VARIETĂȚI
NON-STOP — ora 19,30; Studioul 
„Casandra” al I.A.T.C. : ACT VE- 
NEȚIAN — ora 20.

15,30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 17,30 Avanpremie
ră. 17,40 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,00 
Căminul. 18,40 Avanpremieră. 18,45 
Ecranul. 19,10 Tragerea de amorti
zare ADAS. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,05 Reflector. 
20,20 Roman foileton : „David 
Copperfield" (VII) — ultimul epl^ 
sod. 20,45 Avanpremieră : Mușatl- 
nii. 20,55 Pagini din literatura u- 
moristică românească. 21,20 Dez
bateri ideologice. 21,50 Imagini de 
pe Vltava. 22,30 „24 de ore”. 22,45 
Contraste din lumea capitalului*
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