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• LA MĂCEȘU DE JOS — DOLJ, 154 DE UTE
CIȘTI COOPERATORI ȘI-AU ASUMAT RĂS
PUNDEREA CULTIVĂRII A 200 DE HECTARE CU 
PRĂȘITOARE • SÂMÎNȚA ESTE ASIGURATA, 
SE ELABOREAZĂ TEHNOLOGII DIFERENȚIATE 
PE SOLE • TOATE UTILAJELE SÎNT GATA 

DE LUCRU

4 C4S4 LA FRUNTAȘ!
Un sat de pe valea Dunării, 

din Cîmpia Băileștilor, cum este 
Măceșii de Jos, zumzăie ca un 
stup de albine în aceste zile cînd 
și cerul și pămîntul sînt urmări
te și măsurate cu nerăbdare în 
așteptarea clipei declanșării iu
reșului lucrărilor de primăvară. 
Este o neliniște aparte, stăpîni- 
tă, pe care numai lucrătorul pă- 
mîntului o are la început de... 
mărțișor. Neliniște pe care am 
descifrat-o, nu cu multă greuta
te, în privirile, gesturile și vorbe
le fiecăruia dintre tinerii coope
ratori și- mecanizatori cu care 
am dialogat. „Anul trecut ne-am 
convins că pămîntul nostru e mai 
rodnic decît îl știam — ne măr
turisea cooperatorul Stan Voza- 
ru. A fost de-ajuns să îl muncim 
mai bine și el și-a arătat altă față. 
Acordul global a stimulat ener
giile. Eu bunăoară, am scos 5 200 
de kilograme de porumb pe un 
hectar la neirigat. Și, vă dați sea
ma că astfel de recolte dorim să 
realizăm de pe întreaga suprafa
ță. Toate culturile vor fi lucrate 
în acord global. Cei 154 de ute
ciști, care lucrează în cooperati
vă, s-au angajat să ia în grijă a- 
proape 200 nectare de porumb, 
floarea-soarelui și sfeclă de za
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Deviza

președintele Consiliului de Stat exprimă încă o dată faptul 
cunoscut că statul și partidul nostru consideră că valoarea 
supremă care decide meritul și stima față de om este 
cultul muncii și al realizărilor de care omul este în stare, 
după pregătirea, priceperea și devotamentul său in proce
sul de făurire a bunurilor materiale și spirituale ale națiu
nii, ale poporului. Nimeni nu trebuie să fie și nu poate să fie 
privit cu altfel de considerație decît acea pe care numai 
realizările sale i-o fac cu adevărat meritată. Pe de altă parte, 
vizita de lucru a secretarului general al partidului, săptămîna 
trecută, in colectivele muncitorești din citeva mari uzine ale 
Capitalei arată — a cita oară ? — că în centrul tuturor preo
cupărilor partidul și statul situează problemele muncii, ale 
afirmării numai în acest cadru și numai în acest fel a ener
giilor creatoare ale omului ca și ale țării însăși.

Raporturile complexe dintre om și muncă, relațiile oame
nilor intre ei, definite de atitudinea față de muncă sint de 
aceea și domeniile fundamentale in care se pot releva pro
cesele și prefacerile care au loc în conștiința oamenilor, în 
definirea mentalității lor. Un muncitor decorat, în împreju
rarea amintită, a rostit în fața conducătorilor statului aceste 
memorabile cuvinte : „Am învățat, reailizînd“. Nu sînt simple 
vorbe acestea, dar nici numai expresia unei firești 
emoții : ele exprimă simplu un adevăr ceva mai complicat 
decît pare la prima vedere. Timpul moral în cpre se spun 
aceste cuvinte nu mai este, nu mai poate fi acela presupus de 
o mai veche formulă, la vremea ei destul de răspindită și uti
lizată : „să învățăm din greșeli“. în realitate, credem că 
timpul lui „să învățăm din greșeli“ a trecut ; că trăim din ce 
in ce mai mult in moralitatea mai adincă și mai substanțială, 
deci mai adevărată, a lui „am învățat, realizind 1“. Aceasta nu 
înseamnă, desigur, că într-un loc sau altul, un om ori alt om 
nu mai pot să greșească ; aceasta înseamnă că am încetat 
să mai socotim greșeala drept o „școală“ (pentru că unii au 
crezut că ea poate și trebuie să fie așa !), că psihologia și 
morala constructorului, a celui care înfăptuiește, în general, 
s-a schimbat și ea și că, în același timp, locul ocupat în con
știința oamenilor de teama de greșeală (care este si una din 
cauzele lipsei de opinie) este mult mai mic și că, în fine 
ne dezvățăm — dacă nu ne-am dezvățat de tot — de un anumit 
fatalism legat de posibilitatea de a greși. Oameni sîntem ! Nu 
o eroare, o greșeală în sine este oricum periculoasă — poate 
fi ! — ci mentalitatea, atitudinea din care izvorăște și pe care 
o alimentează ajungînd să fie un alevărat fatalism : „altfel nu 
se poate“ ! Ba se poate ! Constructorul acela a spus-o răspi
cat : „Am învățat, realizind". La rindul său scriind în coloa
nele acestui ziar despre eficacitate, despre priceperea și pu
terea de a începe orice lucru cu începutul, de exemplu, un 
ansamblu de locuințe cu drumul, și nu cu ferestrele etajului 8. 
un tînăr scriitor nu făcea altceva decit să exprime aceeași 
nouă atitudine față de un anumit fatalism al greșelii, — 
ce poate veni și din obișnuință, și din ignorantă șa.m.d. — 
al lucrului nechibzuit, care pină să poată fi făcut bine 
trebuie, in chip fatal, să dibuie mai multe drumuri. Ba mai 
mult, există și formula axestui fatalism : „să punem răul în 
față“ ! De ce să punem răul și nu binele în față?! Formula

C. STANESCU

(Continuare în pag. a U-a)

hăr de pe care sînt hotărîți să 
obțină producții mai mari decît 
media planificată pe unitate. 
Vrem să pornim bine încă de la 
început.

Ce înseamnă de fapt, practic, 
această pornire ? împreună cu 
Ștefan Nedelea, secretarul orga
nizației U.T.C. din cooperativă 
și tînărul inginer Gheorghe Albu, 
străbatem sectoarele de produc
ție ale unității pentru a vedea 
ce fac și cum fac tinerii aceste 
pregătiri. La grădina de legume 
(ce se va întinde pe 100 hectare) 
sînt în toi lucrările aferente pro
ducerii sutelor de mii de fire de 
rășad. Cele pentru legumele tim- 
Curii au și răsărit, „arată foarte 

ine, sînt sănătoase“, cum ni le 
caracterizează o tînără legumi
cultoare, Florentina Decă, cele 
pentru tomatele de vară se mai 
află încă la germinat în stratul 
nutritiv așezat cu grijă, tot de 
inîini tinere de fete, în ramele 
răsadnițelor. în cîmp, pe 50 de 
hectare, au și fost împrăștiate 
peste 2 000 tone de îngrășăminte 
naturale care vor ajuta conside
rabil puterea de rodire a pămîn- 
tului. „Am reușit să transportăm 
această cantitate pentru că nu a 
fost zi în care tinerii conducători

economice,

BILANȚURILE pe lunile ia
nuarie — februarie, recent în
cheiate de oamenii muncii din 
diferite ramuri 
constituie premise favorabile 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan pe pri
mul trimestru al anului.

SIDERURGIȘTII au încheiat 
planul pe luna februarie cu 
o depășire a prevederilor pro
ducției globale de peste 65 mi
lioane lei și ..................
a sarcinilor 
marfă.

de 91 milioane lei 
privind producția

★
COLECTIVELE rafinăriilor de 

petrol au încheiat un bilanț 
excedentar, concretizat într-o 
depășire a prevederilor de plan 
echivalentă cu 8,5 milioane lei. 
întregul spor de producție a 
fost dobîndit pe seama crește
rii randamentului instalațiilor 
și a productivității muncii.

★
CENTRALA minereurilor din 

Deva a Înregistrat, în primeie 
două luni ale anului, o 
pășire 
ducțiel 
sută a 
același 
muncii 
peste nivelul stabilit.

In rtndul unităților eviden
țiate se află întreprinderea mi
nieră Bocșa, care a furnizat in 
pluș o cantitate de minereu de 
fier ce poate servi la elabo
rarea a peste 1 100 tone de 
fontă.

de> 
de 8,7 la sută a pro- 

globale și de 4,37 la
producției- marfă. In
timp, productivitatea 

a crescut cu 3,3 la sută

de atelaje să nu efectueze trans
porturi — ne spunea secretarul 
U.T.C. Fiecare utecist a primit 
sarcini precise în acest sens. Lu
cru care este valabil nu numai 
pentru cei care lucrează cu ate
lajele dar pentru toți uteciștii, 
indiferent unde au locul de mun
că“. Cei de la ferma vegetală au 
participat la fertilizarea cu îngră
șăminte chimice a întregii supra
fețe de 800 hectare cultivate cu 
grîu și orz de toamnă, la trans
portul gunoiului de grajd pe o 
suprafață de peste 60 hectare, 
acțiunea desfășurindu-se ritmic 
și în continuare, pină cînd toate 
rezervele de la.ferma zootehnică 
vor fi mutate în cîmp în vede
rea administrării lor în sol. La 
magazii sînt condiționate ultime-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare in pag. a Il-a)

Dansuri din Sălaj.
Foto: O. PLECAN
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

U.T.C. SEMICENTENAR • U.T.C. SEMICENTENAR fi

Angajamentele noastre
1922

• FORMAȚIILE artistice ale 
Casei de cultură a studenților 
din Tg. Mureș care vor repre
zenta centrul universitar din 
oraș la festivalul artei studen
țești, au realizat un spectacol 
intitulat „Studenții cîntă tine
rețea“, dedicat apropiatei săr
bători a semicentenaruui creă
rii organizației revoluționare 
de tineret.

Piesele muzicale, corurile, 
montajele literare, dansurile 
purtînd nume sugestive, „Cîn- 
tare României socialiste“, „La 
muncă“, „Tinerețe“, au calitatea 
de a fi calde evocări ale spiri
tului revoluționar, ale eroismu
lui creator și devotamentului 
pentru cauza partidului care 
caracterizează întregul nostru 
tineret. Un adaos cuprinzător 
nu numai la ținuta artistică ci 
și la conținutul spectacolului 
l-au adus formațiile ansamblu
lui folcloric și formația Dentes.

M. BORDA
• ORGANIZAȚIA U.T.C. a 

întreprinderii de produse ali
mentare— Halele Obor — aluat 
inițiativa efectuării a cîte 3 ore 
de muncă patriotică zilnic cu 
întregul colectiv de tineri și a 
unui schimb în fiecare din du
minicile care ne mai despart 
de ziua de 19 martie. Valoarea 
totală a muncii prestată de ute
ciști în această perioadă pre
mergătoare aniversării semicen
tenarului U.T.C. va fi de circa 
700 000 lei producție marfă. „Su
fletul“ acestei acțiuni sînt tinerii 
Miorica GHEORGHIȘOR, Ni- 
culina TEODORESCU, Mircea 
CALDARARU, Georgeta DUȘ
MAN. Cecilia DOBRE și alții.

M. Z.

REPARU UE CE... REPETIJIE ?
MOTTO : „Repartiția se face prin alegerea or

ganizației socialiste și a posturilor de pe listă, de 
către absolvenți, în ordinea mediei stabilite pe 
baza rezultatelor obținute kj învățătură" (DECRE
TUL 158/1970, ART. 6).

adresat C.C. al 
pe urmele unor 
de la legile și 
vigoare privind 
producție a ti-

Un memoriu 
U.T.C. ne-a pus 
grave abateri 
instrucțiunile în 
repartizarea în 
nerilor absolvenți ai institute
lor de învățămînt superior.

La 29 septembrie 1971, noua 
promoție de absolvenți ai Fa
cultății de horticulture din Cra
iova pășea cu emoție în fața 
comisiei guvernamentale de re
partiție. Momentul avea solem
nitatea lui, tinerii își alegeau, 
după o matură chibzuință, locul 
de muncă și de viață, încărcat 
cu toate semnificațiile unui în
ceput de drum. Printre primii 
a făcut alegerea și CIUNA SI
MION, fiul unor țărani coope
ratori din comuna Apele Vii. 
județul Dolj. „Am ales centrul 
de legume și fructe din Cara-
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devin fapte
Pasionante întreceri pentru

cucerirea trofeului

.99 CUPA SEDUCENTE-
NARULUI U.T.C ii

Pe pîrtiiie masivu
lui Bucegi, mai exact 
pe cele de la Cota 
1 400 Sinaia, Diham- 
Predeal și Poiana 
Brașov, sâmbătă și 
duminică s-au desfă
șurat întrecerile fi
nale pe țară aile ce
lor trei competiții de 
masă tradiționale ale 
tineretului : trofeul 
„Săniuța de argint“, 
„Cupa tineretului de 
la saite“, „Olimpiada 
de iarnă a elevilor 
și campionatele uni
versitare 
dedicate 
tului ce 
în aceste 
întregului tineret al 
țării: aniversarea se
micentenarului U.T.C. 
Circa 500 de tineri 
de pe meleagurile al- 

pine ale țării, câști
gători ai etapelor 
precedente ale com
petițiilor s-au între
cut cu dirzenia, vo
ioșia și ambiția ca
racteristică genera
ției lor, pentru cuce
rirea unui trofeu 
atît de prețios ca 
semnificație, sub sim
bolul căruia s-au 
desfășurat toate în
trecerile : „Cupa se
micentenare U.T.C.“. 
Lupta cu frigul, 
lupta cu secundele, 
lupta cu dificultățile 
traseelor a scos în 
evidență pregnant, 
admirabile calități fi
zice, morale și de 
voință ale tinerilor 
săteni, pionieri, elevi 
și studenți, reprezen
tanți de frunte ai ge-

de schi“, 
evenimen- 

polarizează 
zile atenția

• PESTE 2 000 de pionieri de la școlile _ 
stanța, Agigea, Eforie, Techirghiol și 23 August au luat parte 
duminică ia o largă acțiune de muncă voluntar-patriotică pen
tru înfrumusețarea magistralei turistice a litoralului — Șo
seaua Constanța — Mangalia, trecută sub patronajul lor. Ei 
au săpat încă 2 000 de gropi destinate plantării arborilor de 
aliniament și pomilor fructiferi. în primăvara aceasta, pionie
rii constănțeni și-au propus 
al magistralei amintite.

să

cal, județul Olt, mi-a declarat 
ulterior tînărul, pentru că mă 
gîndeam că prin înființarea noii 
fabrici de conserve de la Cara
cal e nevoie de un număr mai 
mare de ingineri, că munca e 
interesantă și, de ce să nu măr
turisesc, pentru că centrul era 
aproape de comuna in care 
m-am născut și in care trăiesc 
părinții mei“. Curios și nerăb
dător ca orice tînăr, Simion face 
un drum pină la Caracal în pri
mele zile ale lui octombrie, 
„să-și vadă postul“. Șeful cen
trului îl primește cu simpatie, 
il asigură că postul există și-l 
așteaptă să se prezinte la lucru 
in termenul legal.

La chemarea Direcției Agri
cole a județului Olt, la 11 oc
tombrie, Simion se prezintă la 
Slatina, împreună cu toți absol-
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tinere în 
iarnă,

necației 
sporturile de 
rod al pregătirii, al 
formării, al dezvol
tării multilaterale a 
tineretului nostru. 
Tinerii concurenți au 
fost salutați, Sn ca
drul festivităților de 
deschidere și închi
dere a concursurilor, 
de tovarășul Iosif 
Walter, secretar ăl 
C.C. al U.T.C., care 
a urat sportivilor 
succese în. palpitanta 
întrecere pentru câș
tigarea trofeelor com
petițiilor și a „Cu
pei semicentenarului 
U.T.C.“.

Citiți în pagina, a 
IlI-a relatările trimi
șilor ziarului nostru 
prezenți la aceste 
manifestări.

generale din Con-

înfrumusețeze întregul traseu

ABATAJUL
aria de afirmare

a disciplinei
și competenței

Coborîm in subteranele minei 
„Herja“ acolo unde muncesc 
sute de tineri și ne îndreptăm 
spre puțul colector numărul 4.

— Aici e. Să așteptăm puțin 
— ne invită Vasile Mureșan, 
locțiitor de secretar U.T.C. pe 
mină.

Și, intr-adevăr, am așteptat 
destul de puțin pină cînd a în
ceput să se audă zgomotul va- 
goneților încărcați cu minereu. 
Au ajuns în dreptul puțului. 
Căutam cu privirea vagonetarii 
care trebuiau să le răstoarne 
pentru a le deșerta în pîlnia ce 
se deschidea alături dar nu era 
nimeni în apropiere. Vagoneții, 
unul după altul, se răsturnau 
singuri, își goleau încărcătura a- 
poi reveneau în poziția normală 
cu o precizie matematică.

— Am făcut totul cu propriile 
noastre forțe și mă gîndesc în 
primul rînd — precizează însoți
torul meu — la tovarășii ingineri 
Ion Fira și Liviu Pop — direc
torul exploatării, care au con
ceput și. proiectat automatizarea 
circuitului de vagoneți, la tî- 
năra tehniciană Ileana Han, 
semnatara documentației, dar și 

venții repartizați in județ. Pen
tru încadrare.

*

încadrării — contrariu 
știau absolvenții — s-a 
cam in felul următor : 

Direcției agricole

Aotul 
celor ce 
petrecut 
conducerea 
le-a cerut dispozițiile de repar
tizare și le-a comunicat că nu se 
mai ține cont de ele, că postu
rile și le-au ales după note, dar 
aici e vorba de „producție“, că 
Direcția are de fapt nevoie de 
oameni în altă parte decit acolo 
unde au fost repartizați absol
venții. Drept care, tinerilor li 
s-a pus la dispoziție o nouă 
listă după care să-și aleagă... un 
nou post. Și pentru că era vorba 
de o nouă repartizare, chiar ce
remonialul a fost respectat : ti
nerii au fost invitați pe sală și, 
unul cîte unul a trecut prin fața 
comisiei alcătuită ad-hoc din to
varășul director general Apostol 
Boțoiu și alte citeva persoane 
de la Direcția agricolă.

Proletari dm toate tarile, uniți-vă !
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Colocviu 
al tinerilor 
hunedorenl

i

Tinerii Hunedoarei, conti
nuatori demni ai tradițiilor de 
muncă ale înaintașilor, coautori 
ai succeselor de prestigiu ce se 
înregistrează în fabrici și pe 
șantiere, în mine și pe ogoare, 
au participat la o întîlnire cu 
tovarășii Ioachim Moga, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean 
de partid, Gheorghe Vasiu, 
prim secretar al Comitetului 
municipal de partid, și Viorel 
Faur, prim secretar al Comi
tetului județean U.T.C., care 
s-a transformat într-un adevă
rat colocviu asupra responsabi
lității ce revine tinerei genera
ții în opera de edificare a so
cialismului.

Uteciștii Ioan Făiniș, oțelar, 
Teodor Blag, miner, Stela Stoi
ca, elevă și Matei Gheorghe, 
inginer constructor și-au ex
primat bucuria întâlnirii cu 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, cu ceilalți 
oaspeți, dragostea nețărmurită 
față de P.C.R. și conducătorul 
său iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, profunda recu
noștință pentru condițiile mi
nunate de muncă și viață ce le 
sînt asigurate, angajîndu-se să 
muncească și să învețe mai te-

DUMITRU GHEONEA

(Continuar» în pag. a ll-a) 

la cei 42 de uteciști care, în 
frunte cu bătrînul meșter Wei- 
sembaker, cel mai bun meseriaș 
al exploatării, care au participat 
direct sau indirect la operațiu
nea cea mai grea : execuția 
practică a mecanismelor.

Aflăm de la unul dintre auto
rii acestei extrem de valoroase 
inovații — inginerul Fira — a- 
vantajele automatizării circuitu
lui de vagoneți : productivitatea 
muncii crește Ia acest gen de lu
crări de trei ori : efortul fizic se 
elimină complet ; crește conside
rabil coeficientul de utilizare a 
locomotivelor prin faptul că se 
reduce foarte mult timpul de 
staționare lingă colector ; se eli
mină pericolul accidentelor de 
muncă. Eficiența economică a 
unei singure instalații se ridică 
la 122 500 lei anual, dar, în pre
zent, se lucrează la cea de-a 
doua care va fi montată la ori
zontul „Matei“.

— Trebuie să rețineți meritul 
excepțional al muncitorilor lăcă-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

CITITORUL

DECLANȘEAZĂ

ANCHETA
ȘiCum era firesc, ne-am pus 

noi întrebarea, așa cum o făcu
seră mai înainte și absolvenții 
in cauză : de ce a fost nevoie de 
o re-repantizare la Olt ? Se știe 
doar, că în mecanismul repar
tizării normale, adică prin co
misia oficial constituită, se ține 
oont de lista posturilor libere 
și a necesarului de cadre co
municate de către fiecare județ 
în parte. Ce zice, deci, tovară
șul director Boțoiu ?

M. POPESCU
(Continuare în pag. a ll-a)
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• IN INTIMPINAREA serai, 
centenaruiliui U.T.C., peste 7 000 
de tineri din comunele și oră
șele județului Bihor au parti
cipat duminică la acțiunea de 
colectare de metale vechi și ma
culatură, precum și la lucrările 
de îmbunătățiri funciare. La O* 

radea, de pildă, mai mult de 
1 000 de tineri au luat parte la 
acțiunile patriotice de amenaja
re a rî-ului Adona și de înfru
musețare a orașului prin exe
cutarea de lucrări în parcurile 
„Muncitoresc“, N. Băloescu“, 
„Petofi“, Piața 23 August, ca și 
a spațiului verde din jurul Mu/ 
zeului Țării Cricurilor.

*>

• LA ECRA N-CLUB s-a liy 
cheiat „Săptămîna, tinefelAr 
fete“, amplu program de acți» 
vități organizat de către Conț 
siliuil cu munca în rtndul tine* 
retor fete din Sectorul 7 în în> 
tîmpmarea Semicentenarului 
U.T.C.

COLEGII NOȘTRI 
. DE GENERAȚIE

Cele patru 

meserii ale 
unui mecanic

de locomotivă
Ceea ce aflu de la început și 

asta mă face să privesc cu și mai 
mult interes la omul din fața 
mea este că Ion Nistor, mecanic 
în Depoul București-triaj, se află 
la C.F.R. de la 14 ani. Mai mult 
de jumătate din viața lui este le
gată de tren, de vagoane, de lo
comotivă.

— N-am făcut decît să mă con
formez poate celei mai vechț do
rințe din copilărie : să lucrez la 
calea ferată. Casa noastră era la 
doi metri de șină.

Urmăresc cu plăcere cuvintele 
tînărului Nistor, al cărui drum 
profesional se confundă cu mica 
istorie a prefacerilor din ultimii 
ani, în transportul nostru feroviar 
Un drum dintre tradiție și nouta
te, între „abur“ și „electric“ o 
distanță pe parcursul căreia me
canicul de locomotivă Ion Nistor 
a învățat și practicat patru me
serii, a pornit de patru ori cu 
convingerea că se consacră defi
nitiv unui lucru visat în anii cînd 
nu știa ce înseamnă prea bine 
să stai la pupitrul de comandă 
al unei locomotive. Important e 
că vroia.

Debutul s-a consumat într-un 
septembrie aproape uitat, la „Gri- 
vița roșie". Absolventul de mai 
tîrziu al școlii profesionale se în- 
tîlnea, în sfîrșit, cu locomotiva la 
ea acasă, e drept, nu ca pilot pe 
liniile de fier ale țării, nu dirijîn- 
d-o din cabina de comandă visa
tă atîta vreme ci la întoarcerea 
din cursele între București și cine 
știe ce gară uitată de lume. Lu
cra la reparații. Trecerea s-a fă
cut abia peste doi ani. uneltele 
mecanicului montator fiind sub
stituite de cele mai puțin tentan
te ale fochistului. Inutil să-l mai 
întreb acum pe Ion Nistor ce l-a 
împins la acest schimb neavan- 
tajos nu numai la prima vedere, 
de ce s-a repezit să cedeze locul 
său dintr-un atelier cu cel din 
fata cazanului unei locomotive 
azi aici, mîine nu știu unde.

— Am făcut 35 000 de kilo
metri ca fochist la călători, căl- 
cînd pe aproape toate rutele noas
tre. Pot spune măcar cu inima

NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a ll-a)
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PE AGENDA ZILEI
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, a adresat președintelui Consiliului 
Redeșteptării Naționale al Republicii Ghana, colonel IGNATIUS 
K. ACHEAMPONG, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării indepen
denței de stat a Republicii Ghana, în numele Consiliului de Stat, 
al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului ghanez, cor
diale felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și pro
gres continuu.

îmi exprim speranța că relațiile existente între Republica So
cialistă România și Republica Ghana se vor dezvolta continuu, 
in interesul ambelor popoare, a-i păcii și colaborării interna
ționale.

Sîmbătă seara, a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamen
tală libiana, condusă de Abdel 
Salam Jalloud, membru al Con
siliului Comandamentului Revo
luției din Libia, ministru al e- 
conomiei, industriei și finanțe
lor.

Colocviu
al tinerilor 
hunedoreni

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții libieni au fost în
tâmpinați de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al comerțului 
exterior, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Alexandru Albescu. adjunct 
al ministrului industriei chimi
ce, de funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului Exterior.

A fost de față Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, și alți mem
bri ai ambasadei.

(Urmare din pag. I) 
meinic incit să poată răspunde 
prin fapte încrederii acordate.

Tovarășul Ioachim *' .
înfățișat semnificația sărbăto
ririi Semicentenarului U.T.C., 
a relevat etapele mai importan
te ale activității revoluționare 
a tineretului român, a evocat 
figuri de uteciști căzuți în lupta 
pentru libertate și o viață mal 
bună. Vorbitorul a prezentat, 
apoi, activitatea revoluționară 
a tineretului din județul Hune
doara, a apreciat aportul a- 
cestuia in activitatea producti
vă și pe șantierele muncii pa
triotice, a remarcat grija per
manentă pe care partidul o 
poartă tinerei generații.

întîlnirea uteciștilor hunedo- 
reni cu primul secretar al Co
mitetului județean de partid a 
fost urmată de un frumos pro
gram artistic susținut de elevi 
și de ansamblul folcloric Hațe- 
gana din localitate.

Moga a

Sîmbătă și duminică. Orchestra 
simfonică a Filarmonicii „Olte
nia“ din Craiova, a susținut două 
concerte avînd la pupitru pe 
Horst Forster, din R. D. Ger
mană. Programul a cuprins lu
crări. de Fritz Geissler, Max 
Bruch și Johanes Brahnis și s-a 
bucurat de o bună apreciere din 
partea publicului auditor.

X

tranzistoare, aproape 
celule cu miezuri de ferită

CALCULATOR 
ELECTRONIC CIFRIC

. Un tînăr colectiv de ingineri 
și tehnicieni de la Institutul po
litehnic din Iași lucrînd timp de 
cîțiva ani în cadrul laboratoru 
lui de calcul automat au reușit 
să construiască un calculator e- 
lectronic cifric. Inimosul colec
tiv format din șeful de lucrări 
dr. AI Valachi, asistentul Con
stantin Harja și tehnicienii O. 
Hopulele, S. Manea, C. Postola- 
che a creat un calculator cu o 
capacitate de 5 000 de operații pe 
secundă și o precizie a calculu
lui ajungînd pînă la 8 zecimale. 
Rezultatele apar la o mașină de 
scris după introducerea preala
bilă a informației cerute prin 
intermediul unei benzi perfo
rate.

Celor care îndrăgesc cifrele și 
electronica le comunicăm și cî
teva din „dedesubturile“ calcu
latorului : 40 000 de rezistențe, 
20 000 de condensatori, 15 000 km 
sîrmă de conexiune, 10 000 diode, 
4 000 de
2 100
care pot fi dublate după necesi
tăți. Calculatorul beneficiază și 
de o bandă magnetică cuplată cu 
o memorie externă.

Oră practică la Liceul agricol din Dragomirești-Vale. 
Foto : I. MITITELU

REPARTIȚIE

ABATAJUL
(Urmare din pag. I)

tuși, strungari, electricieni — 
printre care îi amintesc pe ute- 
ciștii Mihai Bogdan, Iosif Feld- 
man. Constantin Zoica, Augustin 
Tarța, Koblicska Mihai, Ion Bu- 
teanu — care, sub conducerea 
șefului de echipă Iosif Weisem- 
baker — au executat 
ca să spun așa — în cadrul ac
țiunii de autoutilare, 
crări complicate — 
Paul Tamaș, secretarul organi
zației P.C.R. Organizația U.T.C. 
își desfășoară activitatea politi
că și educativă sub deviza ca în
tregul său efectiv de uteciști să 
devină fruntași în muncă, 
poată sta alături de cei 
vrednici mineri, 
mare măsură...

Fără să fie cu i 
aparte, articolul 
neața aceea la gazeta „Tineretul 
și producția“ — fixată în fața 
administrației minei „Herja“ — 
s-a bucurat de un succes deose
bit. Zeci de mineri, la ieșirea din 
șut, s-au oprit pentru a-1 citi, 
pentru a-1 comenta. Știau că va 
apare : era sfîrșit de decadă și 
devenise o regulă ca la acest in
terval de timp să se consem
neze la gazetă nivelul realizări
lor în diversele sectoare ale ex
ploatării, dar, mai ales, compor
tarea și randamentul tineretului.

din pilă —
aceste lu

ne spune

să
de cei mai 

Și a izbutit în

totul și cu totul 
afișat în dimi-

Cele patru 

meserii ale
unui mecanic 
de locomotiva

I Urmare din pag l) 
deschisă, că în atîta timp de cînd 
sînt pe locomotivă, n-am avut 
nici un eveniment. Cum spunem 
noi, nu mi se poate reproșa că 
aș fi strîmbat un cui la C.F.R.

„La C.F.R." înseamnă pentru 
Ion Nistor, înainte de locomotiva 
electrică devenită acum un fel de 
navă-școală, în primul rînd, pe
rioada de „abur , cîțiva ani buni 
pe clasica locomotivă cu care ne 
întîlnim acum atît de rar, tot mai 
rar, privind-o ca pe o curiozitate 
ieșită din muzeul feroviar numai 
cît să contureze mai bine profilul 
rafaelic al celei electrice. Au ur
mat, ca punți de legătură între 
cele două extreme alte două lo
comotive Diesel, hidfaulic și elec
tric. completînd astfel profilul 
profesional al celui ce se mîn- 
drește atîta cu apartenența sa la 
calea ferată. Un singur loc de 
muncă dar practic patru meserii.

— îmi mențin părerea că uce
nicia adevărată a fost cea de la 
aburi. Pe un traseu cum era 
Giurgiu, unde se ducea tonajul 
maxim, erai obligat să manevre
zi atît regulatorul cît și schimbă
torul de mers ca să poți realiza 
economii : de combustibil, de 
timp. Pe cîtă vreme la L.D.E., la 
electric se lucrează și curat și fără 
bătaie de cap, în condiții incom
parabile

Am vorbit mult timp și n-am 
reușit decît să mă pun în temă 
cu un lucru pe care de altfel îl 
știam înainte de a începe întîl
nirea noastră. Ion Nistor, în ciuda 
atîtor ani risipiți încoace și încolo 
pe drumuri, își menține nealtera
tă dorința de a umbla în conti
nuare. în locul oricărei explicații, 
al oricărui argument suplimentar 
prefer aceste cuvinte pe care mi 
le spunea la despărțire în timp 
ce-și așeza paltonul pe umeri.

— Am doi copii — îmi spune 
Ion Nistor — și nici nu mă gîn- 
desc decît să-i văd alături de 
mine la calea ferată. Pe cel mic îl 
fac impiegat. Pe cel mare, mai 
robust, prin urmare mai rezistent 
la somn, mecanic. Unica mea do
rință, dacă vă interesează, este să 
apucăm să lucrăm toți trei la 
C.F.R. Pe urmă pot să ies la pen-

(Urmare din pag. I)
— Eu am respectat reparti

țiile, ne-a spus domnia-sa ; doar 
în unele cazuri, cu consimță- 
mintul tinerilor, noi i-am repar
tizat din nou, am făout o re
partiție după dorință. De exem
plu, la noi au venit soții Do- 
garu. Eu le-am spus : vă con
vine să vă dau pe unul în nor
dul și pe altul în sudul județu
lui ? Nu ! Atunci să vă duceți 
amîndoi la serele Stoenești, sîn- 
teți o familie t.înără și noi în
curajăm familia“.

Deci, motivul ar fi fost de 
găsit într-o grijă de-a dreptul 
părintească pentru absolvenți, 
grijă care venea din partea u- 
nor oameni care, spre deosebire 
de comisia oficial constituită, 
cunoșteau lucrurile la fața lo
cului. Ne cerem scuze, pentru 
faptul că am cercetat cele spuse 
de tovarășul director, dar am fă
cut acest lucru pentru că unele 
amănunte păreau să contrazică 
afirmațiile sale cu privire la re
partizarea ..conform dorințelor 
tinerilor“. Știam, de pildă, că 
la Ministerul învățămîntului e- 
xistă două memorii, unul sem
nat chiar de soții Dogaru, iar al 
doilea de Simion Ciună, prin 
care absolvenții își arătau nu 
dorința ci nemulțumirea, și ce
reau respectarea posturilor re
partizate inițial. Astfel am aflat 
că Mihai Dogaru (unul dintre 
cei mai buni absolvenți ai fa
cultății) și soția sa primiseră 
inițial repartizări (amîndoi !) la 
Slatina, și deci nu era nevoie să 
fie strămutați la Stoenești, pen
tru „încurajarea familiei“.

De asemenea, avînd sentimen
tul acut că se comite o ilegali
tate, Simion Ciună a refuzat ca
tegoric să admită un alt post

decît cel ales în fața comisiei 
guvernamentale, post menționat 
în dispoziția de repartizare, și 
că din această cauză, poartă o 
aprinsă dispută cu tovarășul di
rector, care se arată nemulțumit 
de încăpățânarea tînărului. De 
curind s-au împlinit patru luni 
de cind inginerul bate La ușile 
Direcției agricole, Centralei de 
legume și fructe din București, 
Ministerului învățămîntului și 
Agriculturii, necerînd altceva 
decît să i se aprobe să mun- 

---- -- _..Je a fost repar- 
conform legilor în vi-

ciplinară. Pină atunci n-au decît 
să-și confrunte reciproc rezulta
tele, să încerce recuperarea e- 
ventualelor decalaje, ori să-și 
asigure un avans care să le dea 
un plus de șanse în întrecere.

— Ar fi fost bine poate — îmi 
exprim părerea — dacă s-ar fi 
spus cîteva cuvinte și despre cei 
care nu s-au ridicat la nivelul 
fruntașilor, care au săvîrșit aba
teri ori nu și-au realizat inte
gral normele de producție.

— Dar nu ați înțeles — mă co
rectează tovarășul Vasile Toma- 
nicska, secretarul organizației 
respective — nu avem nici unul ; 
cei 42 reprezintă întreaga orga
nizație. Colegul care a scris a 
omis să specifice acest amănunt. 
De fapt important este să nu ră- 
mînă vreun utecist neevidențiat.

Avea dreptate secretarul. A- 
cest lucru este important. Ca fie
care utecist să se regăsească de
cadă de decadă, lună de lună, în 
articolele de laudă ce li se con
sacră cu regularitate la gazeta 
lor.

Cu numai doi ani în urmă, în- 
tîlnisem în organizația U.T.C. 
din sectorul mecanic subteran — 
unde am revenit acum, cu totul 
altă situație. Un mare număr de 
absențe nemotivate, multe în- 
tîrzieri de la program, tineri sub 
normă.

— Cum ați reușit să schimbați 
complet impresia de atunci ? — 
l-am întrebat pe secretarul orga
nizației. Cum ați reușit, de pil
dă, să reduceți absențele nemo
tivate de la 185 în 1970 
în 1971 ?

Interlocutorului îi era 
explice fiind vorba de 
unui climat, a unei opinii colec
tive, a unei intransigențe, a unei 
ambianțe de intoleranță față de 
cele mai mici abateri. E vorba 
de discuții apropiate cu fiecare 
tînăr în parte, de antrenarea fie
căruia într-o activitate intere
santă pe linie de organizație sau 
de producție, de o continuă 
muncă politică. Ceea ce explică 
In întregime, de fapt, rezulta
tele notate aici.

De data aceasta atenția era re
ținută de situația sectorului me- 
canic-subteran. Cel care primise 
din partea biroului U.T.C. sarci
na redactării lui a găsit formula 
care i se părea cea mai clară, 
mai laconică : „următorii uteciști 
din organizația nr. 2 — și urma1' 
numele în ordine alfabetică a 42 
de oameni — și-au depășit, in 
această decadă sarcinile stabili
te, n-au comis r.ici o abatere de 
la disciplină, n-au absentat și 
n-au intîrziat, 3« s-au abătut de 
Ia normele de tehnica securității 
muncii. Cinste ior

Unui neavizat fraza de înche
iere putea să i se pară formală 
pentru că toate articolele din ul
timele nouă-zece ediții care o- 
glindeau starea de fapi din or
ganizația numărul 2 cuprindeau 
ca un leiit-motiv aceeași termeni. 
Dar, cititorii gazetei, minerii de 
abia ieșiți din șut, înțelegeau cel 
mai bine această repetare și nu 
săreau pentru nici un cuvînt, 
peste nici un nume. EraH direct 
interesați pentru că raportînd 
rezultatele lor la cele obținute de 
celelalte organizații U.T.C. pu
teau foarte simplu să constate 
locul lor în competiția dintre or
ganizații — desfășurată în cins
tea Semicentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist — să cu
noască rezultatele întregului co
lectiv al exploatării. Cititorii 
gazetei, minerii, înțeleg cel mai 
bine ce înseamnă depășirea nor
melor în subteran, ce înseamnă 
să nu se înregistreze nici un ac
cident, oricît de neînsemnat, să 
nu se comită nici o abatere dis
ciplinară. Și, de aceea, citesc ar
ticolele de la gazeta „Tineretul 
și producția" cu atenție deosebi
tă și, coborlnd pe drumul abrupt 
spre locul de parcare al autobu
zelor care îi vor duce spre casă, 
le comentează în limbajul lor 
sobru, expresiv.

Discuțiile, comentariile, se re
iau după alte zece zile clnd o 
nouă ediție a gazetei organizației 
U.T.C. le va înfățișa succint și 
limpede stadiul îndeplinirii sar
cinilor de producție, starea dis-

la zero
băm : ce a realizat sistemul re
partiției „după dorință“, în a- 
fară de o certă răsturnare a va
lorilor ? Absolvenții cu medii 
mai mici, repartizați inițial la 
C.A.P., lucrează azi la oraș, pe 
clnd cei cu medii mari au fost 
trimiși să le ia locul !

Vrem să fim bine înțeleși : 
paginile ziarului nostru stau 
mărturie faptului că sîntem par
tizanii ideii ca tinerii să meargă 
direct în producție, să nu oco
lească munca în C.A.P. și în ge
neral locurile mai grele. Mili- 
tind aici pentru respectarea 
drepturilor lor conform reparti
țiilor pe care le-au primit nu 
încercăm nicidecum să-i îndru
măm pe drumul celor ce vînează 
„centrul“, orașul etc., ci mili
tăm pentru ca sistemul de valori 
să nu fie răsturnat prin hotăriri 
subiective și dacă în lege scrie 
că tinărul care a învățat bine 
are dreptul să aleagă locul ca
re-! convine cel mai mult de pe 
lista oficial afișată, apoi legea 
să se aplice ! în cazul contrar 
(și faptul este foarte lesne de 
înțeles) îi determinăm pe tineri 
să plece în viață cu convingerea 
că prevederile legale, angaja
mentele oficiale pot fi răstălmă
cite de oricine vrea, că în loc 
de principiul dreptății acționea
ză legea bunului plac, a „inter
pretărilor“ locale etc. O spu
nem deschis tovarășilor de la 
Direcția agricolă Slatina : sub 
nici o formă o asemenea situa
ție nu poate fi admisă. Organele 
locale, dintr-un județ sau altui, 
ca și forurile tutelare ale insti
tuțiilor superioare instituțiilor 
județene (în cazul de față al Di-

Ciună am aflat motivul 
care tovarășul director 
Boțoiu susține că el 

să lucreze neapărat în

nerului 
pentru 
general 
trebuie 
altă parte decît acolo unde scrie 
pe repartizare :

— Fiindcă postul nu există !, 
declară dînsul. > Centrul nu are 
în schemă decît un 
rector, al doilea nu 
și director nu pot 
chiar dacă ar fi, e 
drumare și control, 
ocupa un absolvent.

Banda magnetofonului nostru 
a înregistrat fidel cuvintele to
varășului director general. Dar, 
cu aceeași fidelitate magnetofo
nul reportericesc a reținut și de
clarația tovarășului Stănescu A- 
lexandru, directorul I.L.F. (de 
care depinde Centrul din Cara
cal). Iat-o :

— Postul există ! Noi am cău
tat să ni se repartizeze un ab
solvent la centru, pentru că a- 
vem mare nevoie de un inginer 
responsabil cu producția, func
ție care poate fi foarte bine în
deplinită de un stagiar. De a- 
semenea, existența postului ales 
de Ciună Simion ne-a fost con
firmată atît la C.L.F. Caracal, 
cit și la București, la Centrala 
de legume și fructe, for tutelar 
al I.L.F.-Olt. Or, din moment ce 
chiar cel direct interesați de
clară că absolventul e absolut 
necesar acolo unde a fost repar
tizat (lucru pe care absolventul 
îl știe foarte exact), este lesne 
de înțeles că lucrurile sini tare 
încurcate („din punct de vedere 
principial“, ca să zicem așa 1)...
și că urmările unei astfel de si-

post de di- 
mai încape, 
să-l fac. Și 
post de în- 
nu-1 poate

— Nu-i

greu să 
crearea

C.L.F., I.V.V., organizarea teri
toriului, spații verzi etc., lucru
rile încep să se complice, începe 
iar să miroasă a altceva !

Respingând cele două argu
mente contra angajării absol
ventului Ciună, I.L.F. Olt se 
află în postura delicată de a nu 
putea explica de ce totuși nu l-a 
eliberat inginerului decizia de 
încadrare.

— Tovarășul Boțoiu trebuie să 
i-o semneze ! — se apără direc
torul I.L.F.-uiui...

adevărat — declară
conducerea Direcției agricole — 
să facă ce știu, e omul lor, eu 
numai i-am povățuit așa, co
legial, ca unul care se ocupă de 
mult cu agricultura.

Disputa se desfășoară de pa
tru luni și poate continua așa 
la nesfîrșit, decizia de încadra
re transformîndu-se treptat în- 
tr-o minge de plng-pong pe 
care Direcția agricolă și 
I.L.F.-U1 și-o pasează cu o sîr- 
guință demnă de o cauză mai 
bună.

în rândurile de față noi n-am 
făcut altceva decît să atragem 
atenția asupra respectării legilor 
și, având la îndemînă un caz, 
l-am prezentat. „Jocul“ de la 
Slatina trebuie să-1 curme cei 
în drept s-o facă. Celor în cauză 
le amintim doar că în decretul 
158/1970, privind repartizarea 
absolvenților în producție există 
și un articol 22 care precizează : 
„Constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 
2 000 la 3 000 lei pentru fiecare 
caz in parte, următoarele fapte; 
A) refuzul organizației socialis- 

Ira un absolvent re- 
;r-unul din posturile 

_ tabilite pe baza cererii acestei 
organizații/; B) angajarea de că
tre organizația socialistă a unui 
absolvent nu i-a fost repar
tizat ori »• unui absolvent ce nu 
a efectuat stagiul în organiza
ția socialistă unde a fost repar
tizat“.

P. S,:JJi mai este vorba de 
salariul omului care nu din 
vina lui, Țiu lucrează. Cine plă
tește ? Z

PREZINTĂ
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decît sa 1 se ap: 
ceașcă acolo unde 
tizat 
goare.

Iată, 
că nu
— ceva apare puțin cam nefi
resc, misterios în această atitu
dine „binevoitoare“. Sprijinirea 
familiei tinere se dovedește o 
simplă vorbă frumoasă, cît timp 
prin vechea repartiție cei doi 
soți erau de la început împreu
nă, dar, mai ales, după ceea ce 
a urmat „convingerii“ lor să ac
cepte noile posturi, și anume ei 
știu că în locul lor au fost aduși 
alți ingineri, care, potrivit me
diilor pe care le obținuseră In 
facultate, fuseseră repartizați în 
unele locuri mai depărtate.

Iată cîteva asemenea nume : 
Gogioman Doru (I.V.V. Slatina), 
Bădescu Gheorghe (Oficiul de 
cadastru și organizare teritorială
— Slatina), Munteanu Beznea
Virginia (spații verzi. Slatina), . 
Neacșu Săulescu Luța (C.L.F. . ...__  ____________ r_ ...
Slatina). Aceștia și-au .exprimat recției respective) trebuie să-și 
într-adevăr. dorința de'a-și pă- - -îndeplinească cu toată seriozita- 
răsi C.A.P.-urile repartizate tot ’; tea atribuțiunile. să judece de

• “'zece ori atunci cînd solicită co
misiilor de repartizare cadre de 
specialiști, în așa fel îneît să se 
poată respecta cu strictețe con
tractul pe care studentul l-a în
cheiat cu facultatea, și postul a- 
Ifes să fie ales.

Iată, de pildă, unde se poate 
ajunge atunci cînd se procedea
ză altfel. Cercetînd cazul ingi-

dar, că — fie și pentru 
se cunosc bine lucrurile

prin comisia guvernamentală, 
declarindu-se în favoarea orașu
lui Slatina, dorință care Ie-a 
fosrt îndeplinită îndată ce a fost 
formulată.

Așa stînd lucrurile, *ne între-

Deviza

tuații nu pot fi decît nefavora- ‘e <te a 
bile asupra oamenilor. Este partizat intr-
drept, după această demonstra- stabilite 1
ție a inexactității inexistenței 
postului, ni s-a mai oferit' una 
(tot corectă principial) : „ingi
nerul trebuie să meargă mai îri- 
tîi în producție“. Foarte bine, de 
acord. Dar legea să fie una 
pentru toți ! Clnd însă colegi 
de-ai lui Ciună, repartizați de - 
către comisie la C.A.P.-uri, sînt 
re-reparti2ați în Slatina la

(Urmare din pag. I)
era, poate, la locul ei într-o vreme în care omul nu era și nu 
putea fi sigur de împrejurările vremii lui. Dar astăzi ? Nu 
mai insistăm asupra consecințelor acestei mentalități intr-un 
domeniu atît de important, vital, cum este cel economic, în 
care „fatalitatea rebutului“ a fost aspru criticată. „La noi 
— arăta încă cu cîțiva ani în urmă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — există practica greșită a prevederii în plan a 
unui anumit procent de rebuturi, mai mare sau mai mic, în 
funcție de produs și de întreprindere. Consider că această 
practică trebuie să fie revizuită ; ea oglindește faptul că de 
la început șe pornește cu ideea că se pot fabrica produse de 
proastă calitate, că se poate admite ca o parte din produse 
să fie nefolosibile". Iată și remediul acestei practici izvorîtă 
din respectiva mentalitate : „cel care își ia angajamentul să 
execute un produs, trebuie să muncească, să-și 'ridice cali
ficarea și cine nu șe_ simte în stare, să lase locul altuia“.

Învățăm, realizînd“, învățăm să creem bine, durabil, te
meinic fără teama, prevăzută în planul de stat, de gre
șeală, de rebut, ca de o fatalitate. Realizările noastre 

trebuie să fie, și sînt, din ce în ce mai bune nu in primul 
rînd pentru că învățăm azi din imperfecțiunea de ieri, dar 
tocmai fiindcă teama de greșeală sau mentalitatea învățării 
pe această cale dispărind, ea lasă liber un loc important pe 
care ii ocupa pe nedrept, abuziv în schema reprezentărilor 
minții și conștiinței noastre. Omul devine astfel mult mai 
liber să gîndească la propriile Iui realizări, la proiectele lui. 
Pentru că din ce dacă nu din libertatea minții și din inten
sitatea gîndiril fură „teama de greșeală" cu tot ceea ce pre
supune ea ? „Am învățat, realizînd“ poate să însemne o 
adevărată deviză a noii mentalități a înfăptuitorului, om ai 
muncii, în raport cu posibilitatea de a greși, o renunțare la 
acei loc, fatal, acordat în general erorii.

Așadar, ni se pare foarte semnificativ faptul că un scrii
tor gîndește, desigur, în felul său, dar în spiritul aceleiași 
mentalități ca și un constructor, o anumită problemă. Semn 
de uniformizare a gîndirii — pot sări ca arși unii. Ba nu, 
semn de viguroasă desfacere a gîndirii. de eliberare a ei din 
tiparele pe care istoria, timpul, împrejurările au pus eti
cheta : „fatalitate“.

ACASĂ LA FRUNTAȘI
NW PLACE 
ZIUA DE LUNI

(Urmare din pag. I) 

le cantități de semințe din pro
ducția proprie. Probele de labo
rator au primit buletine roșii în 
totalitate dar încă o triorare li 
se pare celor de aici o asigurare 
în plus că la răsărire cultura res
pectivă va fi curată- Și celelalte 
cantități de semințe din necesar 
au fost ridicate de la bazele de 
recepție și depozitate în maga
zie. Aceasta a fost doar una 
din sarcinile primite și îndepli
nite de utecistul Gheorghe Alba, 
pentru că, așa cum ne mărturi
sea, organizația i-a mai trasat și 
altele. Discutarea și lămurirea o- 
bligațiilor ce revin atît celor care 
s-au angajat să lucreze în acord 
global cît și conducerii coopera
tivei, a fost una dintre ele. „Ne-a 
făcut o deosebită plăcere, atît 
mie, cît și celorlalți colegi specia
liști, și ei tineri, interesul pe care 
îl manifestă tinerii cooperatori 
pentru crearea condițiilor optime 
de producție. într-un fel, ne-au 
stimulat nu numai în calitatea 
noastră de organizatori și îndru
mători ai producției cît și de cer
cetători pe plan local. Personal, 
m-a preocupat și mă preocupă 
în continuare optimizarea dozelor 
de îngrășăminte chimice la cultu-

rile de prășitoare, elaborarea teh
nologiilor de lucru în funcție de 
tipul de sol, de potențialul lui, 
de plantele premergătoare ș.a. 
Rezultatele studiilor noastre vor 
fi desigur de mare folos tuturor 
membrilor cooperatori“.

Trecem și pe la secția de me
canizare care deservește coope
rativa. Tinerii mecanizatori de 
aici vopseau proaspăt utilajele pe 
care de aproape două săptămîni 
le aveau reparate și revizuite. Și 
cele 26 de tractoare din dotație 
erau aliniate, gata pentru „ata
cul“ întinderilor primăverii. Se 
fac ultimele retușuri, noi controa
le de calitate (deși comisia S.N.A. 
a dat numai calificative de 
„bine" și „foarte bine" tuturor 
reparațiilor). „S-au executat lu
crări mai corecte decît în alți ani 
— ne declară foarte sincer șeful 
secției, utecistul Dumitru Diaco- 
nu. Nu numai pentru că au cres
cut exigențele din partea condu
cerii stațiunii noastre, a specia
liștilor cooperativei, dar chiar din 
partea cooperatorilor. Sîntem toți 
din același sat, ne întîlnim seara 
pe la cămin, pe la porți și aflăm 
de fiecare dată pretențiile mări
te ale lor pentru calitatea lucră
rilor pe care le vom executa. De 
aceea ne-am pregătit cu multă

atenție mașinile, ca să facem față 
tuturor cerințelor".

Tinerii de la cooperativa agri
colă din Măceșu de Jos, unitate 
fruntașă în județul Dolj, și-au 
propus în acest an să obțină de 
pe fiecare hectar 3 750 leg. po
rumb, 2 100 kg. floarea-șoarelui, 
28 000 kg. sfeclă de zahăr, pro
ducții superioare recordurilor de 
pînă acum. După minuțiozitatea 
și seriozitatea cu care s-au pre
gătit pentru debutul campaniei 
de primăvară, se poate anticipa, 
cu un mare coeficient de sigu- 
ranță, că vor avea succes deplin.

I O excelentă comedie în culori a studiourilor 
I poloneze ; „ .
• Scenariul și regia : Tadeusz Chmielewski.

"i: KAZIMIERZ WITKOWICZ, ANDRZEJ 
' HERDER, ADAM MULARCZYK, KAZIMIERZ 
| RUDZKI
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PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: 
lează la Central (orele 10; 15,30;
19.45) , Grlvlța (orele 9; 12,15
19.30) , Gloria (orele 9; 12,30
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Patria (ora 10), Gala filmu
lui (ora 20), Favorit (ora 18.30).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

OLESIA ; rulează la Capitol (o- 
rele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), București (orele 8,15; 
10.15; 12.30; 14.45; 17; 19,15; 21,15).

FUGA ; rulează la Doina (orele 
11,30; 15,30; 19 — orele 10 Program 
pentru copii).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16.15; 18,45; 21), Melodia (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45). Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 13.15; 20.30).

DOUĂSPREZECE SCAUNE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

OSCEOLA : rulează la Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 
15.45: 18; 20.15).

LIVADA DIN STEPĂ : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45 : 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Lumina (orele 9—20 In 
continuare). Floreasca (orele 15.30; 
13; 20.15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18; 20,30).

NEFERICITUL GYULA VARA 
"ȘT IARNA : rulează la Buzeștl 

(orele 15.30: 18: 20,15).
LOCOTENENTUL BULLITT: ru

lează la Aurora (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (o-

rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20.30), Flamura (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18.30 In continuare; 
orele 20,15 Program de documen
tare); Moșilor (orele 15,30; 17,45;
20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Bucegl (orele 15.30; 18 : 20,30),
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE ; 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20), Cosmos (orele 15,30; 18: 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Lira (orele 15.30; 18: 20.15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Munca (orele 
15,30; 18; 20,15).

TICK, TICK. TICK : rulează la 
Drumul Sării (orele 11,30; 17,45;
20).

ANTRACIT : rulează la Laromet 
(orele 15,30: 17,30; 19.30).

LOVE STORY : rulează la Giu- 
leștl (orele 15,30: 18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează 
Popular (orele 10: 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Rahova (orele 15.30; 18;
20.15) .

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Cringașl (orele 15,30; 18; 20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează Ia Vltan (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : VICARUL — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul din Bacău (la Teatrul „Țăn
dărică“ — Sala Victoria) ; ȘI-N- 
CALECAI PE-O CĂPȘUNĂ — ora 
10; 15 și 17; Teatrul Național (Cra
iova (la Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" — Sala Comedia): 
ARCA BUNEI SPERANȚE — ora

LUNI, 6 MARTIE 1972

la
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Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : O

L.

PROGRAMUL L

15,30 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 1B,3O—17,00 Curs 
de limba rusă, lecția a V-a, relua
re. 17,35 Deschiderea emisiunii de 
după amiază. 17,40 La volan — e- 
mlslune pentru conducătorii auto. 
18,00 Căminul. 18,45 Scena. Emi
siune de actualitate și critică tea
trală. 19,10 o Martie 1945. Evocare 
de Toma Popescu. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Hand
bal masculin : România — R.D.G. 
(repriza a Il-a) in cadrul compe
tiției internaționale dotată cu „Tro
feul Carpațl“. 20.30 Teatru foile
ton : Mușatlnii după trilogia lui 
Barbu ștefănescu Delavrancea (se
ria a V-a) : Cumpăna vremurilor. 
21,30 Steaua fără nume : Floarea 
din grădină — emisiune concurs 
pentru tinerii lnterpreți de muzică 
populară. 22,30 24 de ore. 22,45
Contraste in lumea capitalului.

PROGRAMUL n

20,00 Venițl cu noi... năzdrăvanii
— emisiune de divertisment pentru 
copii cu Iurte Darie și Mlhaela. 
20,30 Agenda. 20,40 Romantlc-club
— program realizat la Ateneul ti
neretului. 21,40 Drum fără Întoar
cere — un serial în trei episoade 
realizat de televlzlunta sovietică. 
22,50 Cronica literară.
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CUPA SEMICENTENARULUI U.T.C.
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TURNEUL 
LA VOLEI

DIVIZIEI A
MASCULIN

Predati-Diham Poiana-Brașov

Prima ediție a „Cupei tineretului
de la sate“ și „Olimpiada

fìttala campionatelor 
universitare de schi

elevilor“ la sporturile de iarnă
Bucurîndu-se de • 1 excelentă 

argenizare la care și-au _ dat 
concursul, în afară de secția de 
specialitate « C.C. ai U.T.C., u- 
nitățile vdlantariloir de munte
de aici, ca și Comitetul jude- 
jeam Brașov ai U.T.G, întrece
rile așilor în sparturile de iarnă 
au fost o demonstrație de vi
goare, de tinerețe și în bună 
măsură de măiestrie.

La întreceri au participat a- 
proape 300 de tineri. Fiind pri
ma ediție la aceste sporturi, ea 
a relevat în cadrul desfășurării 
probelor, olimpiadei, în special 
la slalom băieți o bună pregăti
re tehnică și o valoare apropi
ată a timpilor, după care se 
poate aprecia că protagoniștii 
probelor de fond au fost tinerii

din județele Brașov si Suceava. 
A surprins în mod plăcut, de 
asemenea, concurența mare va
lorică șl numerică 
au făcut-o județele Harghi
ta și Maramureș — mai nou 
intrate în luptă pentru pri
mele locuri în ierarhia a- 
eestor sporturi — județelor cu 
vechi tradiții cum sînt Sibiu și 
Brașov. Seriozitatea cu care au 
abordat întrecerile, nivelul de 
pregătire ne fac să adresăm fe
licitări organizațiilor U.T.G. din 
Voineasa (Vîlcea), cu 5 re
prezentanți, Valea . Strîmbă 
(Harghita) — 7. Băișoaira (Cluj) 
— 4, Măneciu (Prahova) — 6, 
Bran (Brașov) — 4, Ghiuzhaia 
(Maramureș) — 5. în aceeași or
dine de idei trebuie făcute rer 
mărci pentru unele școli ~ 
țară : Liceul Rîșnov (2_

pe care

•I <fln 
(Brașo*),

Liceul 
cite 5

„Săniuța de argint
Sinaia ’72

corativ. Starea tra
seului, excelentă. At
mosferă tinerească 
de entuziasm. Sint 
momente in care, 
pină și in mintea 
celui mai silitor elev, 
întreaga atenție gra
vitează în jurul co- 
borîrilor vertiginoa
se ce vor urma. Ai 
emoții Geta ?

— Are, vă spun eu, 
adaugă o altă con
curentă cu pretenții 
la un loc fruntaș, 
Marilena Rusu din 
Sibiu.

Totul s-a desfă
șurat iute, în ritmul 
săniuțelor care por
neau ca din pușcă 
să lunece pe zăpada 
seînteietoare. Mai 
întîi s-a încheiat 
competiția pionieri
lor. Laureati : Elena 
Stan și Viorel Piți- 
goi, ambii din jude
țul Prahova.

A urmat întrece
rea fetelor : Rodica 

...___ _________ , „...Sufană (județul Cluj)
Bacău pentru a ne, a învins-o pe^ brașo- 
încuraja colegii. Spe
răm astfel ca favori- 
ții noștri să se com
porte cît mal bine.

în sala Comitetu
lui U.T.C; Sinaia are 
loc ședința tehnică.

...Sîmbătă. ora 9. 
Fulguiește ușor, de-

situat 
și-au 

repre- 
de ju-

Pe traseul 
la oota 1100 
dat întîlnire 
zentanți a 33 
dețe, uteciști, elevi ai 
liceelor teoretice și 
școlilor profesionale, 
pionieri.

...Vineri ora 16. In 
gara Sinaia sosește 
trenul accelerat 302. 
La bordul său cei 
mai buni tineri, spe
cialiști ai sportului 
cu săniuțele din ju- 
dc'ele Brașov, Sibiu, 
Dur .u, Bacău, Dîm- 
hovi'a. Coboară din 
va-oane gata 
prii, .serioși, 
emoionați.- 
micro; nterviu 
criea-.i o surpriză. 
Mă am-cpii de un 
g'up de elevi în cos
tum? multicolore.

— Se, gîndește ca
reva să cucerească 
sSnjf'ă'?

—*Noi sint.em doar 
suportări. ' îmi răs
punde--eleva Ioana 
Nițu. Am .venit.de la

echt- .
puțin 

Primul 
mar-

veanca Schuleri. La 
băieți a ciștigat — 
Gheorghe Husea, 
Mielu Fieteanu. ju
dețul Argeș și Gelu 
Amantei, județul Iași 
— locurile II și III. 
Trofeul purtînd nu
mele unei aniversări

atît de scumpe 
fiecărui tînăr, „Cu
pa semicentenarului 
U.T.C.“, a fost acor
dat la concursul re
zervat liceelor de 
cultură generală și 
școlilor profesionale 
județului Brașov ur
mat de județele Cluj 
și Argeș. La clasa
mentul pionierilor, 
el a revenit selecțio
natei prahovene, ur
mată de cea a jude
țelor Dîmbovița și 
Brașov.

Și acum „rezulta
tele tehnice“ : Școli 
generale — pionieri, 
fete : 1) Elena Stan 
— Prahova, 2) Maria 
Spătaru — Dîmbovi
ța, 3) Gertrude Kren- 
sel — Brașov, băieți:
1) Viorel Pițigoi — 
Prahova, 2) Mihai 
Ducaru — Brașov, 3) 
Eusebiu Cojocaru — 
Dîmbovița.

Licee de cultură 
generală și școli pro
fesionale : fete : 1)
Rodica Sufană—Cluj,
2) Ariane Schuleri—
Brașov, 3) Mariana 
Rusu, băieți : 1)
Gheorghe Husea — 
țBrașov, 2) Mielu 
Fuețeanu — Argeș,
3) Gelu Amariței — 
Iași.,. „ -
ANDREI B1RSAN

Liceul Sinaia (Prahova), 
Negrești (Maramureș) eu 
participainți, apoi Liceul Vatra 
Dornei (Suceava) Liceul n,r. 2 
Sibiu, și Grupul —-----e~
sional Rm. Vîlcea

il școlar
l — cu

profe- 
cîte 4. 

Am consemnat prezenta la star
tul diferitelor probe a unor 
grupuri de frați : Viorica și Ni- 
colae Moiș din comuna Huța — 
Certez (Satu Mare), Dumitru și 
Petru Suditu de la Școala pro
fesională Fieni (Dîmbovița), 
Floarea și Ion Slovac din co
muna Sinteu (Bihor) etc.

Celor mai buni li s-au decernat 
medalii, trofee și diplome ofe
rite de C.C. al U.T.C., precum 
și celor care au dobîndit titlu
rile de campioni, „Cupa semi
centenarului U.T.C.“, trofeu care 
a fost înmânat cîștigătorilor de 
către tovarășul Ion Gheorghe, 
membru al C.G. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului forțelor 
armate.

Iată acum lista câștigătorilor :
Cupa tineretului de la sate : 

schi fond fete (1,5 km) 1) Vilma 
Todor comuna Valea Strâmbă 
(Harghita), 2) Elena Pelin (Fun
data — Brașov), 3) Ana Pandrea 
(Poiana Mărului — Brașov). 
Fond băieți 3 km : locul I) Ofi
ciu Gîrbacea, Moeciu — Bra
șov), 2) Aron Oncioiu (Fundata 
— Brașov) 3) Csaba Kolumban 
(Valea Strîmbă — Harghita) ; 
Slalom uriaș — fete : 1) Gabri- 
ela Lazăr (Tușnad Băi — Har
ghita), 2) Maria Ardeleanu (Si- 
sești — Maramureș) 3) Mioara 
Ferăstrău (Bran — Brașov). Sla
lom uriaș băieți : 1) Ștefan Ka- 
racsony (Tomești — Harghita). 
2) Floarea Boboc (Bran — Bra
șov), 3) Horia Dobreanu 
cetate — Harghita).

(Sub-

ele viOlimpiada de iarnă a 
lor :

Schi fond fete (3 km) : . 
coleta Scurtu — Liceul Rîșnov, 
2) Elena Tomoș — Liceiul Rîș
nov — Brașov, 3) Cornelia Mi- 
titelu, Școala generală 1 Vatra 
Dornei — Suceava ; Schi fond 
băieți (5 km) : 1) Emil Pochiț- 
can — Liceul Rîșnov — Brașov, 
2) Petre Ciobanu — Școala 
profesională construcții Cîmpu- 
lung — Suceava, 3) Ioan Tret — 
Liceul Rîșnov — Brașov; Sla
lom fete : 1) Leonida Onea — 
Liceul Sinaia Prahova, 2) Haj- 
nal Papp — Școala generală 3 
Baia Mare, 3) Cristine Krasser 
— Liceul 2 Sibiu. Slalom băieți : 
1) Simion Dragu — Liceul 1 
Brașov, 2) Paiul Cureu — Liceul 
Rîșnov — ~ 
Petrușan ■ 
Baia Mare.

VASILE CABULEA

li Ni-

Brașov, 3) Gheorghe
— Liceul «industrial

După 3 zile de întreceri, ieri 
la ora prânzului s-au încheiat, 
pe pirtiile Postăvarului, din Po
iana Brașov, campionatele uni
versitare la schi alpin și fond 
dotate cu cupa semicentenarului 
U.T.C. Lipsa de zăpadă a obligat 
organizatorii să modifice pro
gramul inițial a(l întrecerilor, re- 
nunțindu-ee la clasica probă de 
coborîre, înlocuită însă cu o 
spectaculoasă probă de slalom 
uriaș. Tot lipsa de zăpadă a im
pus renunțarea la proba de șta
fetă. La slalom uriaș condițiile 
grele, zăpada înghețată, traseele 
dure, au multiplicat dificultățile 
de concurs, la care se adaugă și 
angajamentul porților, influen
țat de lungirea traseului cu 200 m 
și mărirea diferenței de nivel cu 
150 m. Cu toate acestea a mai 
existat o întrecere anunțată deo
sebit de spectaculoasă, care a 
scos în evidență buna pregătire 
fizică și tactică mai ales a schio
rilor clasați pe primele 4—5 
locuiri. Am putea afirma că pri
mii 4—5 clasați la băieți și 3—4 
la fete s-ar fi putut situa foarte 
bine și intr-un clasament al 
campionatelor naționale. S-au 
remarcat sportivii ce poartă 
ecusonul C. U. București (o con
tribuție însemnată avind-o stu
denții de la I.E.F.S.), C.S.U. 
Brașov, C. U. Cluj. O compor
tare mai modestă au avut-o 
sportivii din centrele universi
tare care, vitregiți de această 
iarnă lipsită de zăpadă nu au 
avut „acasă“ condiții adecvate de 
pregătire.

Și iată acum rezultatele teh
nice :

Slalom uriaș — vineri — fete : 
1. Georgeta Băncilă C. U. Cluj 
45,7, 2. Doina Lasou C. U.
București. 49,8 ; 3. Edda Streif- 
dert C. U. București. 59,4. Bă
ieți : 1. Ion Bogdan, C. U. Bucu
rești, 56,2 ; 2. Nicu Andreescu 
C.S.U. Brașov 56,9 ; 3. Dan Rîm
beciu, C.S.U. Brașov, 57,1. Sâm
bătă — fete : 1. Georgeta Băn
cilă, 47,3 ; 2. Mariana Testrlan, 
C. U. București, 49,5 ; 3. Doina 
Laacu 52,9 ; Băieți : 1. I. Bog-

dan 53,8 ; 2. Ștefan Goiocaru,
C. U. București 54,0 ; 3. N. An- 
dreeescu 55,2. Schi fond — fete : 
1. Georgeta Bărăscu, C. U. Ora
dea, 16,08 ; 2. Eva Marcoș, C. U. 
București 18,02 ; 3. Rodica Nilă, 
C. U. Oradea 19.31. Băieți : 1. 
Pavel Chiribuș, C. U. București 
50,47 ; 2. Nicolae Dudu, C. U.
București 50,53 ; 3. Iuliu Pata
C. U. București 54,04. Duminică 
— slalom special băieți : 1. Zol- 
tan Hambric, C. U. București, 
94,5 ; 2. Dan Rîmbeciu 95,4 ; 3. 
N. Andreescu 94,4. Fete : 1.
Georgeta BăncHă 91,1 ; 2. Maria 
Trestian, 103,3 ț 3. Doina Lasou 
110,2.

Sîmbătă seara la Palatul spor
turilor din Galați au luat sfîrșit 
Întrecerile celui de-al doilea tur
neu din cadrul returului diviziei 
A la volei masculin. Timp de 3 
Zile am asistat la o întrecere 
maraton, întrecere care a po
larizat atenția iubitorilor din 
bătrânul oraș dunărean și care 
i-a solicitat intens — atît din 
punct de vedere fizic cît șl psi- . 
hic — pe jucătorii celor 12 echi
pe participante. Se cuvine să re
marcăm buna pregătire mani
festată de unele echipe cum ar 
fi : I.E.F.S. București, Rapid și 
Dinamo. comportarea meritorie 
a formației băcăoane Viitorul, 
precum și revirimentul echipei 
campioane — Steaua, care de 
multă vreme se zbate să revină 
pe linia de plutire. Ne-ă decep
ționat în schimb evoluția forma
țiilor Politehnica Galați, Poli
tehnica Timișoara și Tractorul 
Brașov.

Dintre întîlnirile disputate în 
Galați, o notă buină — din piunct 
de vedere spectacular și tehnic 
— se cuvine să acordăm medu
lui Rapid — I.E.F.S. Bucu
rești, care s-a ridicat Ia un nivel 
tehnic, ambele echipe au luptat 
timp de peste două ore și jumă-

ta te pentru obținerea victoriei. 
Mai bine pregătiți fizic, studenții 
au reunit să smulgă în extrenăs 
victoria. Se cuvine să facem o 
observație : considerăm că sis
temul turneelor e deficitar deoa
rece între acestea există o pauză 
prea lungă care scoate cttn formă 
echipele.

Rezultatele ultimei zile î Uni
versitatea Oratova — Unirea Tri
color Brăila 3—0 (6, 7, 3) ; Uni
versitatea Cluj — Tractorul Bra
șov 3—1 (5, 3, 9, 14) ; Viitorul 
Bacău — Politehnica Timișoara 
3—2 (11, -6. -11. 13, 11) ; Dinamo 
— Progresul București 3—0 (7, 
6. 7) : Rapid — I.E.F.S. 2—3 (13, 
-II, 10, -12, -3) ; Steaua — Poli
tehnica Galați 3—0 (9, 6, 11).

în clasament continuă să con
ducă Dinamc București cu 36 
puncte, secondată de echipa 
campioană Steaua. Se pare că 
lupta pentru evitarea retrogra
dării a fost încheiată deoarece 
formațiile Unirea Tricolor Brăila 
și Politehnica Timișoara nu mai 
au, practic, nici o șansă de sal
vare. Ultimul turneu se va des
fășura în Capitală între 11 și 14 
martie.

CALENDAR
se întîl- 
cu „trico- 

într-un 
de hotel, 

la... Salonic. Lotul pleacă a-
casă, Lupescu și Dumitru 
rănrfcu Răducanu e la... mij
loc. ,Se pare că gluma con
tinuă — reflectează Tamati- 
go, posomorit.

Rapid joacă la Larissa, ha 
pauză e 2—0 pentru ferovi
ari. Baril Marian, fin tacti
cian, operează două schim
bări cu... bătaie lungă. Ră- 
duca-reu și Lupescu nu mai 
apar pe teren. Scor final : 
3—2 pentru Larissa. Cine are 
urechi de auzit, să aiudă._

La Alger, me
ciul Ararat Ere- 
van-U.T.A. (2-0) 
s-a încheiat la 

(ora Bucureștîu- 
! atît

A. VELEA T. SIRIOPOL

PREDEAL. — Start In proba de schi fond-băieți.
Foto t PAVEL TĂNJALA.

Jlfow performeri—in arenele
sportului de masă

orele 0,45 ,__ ___ _
Mii), Descurajant nu e __
scorul, cit acel zero al ata
cului. Petescu explică : „Am 
plecat de 1a hotel (40 de ki
lometri de Alger) cu 100 de 
minute înainte de joc. Era o 
noapte caldă. Simțeam res
pirația Saharei. Obsedați de 
duritatea terenului, ne-am
luat ghetele cu crampoane 
de cauciuc. Pe drum a în
ceput o ploaie torențială. Nu 
șe vedea nimic. In timpul 
jocului, crampoanele noastre 
s-aa transformat în... patine. 
(Și noi nu știam să patinăm). 
Fotbaliștii sovietici, parcă a- 
lergau pe rotile... Bineînțeles 
că asta nu explică înfrînge- 
rea noastră.“

_ .„Tlcokxrii“ au
C revenit din tuir-

XstaZ balcanic.
Corabia argo- 

naută condusa de Angelo Ni- 
culescu manifestă o excelentă 
formă psihică. Bilanțul tur
neului (4211 8—4) e desi
gur susceptibil de interpre
tări diverse. Dar, pînă A- 
TUNCI, mai sînt două luni 
și patru zHe. Se pare, totuși, 
că obișnuita criză a atacului 
continuă. Deși în oentrul o- 
fensivel ae află cei dod mari 
D (Dobrin și Dumitrache), 
numele Iui Neagu se aude 
chiar pe aeroportul Otopeni. 
In fotbal, acțiunile cresc de
seori cînd nu joci. Vorba lui 
Radu Nunweiller : „Unui din 
succesele carierei mele da 
fotbalist a fost acela că la 
Zunch m-am aflat pe banca 
rezervelor".

Mal »tn* M rfle 
pînă Ia me
ciul U.T.A.-Tot
tenham. Etapă 
Anglia.« Arăriiș- 
ca formidabila

Tottenham clștigă

Zi plină la patinoarul Floreasca

Seria CUPA ROMÂNIEI■m

Pe marginea 
unei experiențe...

Foto : CALIN CREȚU

neagra" a LC.H.F.-ului

a continuat ieri
LA FOTBAL

Poate dintre cele trei meciuri 
masculine găzduite de Capitală, 
cel mai așteptat a fost cel dintre 
„U“ Cluj și I.C.H.F. Aceasta, pe 
dc o parte pentru că era firesc 
ca studenții, învinși în tur pe te
ren propriu, să vină animați de 
dorința revanșei, iar pe de alta, 
pentru că, la rîndul lor, bucureș- 
tenil înregistraseră deja două 
eșecuri în retur și era de așteptat 
că vor face totul pentru a-1 evita 
pe al treilea. Din acest „conflict“ 
de interese a rezultat un joc viu 
disputat. S-a luptat mult pentru 
fiecare minge, s-a apărat cu în- 
dîrjire. dar ciștig de cauză a a- 
vut echipa care a reușit să-și or
ganizeze mai bine jocul în atac, 
adică „U“ Cluj. „5“-ul dirijat în 
teren de Ruhring s-a detașat încă 
din plecare, conducind de la un 
capăt la altul al jocului. Cu destul 
de puțin la pauză (37—35). mal 
substanțial în repriza secundă 
(52—41 în minutul 30), pentru a 
termina învingătoare la o diferen
ță de 5 puncte : 63—58. S-au re
marcat „eternii” Dcmian și Ruh
ring — de la Cluj, Chiciu șl Cim- 
pcanu — de la I.C.H.F.

Cealaltă echipă din Cluj afla
tă în Capitală — Politehnica — 
s-a comportat și ea onorabil, ți- 
nînd în șah 37 
Steaua. Finalul 
basehetbaliștilor 
distanțat grație 
tacuri finalizate

O notă bună pentru jocul făcut 
de dinamoviștii Haneș și Diaco- 
nescu (autori a cite 12 puncte), 
precum și de Czell (19 p.) șl Stă- 
nescu (15 p.) — de la Rapid.

0—0 ;
2—1 ;

S. SORIN

In celelalte jocuri ale campio
natului masculin al diviziei A, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : „U“ Timișoara — Voința
București 92—66 ,

Metalul București — Steagul 
Roșu 1—0 ; Unirea Drăgășani 
— U.T.A. (tineret) 2—0 ; Mi- 
naur Zlatna — Rapid 
F. C. Galați — Farul
Petrolistul Moinești — Dina
mo 1—4 ; C.F.R. Timișoara — 
S.C. Bacău — 0—1 ; Metalul 
Plopeni — Crișul 1—2 ; Olim
pia Rm. Sărat — F.C. Argeș 
0—3 ; Dunărea Calafat — Pe-

trolul 1—0 ; Tractorul Brașov
— Politehnica Iași 3—0 ; O- 
limpia Satu Mare — „U“ Cra
iova 2—1 ; Textila Odorhei — 
Jiul 0—3 ; Cimentul Medgidia
— C.F.R. Cluj 0—2 ; Petrolis
tul Boldești — A.S.A. Tg. Mu
reș 1—2 ; Minerul Baia Marc
— „U" Cluj (amînat) ; Poli
tehnica Timiș. — Steaua 2—0 
(disputat la 1 martie).

Zilele trecute, după cum ne 
relatează „Scînteia tineretului“ 
elevii Liceului „Gheorghe Lazăr“ 
au avut oaspeți de seamă ai spor
tului românesc, pe maeștrii eme- 
rtți Lia Manoliu, Horațiu Nico- 
lau, Mihai Albu și Gheorghe 
Goran. Sub „patronajul... spiri
tual“ al directorului școlii, admi
rabilul dascăl Ilieseu, cunoscător 
adine al adolescenței și modela
torul ei duios, acești reprezentanți 
ai elitei noastre sportive au stat 
de vorbă cu elevii acestei școli 
de tradiție sportivă a Bucureștiu- 
lui.

Dilagoul a fost direct, fără es
tradă, o sinceră comunicare, în
cărcată de efuziune, de amintiri 
și sfaturi. Lia Manoliu, absolven
tă merituoasă a liceului „Lazăr“ 
nu a uitat începuturile pline de 
căutări ale destinului său sportiv, 
numele profesoarei — o altă fostă 
campioană a țării, Angela Filip, 
pe care este bine că memoria 
ne-o păstrează — yi, de aici, un 
rezumat de-o viață plină de glo
rie și de sudoare — lacrima efor
tului. Apoi sportivii de renume 
european, voleibalistul Horațiu 
Nicolau și baschetbalistul Mihai 
Albu, au jucat cu elevii liceului, 
maeștrii integrîndu-se în partide 
care vor rămîne neșterse din evo
cările lor de mai tîrziu.

★
Cu gîndul la această experien

ță stimulată și propusă generali
zării de ziarul „Scînteia tineretu
lui" îmi începeam vineri seara, 
la Turnu Măgurele, o conferință 
despre „Sportul românesc și glo
riile lui“. Sala splendidă a Casei 
de cultură a sindicatelor era pli
nă, îndeosebi de tineret școlar. 
De o mare semnificație pentru 
conferențiar și poate și pentru 
auditoriul său a fost prima între
bare pe care ne-a pus-o în în
cheiere un elev : „Dar pe Gruia 
cînd ni-1 aduceți să-l vedem și să

ne vorbească ?" Și altul, în finalul 
serii: „Dar despre Năstase nu 
ne-ați spus nimic 1“ Intr-adevăr, 
evocările prelungite ale fotbalului 
îl scoseseră din agendă pe acest 
mare campion român.

Aceste două neînsemnate epi
soade ne-pu reconvins că despre 
sport este- cel mai bine să vor
bească cine îl realizează nemijlo
cit, mai cu seamă cînd imaginea 
lui ne estetadusă aproape de apa
ratul de televiziune.

' ★
Cu un sfert de veac în urmă, 

în orașul meu oltenesc, un profe
sor de educație fizică care m-a 
învățat despre profesiune, dt toa
te examenele trecute și adunate 
la un loc, ne-a adus în școală 
reprezentanții unui club bucureș- 
tean, toți mari sportivi ai timpu
lui.

Ce eveniment l Parcă ceasurile 
se opriseră. Cu ce privire încăr
cată de admirație i-am privit și 
le-am urmărit demonstrațiile. Am 
simțit pentru o clipă chiar și ne
voia să-i ating, să-i mingii.

Cît își iubesc copiii și adoles
cenții eroii basmelor și ai vie
ții HI...

★
In perioada atît de răscolitoare 

și profund transformatoare a pu
bertății, atunci cînd se contu
rează „căpriorii“ biologici și su
fletești ai adultului ulterior, cînd 
aspirațiile yi dăruirile sînt ge
neroase și totale sportul își dove
dește marea lui putere de stimu
lare și de modelare.

Eroul sportiv, tînărul care re
prezintă colectivitatea ta, patria 
ta, pentru detașarea lui de la 
obișnuit ca urmare a unei munci 
perseverente, singura care îi poa-

te oferi virtuozitatea yi ridicarea 
valorilor motrice yi psihice la ni
velul confruntărilor oare se ascut 
neîncetat, constituie pentru șco
larul nostru un etalon. Fapta a- 
cestuia îl determină s-o urmeze 
și, astfel, se creează ștafeta taini
că a predecesorilor și succesori
lor care domină o generație din 
acest punct de vedere și o popu
lează cu ginduri și întîmplări 
care dau farmec și epic unei ado
lescente, și substanță evocărilor.

Dor sensurile procesului sint 
mai adinei. Oricît de puțini ar 
fi cei ce au cucerit culmile spor
tului ei sînt o parte din cei foar
te mulfi care pleacă de la aceas
tă virstă spre chemările lui— Și 
în tot acest traseu adolesoentul 
trăiește o experiență interesantă, 
a auto conducerii, a autodepășirii, 
a emoțiilor, a ezitărilor, a reluări
lor, a respectului pentru regulile 
scrise yi nescrise ale întrecerii, 
a dialecticii stărilor de în
vins și învingător, a bucuriei re
prezentării unui grup, a afirmă
rii, a înfrumusețării trupești, a 
trăirilor interioare — toate con
struite pe o idee fundamentală că 
poți fi mai bun decît tine însuți 
și permanent sub supravegherea 
discretă a pedagogului pentru 
instituția sportivă rămîne încă un 
defileu prin care ființa tînără 
aflată în explozia formării ei tre
ce și se cizelează.

Iată pentru ce nevoia ca marii 
noștri sportivi să vină lingă tine
retul nostru este înainte de toate 
o acțiune educativă yi atît de 
aproape de motivația lor.

conf. dr. NICU ALEXE, 
directorul centrului de cercetări 

științifice al C.N.E.F.S.

MERIDIAN

Cei mai fervenți
propagandiști

de minute pe 
a aparținut însă 
militari, care s-au 
unei suite de a- 

___  de Savu șl Ocze- 
lak. Scor final 66—58 după un joc 
din care am remarcat evoluțiile 
lui Savu (22 p) și Tarău (18 p.) — 
de la Steaua,Roman (20) șl Banti 
(14) — de la Politehnica.

Jocul Dinamo — Rapid a oferit 
faze spectaculoase, „curate”, dar 
a fost lipsit de „suspense” în 
privința deznodămîntulul final. O 
singură dată rapidiștll s-au apro
piat de adversarii lor (52—50 în 
minutul 28), dar asta a fost tot 
ce a putut da o echipă în care — 
în ciuda reintrării lui Czell —, 
absența lui Predulea se resimte, 
în minutele următoare Radu Dia- 
conescu. Chlvulescu, sau Săuca au 
„zburdat“ în voie, distanțîndu-se 
la o diferență apreciabilă : 82—66.

• DESFĂȘURAT la Roma în 
fața a 16 000 de spectatori, meciul 
pentru titlul mondial de box la 
cat. mijlocie între deținătorul cen
turii, argentineanul Carlos Mon- 
zon, și americanul Denny Moyer a 
avut un final furtunos. Arbitrul 
l-a declarat învingător în repriza 
a 5-a pentru inferioritatea adver
sarului pe Monzon, dar publicul a 
protestat vehement considerlnd că 
americanul era capabil să lupte 
mai departe. O adevărată ploaie 
de fructe, ouă, diferite obiecte 
s-a abătut asupra ringului cînd 
L. Fortunato, arbitrul argentinian 
ca și campionul a pronunțat de
cizia, apreciată de corespondentul 
agenției France Presse ca scan
daloasă.

• IN CADRUL competițiilor eu
ropene de baschet s-au disputat 
alte partide tur ale semifinalelor.

în „Cupa campionilor europeni” 
— la masculin, echipa Real Ma
drid a întîinlt pe teren propriu, 
într-un med derbi, formația Iu- 
goplastika Spllt. Baschetbaliștii 
spanioli au terminat învingători 
cu scorul de 89—81 (42—39).

Cele două partide disputate în 
cadrul competiției similare femi
nine s-au încheiat cu rezultate 
scontate. Echipa T.T.T. Riga, ma
rea favorită a Cupei, a surclasat pe 
teren propriu cu 91—48 (48—20) 
formația italiană a Geas San Gio- 
,'ani, iar Sparta Praga a dispus cu 
’•7—54 (34—30) de echipa franceză 
U.C. Clermont Ferrand.
• CAMPIONATELE internațio

nale de tenis de masă ale Angliei, 
desfășurate la Brighton, au avut 
ta actuala ediție ca protagonistă 
pe românca Maria Alexandru. An
gajată în trei finale, neobosita re
prezentantă a tenisului de masă 
românesc a reușit să le cîștige pe 
toate trei, dovedind o tehnică de 
joc și o vigoare fizică impresio
nante. în finala probei de simplu. 
Maria Alexandru a învins-o cu 
3—0 (21—17, 21—15. 21—19) pe Ilo- 
na Vostova, cîștigătoarea de anul 
trecut a acestui concurs. La du
blu feminin, Maria Alexandru îm
preună cu Eleonora Mlhalca — 
Vlaicov au întrecut cu 3—0 (21—12. 
22—20, 21—16) cuplul 
Vostova, Grafova.
dublu, mixt, Maria Alexandru și 
iugoslavul Stipancici au dispus tot 
cu 3—0 de perechea Vostova, Or- 
lewski (Cehoslovacia).

• CEA DE-A 69-a ediție a Cam
pionatelor internaționale „Indoor“ 
de tenis ale S.U.A., desfășurată

cehoslovac 
în sfîrșit, la

timp de o săptămînă la Hampton, 
va aduce din nou în fața fileulul 
pe românul Ilie Năstase șl ame
ricanul Stan Smith. Este pentru a 
treia oară in decurs de mai puțin 
de trei luni cînd cel doi „ași“ se 
intîlnesc în finala unui mare con
curs. La Hampton, amîndoi au 
dovedit o formă sportivă deosebi
tă. Pentru Năstase momentul cel 
mai greu a fost semifinala cu am
bițiosul jucător american Cllff Ri- 
chey. După un prim set cedat la 
mare luptă, Năstase și-a regăsit 
calmul obținînd o victorie clară 
4—6, 6—0, 6—2. In cea de-a doua 
semifinală, Stan Smith l-a elimi
nat cu 7—6, 6—1 pe spaniolul An
drea Glmeno.
• DUPĂ cîteva zile călduroase 

la Lake Placid, unde se desfășoa
ră universiada de iarnă, timpul 
s-a mai răcit, astfel că patinatorii 
de viteză au putut să-și dispute 
probele care, la un moment dat 
erau compromise. In cursele mas
culine s-au evidențiat studentul 
olandez Harm Kujpers, cîștigător 
a două medalii de aur in pro
bele de 3 000 m. șl 5 000 m. Sovie
ticul Vaier! Lavrușkln a terminat 
învingător In proba de 1 500 m., 
iar norvegianul Ole Iversson in 
cea de 500 m. Concursul feminin 
a fost dominat de patinatoarele 
sovietice, care au cucerit 8 din 
cele 12 medall puse în joc. Per-

formera competiției a fost Natalia 
victorioasă la 1 500 m. 
și clasată pe locul 3

Soldatova, 
și 3 000 m. 
la 500 m.

în proba 
tanța de 10 
va (U.R.S.S.) a sosit prima cu 
timpul de 34’56” 15/100. Tot la
schi fond In proba de 30 km. Fe- 
dor Simașov (U.R.S.S.), cîștigător 
și la 15 km., a terminat învingător 
realizlnd timpul de lh 34'31” 12/100.

Studentul polonez Jan Bachleda 
(21 ani,, viitor profesor de educa
ție fizică) și-a adjudecat proba de 
slalom uriaș. Slalomul uriaș re
zervat schloarelor a luat sfîrșit cu 
succesul concurentei vest-germane 
Franziska Friedel.

în turneul de hochei pe gheață 
partida centre echipele S.U.A. și 
Canadei ■ -a terminat la egalitate 
4—4, dar hocheiștil sovietici își a- 
siguraseră primul loc chiar înain
tea acestui meci.

în clasamentul pe medalii con
duce echipa studențească a 
U.R.S.S. cu 14 medalii de aur, 10 
de argint și 6 de bronz. Echipa ---- -- - . - • ------- ■ o

de schi fond, pe dis- 
km., Liubov Muhace- 

a sosit prima

S.U.A. 3 de aur, 3 de argint și 
de bronz.
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Ziarul „Scînteia tineretului“ a 
publicat în urmă cu cîtva timp, 
un interesant articol, intitulat 
„Mari performeri — în arenele 
sportului de masă“, care aduce 
în discuție o problemă cu largi 
implicații în stimularea sportului 
de masă și școlar.

în cadrul activităților desfășu
rate de sportivii clubului Steaua, 
în ultimii ani, au existat și ac
țiuni de acest gen, care au de
monstrat utilitatea repetării și 
chiar mărirea frecvenței lor și 
lărgirea ariei de activități în ca
drul acestor contacte nemijloci
te. Sportivii militari au legat 
dialoguri cu elevii amatori de 
sport nu numai din Capitală, 
dar și din alte orașe ale țării, 
în care s-au găsit cu ocazia 
feritelor competiții la care 
participat.

Desigur că nu toate aceste 
țiuni au fost popularizate la 
velul presei noastre centrale, 
scopul nefiind însă acesta, iar cel 
propus și-a atins țelul. în cadrul 
unor asemenea întîlniri tinerii 
află multe amănunte despre via
ța și preocupările idolilor lor, 
despre tainele sportului preferat, 
despre imensa muncă depusă 
pînă la atingerea marilor perfor
manțe. La rîndul lor sportivii fac 
cunoștință cu munca tinerilor,

dl- 
au

ac- 
ni-

cu țelurile, preocupările și pasiu
nile acestora și efectele stimula
tive și educative sînt de nebă
nuit.

Iată motivul care ne face să 
credem că generalizarea acestei 
acțiuni, ar veni în ajutorul atît 
al celor vizitați cît și al vizita
torilor, contribuie, într-un cuvînt, 
la apropierea tinerilor, cu mai 
mult curaj, mai multă îndrăzneală 
de arenele sportive, contribuie la 
dezvoltarea activității sportive de 
masă. Experiența acțiunilor de a- 
cest gen, efectuate înaintea unor 
meciuri sau în timpul unor com
petiții de lungă durată, ne-a de
monstrat și caracterul deconectant 
pe care-1 au pentru sportivi.

Conducerea clubului, organiza
ția de partid și de U.T.C. va 
răspunde pe viitor la asemenea 
chemări, sporindu-și aria unor 
asemenea dialoguri, și mai mult 
decit atît, în afara vizitelor și 
demonstrațiilor pe care sportivii 
le vor efectua în diferite școli, 
întreprinderi, case de cultură, va 
invita pe tineri să întoarcă vizi
ta, să ne cunoască clubul și sec
țiile noastie de performanță, de 
unde considerăm că au multe de 
învățat.

Colonel
MAXIMILIAN PÂNDELE, 

președintele clubului .^Steaua"

de Cupă în 
nil așteaptă _ 
„serie Tottenham“ să se stin
gă Dar, Tottenham clștigă 
c’,1.3“0 18 Liverpool. învinșii 
ș« | fotbaliștii de la Ever- 
țoțu Ambele goluri sînt opera 
lui Chivers, despre care pre
sa engleză scrie că e un al 
doilea Tommie Lawton.

In aceeași zi, viitorii ad
versari ai Stelei, Bayern 
Mtochen, realizează o exce
lentă performantă la Moen
chengladbach, remontînd de 
la 0—2. Comentatorii vest- 
gewnaini acordă meciului 
„prenuul de frumusețe“. în 
acest moment, Bayern Mün
chen se află în fruntea cla
samentului ADIDAS pentru 
cea mei bună echipă euro
peană a anului, la egalitate 
cu Benfica (23 de püncte)

Hotărit. ------ ■
Stea.ua an 
grea.

lucru, U.T.A. și 
o misiune foarte

Divizionarele
noastre A avan
sează greu spre 
forma sportivă, 

izbutește să des-U. T.A. nu ____ _____ ____
chidă scorul cu... Vagonul șl 
C.F.R. Steagul roșu remizea
ză ou chiu cu vai în campa
nia lui „Poll“ Galați, la 
Brașov. Criștd cedează cu un 
scor de forfait în fața lui
V. S.S. Kosice (0—3), iar Stea
ua obține o victorie â la Pi- 
rus, în partida cu Jiul (2-1), 
după ce „minerii, ca ansam
blu, au părut mai bine puți 
la punct“ (Petre Gațu).

...La Torino, Inernazionata 
trăiește momente grele. In- 
vernizzi, antrenorul, are di
ficultăți. Disputa Corso-Maz- 
zola continuă să macine e- 
chipa. Contra lui F. C. To
rino, Inter trece pe banca 
rezervelor doi jucători a- 
parent inamovibili : Facchet- 
ti și Corso. Mazzola preia ro
lul lui Mario. Dar zeii fot
balului se răzbună. La sco
rul de 1—1, Mazzola, marele 
goleador al lui Inter, înscrie 
în propria poartă, cu... capul. 
Zeii fotbalului...

A.S.A. Tg. Mu
reș reușește un 
rezultat bun la 
Tirana : 0—0 cu 

naționala Albaniei. Dat fi
ind câ Albania este viitoarea 
noastră adversară în preli
minariile Welt Kup-ului, am 
putea degreva bogatul pro
gram internațional al anului 
trimițîndu-i pe mureșeni la 
Tirana. Vă rog să-mi permi
teți această glumă... i

Sportul studen
țesc s-a întors 
din Liban cu 
trei jocuri ega

le, o victorie și un golave
raj de 10—6. Sandu Mircea 
a jucat un singur meci, dar 
a înscris patru goluri. Cineva 
spunea că Sandu Mircea e 
viitorul centru înaintaș al 
tricolorilor. Altcineva sus
ține, însă, că un joc cu Reg- 
gia Tabac e mai ușor decît 
unul cu Vulcan. Adevărul e 
pe undeva la mijloc...

Steaua, dețină
toarea „Cupei 
României", a 
fost eliminată 

în „16“-îmi, la Timișoara
(0—2 cu Politehnica).

La cîteva ore după meci, 
Heinz Rühmann spunea, în 
filmul „Corabia nebunilor“ : 
.După ce plîngi, vezi mai 
limpede“.

Miercuri se joacă meciul 
Steaua—Bayren München, în 
„Cupa U.E.F.A.“...
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Fronturile Angolei Congres al tinerilor
combatanți sud - vietnamezi

Antonio Jose Condesse, unul din conducătorii 
organizației de tineret a M.P.L.A., vorbește 

„SCÎNTEII TINERETULUI"

u-i primul interviu pe această temă — Angola — 
pe care îl consemnez. Am stat de vorbă cu mulți 
luptători veniți de pe acest pămînt însîngerdt ți, 
de fiecare dată, ascultindu-i îmi imaginam frontul 
din inima junglei, cu bătălii care se declanșează 

pe neașteptate, alungind liniștea ce se refugiase printre arbo
rii masivi. Un tînăr slăbuț, cu o față prelungă, încadrată de o 
barbă tunsă scurt, ne povestește cu precizia martorului ocular 
despre ceea ce se întîmplă în acest teritoriu african devenit 
un imens teatn de război. Informațiile sale sînt prețioase pentru 
că, deobicei, nodtățile din Angola parcurg, spre Europa, un 
drum ocolit și, inevitabil, prelungit in timp.

Să-l ascultăm, deci pe ANTONIO JOSE CONDESSE, mem
bru al Comitetului Central al Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei, unul din conducătorii organizației 
a M.P.L.A.
— Ultimele luni au avut o 

importanță deosebită pentru 
lupta pe care o ducem. Am iz
butit să stabilim baze noi, esen
țiale din punct de vedere mili
tar și să dăm lovituri grele ina
micului. S-a verificat, încă o 
dată, capacitatea ofensivă a u- 
nităților noastre. In prezent 
peste un milion de angolezi tră
iesc in zona eliberată care se 
întinde pe o suprafață de 500 000 
km. p. Zona eliberată din An
gola este de... peste 4 ori mai 
mare decît Portugalia. Manevre
le Lisabonei privind o pretinsă 
„autonomie“ locală nu izbutesc 
să provoace derută. Nu ne lă
săm înșelați. Dorim indepen
dență deplină și vom lupta pen
tru a o obține indiferent de 
jertfele pe care va trebui să le 
plătim. Un factor pozitiv pentru 
lupta noastră îl reprezintă și 
intensificarea acțiunilor opozi
ției din Portugalia — unele a- 
vînd chiar caracter militar. Fi
rește, soarta noastră depinde în 
primul rînd de lupta pe care o 
ducem pe pămîntul angolez îm
potriva armatei colonialiste...

— Vă rugăm să schi
țați un tablou al frontu
rilor...

— Forțele noastre acționează 
pe cinci fronturi. Prima zonă 
de operațiuni și, de altfel, cea 
mai dificilă este cea care duce 
către Luanda, oraș de care 
ne-am apropiat pină la 200 km. 
Enclava Cabinda reprezintă o 
regiune în care sintem puternic 
implantați. A treia zonă este 
formată din provinciile Moxico 
și Kuando-Kubango ■— centru 
vital al luptei pe care o ducem. 
In aceste provincii de savană 
inamicul nu îndrăznește, deobi
cei, să pătrundă decît pe cale 
aeriană. Celelalte două fronturi 
se găsesc în districtele Lunda si 
Bie. Faptul că unitățile M.P.L.A. 
au izbutit să ajungă pînă în 
partea centrală a țării este sim
ptomatic pentru potențialul de 
care dispunem. Lupta se desfă
șoară nu numai în zonele margi
nale, ci pe suprafețe întinse ale 
teritoriului angolez, în districte 
pe care generalii portughezi le 
socoteau, pînă recent. drept 
„sigure". Schimbările interve
nite reies chiar din faptul că 
pentru prima oară de la înce
perea luptei noastre armate ina
micul nu a fost capabil să mai 
organizeze, în estul Angolei, 
tradiționala ofensivă din sezo
nul uscat. Mai mult decît atît : 
în această perioadă el s-a retras 
de pe numeroase poziții, a aban
donat puncte fortificate (Cari- 
pande, Monteiro, Luatamba și 
altele) și a preferat să-și conso
lideze bariera defensivă din 
centrul țării care s-a dovedit 
totuși, penetrabilă.

— Informațiile din ul
timele săptămini rela
tează despre un nou 
front in sud...

— Exact. S-a deschis un nou 
front, in sud, adică acolo unde 
vecinătatea rasiștilor de la Pre
toria Ie oferea strategilor Lisa
bonei un plus de siguranță, care 
s-a vădit a fi iluzorie. Popula
ția din sudul Angolei a profitat 
de tensiunea care domnește în 
Namibia și coordonindu-și for
țele cu patrioții din acest teri
toriu a declanșat o revoltă ar
mată la 12 ianuarie 1972. Acțiu
nea a fost favorizată de faptul 
că mii de angolezi recrutați de 
„South West African Native La- 
bour Association'1 muncesc în 
Namibia. Autoritățile portughe
ze au încercat diferite acțiuni 
diversioniste pentru a ațița pe 
angolezi împotriva fraților lor 
de suferință din Namibia. în a- 
celași timp, au fost trimiși 300 
de sodați din armată colonială 
pentru a sprijini trupele sud-a- 
fricane in reprimarea mișcărilor 
populare. La 12 ianuarie, popu
lația din Fionguena, așezare din 
sudul Angolei, din districtul

de tineret

Cunene, a atacat o unitate por
tugheză. Revolta s-a extins în 
ciuda faptului că elicoptere sud
africane, urmate de unități mi
litare ale Pretoriei, au intrat în 
funcțiune alături de trupele Li
sabonei...

— Care este nota ca
racteristică a actualei e- 
tape a luptei M.P.L.A. ?

— Trecerea de la guerilă la 
operațiuni de anvergură. Aceas
ta nu înseamnă renunțarea la 
guerilă, care este și va fi ne
cesară în funcțiune de situațiile 
specifice. Dar amploarea dobîn- 
dită de lupta noastră impune o 
serie de schimbări care expri
mă un moment superior calita
tiv. Sînt în curs de reorganiza
re detașamentele noastre — de 
la unități mici vom trece la for
mații mai puternice. în urmă cu 
patru ani, de pildă, aveam o se

ră nu numai soluționarea pro
blemelor administrative, ci și 
cele de apărare prin forțe pro
prii. în acest fel, sînt degajate 
o serie de unități care nu mai 
trebuie să apere puncte fixe, ci 
dobîndesc o mobilitate deosebi
tă, puțind angaja bătălii în zo
na cea mai convenabilă.

— Cum se rezolvă 
problemele economice ?

— Colonialismul portughez 
este un colonialism sărac. în 
zona eliberată — și nu numai în 
această zonă — nu a existat o 
prezență industrială. Totul se 
reducea la niște ateliere. De pe 
acum ne preocupă modul în 
care vom reuși să industriali
zăm Angola independentă și ne 
pregătim cadre. Dar să revin la 
prezent, tn zonele pe care le 
controlăm schimburile tradițio
nale au luat sfîrșit. însă, se 
știe, noi nu avem o monedă 
proprie. Am creat, în schimb, 
o rețea de desfacere a pro
duselor pe bază de schimb, 
în acest an va avea loc Con
gresul M.P.L.A. și printre pro
blemele ce vor fi studiate se va 
găsi și cea privind posibilitatea 
creării unei monezi proprii. 
De altfel, acest congres care 
se va desfășura in interiorul 
Angolei va trebui să adap
teze structurile organizației 
la noile realități. Congresul va 
examina crearea armatei popu
lare regulate și convocarea u- 
nei adunări naționale angoleze 
care să devină organul suprem 
a) luptei noastre. Se deschid, 
astfel, noi perspective pentru 
mișcarea de eliberare a Angolei.

— Ce rol joacă tinerii 
în lupta poporului ango
lez ?

— 80 la sută din efectivele 
noastre sînt compuse din tineri. 
Cifra aceasta exprimă, cred, cu 
claritate rolul tineretului. Chiar 
și printre conducătorii luptei 
noastre se găsesc mulți tineri 
J.M.P.L.A. (organizația de tine
ret a M.P.L.A.) se bucură de o 
influență considerabilă. Tinerii 
sînt pretutindeni — luptători pe 
front, profesori în școli, infirmi
eri în spitale. Tinerii poartă po
vara principală a luptei. Noi nu 
neglijăm, însă, nici problemele 
de astăzi și nici pe cele de vii
tor ale acestei generații. La ni
velul satelor, sectoarelor, zone

în provincia Kontum din Viet
namul de sud a avut loc un 
congres al tinerilor combatanți, 
la care au luat parte sute de re
prezentanți ai tineretului luptă
tor din Vietnamul de sud, in
formează agenția „Eliberarea“. 
Participanții la Congres au au
diat numeroase expuneri referi
toare la succesele dobîndite de 
tineretul luptător din Vietnamul 
de sud, atît pe timpurile de

luptă, cît și în domeniul pro
ducției, activității 
edificării unei noi 
zonele eliberate.

Vorbitorii au i 
centrul sarcinilor : 
organizațiilor de 
Vietnamul de sud se situează 
activitatea de mobilizare a tine
rei generații în rindurile luptei 
împotriva agresiunii S.U.A., pen
tru salvarea națională.

culturale Și
societăți în

arătat că, în
imediate ale
tineret din

• Reprezentanții a 16 u- 
niversități din Spania au ce
rut colegilor din toate institu
țiile de invățămint superior 
din țară să extindă lupta îm
potriva represiunilor și să 
participe la o grevă generală 
a studenților, începînd din 
ziua de 6 martie. Apelul se 
pronunță totodată, pentru re
tragerea tuturor forțelor poli
țienești din perimetrul insti
tuțiilor școlare, încetarea per
secutării studenților, elibe
rarea studenților arestați, îm
bunătățirea sistemului de în- 
vățămint din Spania.

PHENIAN: „Nodon Șinmun" 
despre unificarea pașnică

• •

Ziarul „Nodon Șinmun“, or
gan al Partidului Muncii din 
Coreea, consacră un articol pro
blemelor unificării pașnice a 
patriei pe calea dialogului și a 
contactelor între Nordul și Su
dul țării. Ziarul arată că Par
tidul Muncii din Coreea și gu
vernul R.P.D. Coreene au for
mulat propuneri de natură să 
ducă la înfăptuirea unificării

pest t
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Argentina :

»formalizare supravegheată“

0 declarație a lm 
Maurice Schumann

rie de probleme cu materialul 
de război. în prezent detașa
mentele M.P.L.A. au mijloace 
moderne de luptă. Desigur, lăr
girea frontului ne creează pro
bleme de transport, pentru a 
putea aproviziona pozițiile cele 
mai înaintate. Ne preocupă asi
milarea unei concepții modeme 
de luptă. Războiul este o ști
ință. Trebuie să ne pregătim, în 
ritm accelerat, cadre în această 
privință. După cum trebuie să-i 
obișnuim pe luptătorii noștri cu 
mînuirea armamentului perfec
ționat. Gîndiți-vă : am moștenit 
de la colonialism un analfabe
tism care cuprindea 90 la sută 
din populație...

— Care sînt proble
mele zonei eliberate ?

— Nenumărate ! Avem proble
me de administrație, de edu
cație, sănătate, comerț și multe 
altele. Factorul primordial îl 
reprezintă consolidarea noii pu
teri — a angolezilor eliberați, 
în fiecare așezare funcționează 
comitete de acțiune care asigu

lor au loc dezbateri cu tinerii, 
se discută propuneri concrete, 
se înregistrează opiniile lor. Ti
neretul este speranța și mîndria 
Angolei...

— La capătul intervi
ului, vă rugăm să ne 
vorbiți despre relațiile 
cu România, cu tineretul 
său...

— Tineretul și poporul român 
ne-au sprijinit energic încă de 
la începutul luptei noastre de 
eliberare, au manifestat deplină 
solidaritate cu cauza noastră 
dreaptă. în poporul român avem 
un prieten sincer, pe care ne 
bazăm în toate împrejurările. 
Solidaritatea tineretului român, 
a Uniunii Tineretului Comu
nist, este o prețioasă încuraja
re în lupta pe care o ducem 
pentru independența și liber
tatea Angolei.

EUGENIU OBREA

• Agenția TASS anunță că 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a examinat propunerea 
prezentată de guvernul sovietic 
referitoare la ratificarea trata
tului semnat de U.R.S.S. cu R.F. 
a Germaniei la 12 august 1970 
și a remis-o comisiilor pentru a- 
faceri externe ale Sovietului U- 
niunii și Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului Suprem, în 
vederea adoptării unei decizii 
finale.

Tunisia va avea 
un vicepreședinte

• BIROUL POLITIC al 
Palidului Socialist Desturian, 
întrunit sub conducerea șefu
lui statului tunisian, Habib 
Bot; juiba, a hotărît crearea 
unui post de vicepreședinte al 
Republicii — informează a- 
gențiile France Presse și Reu
ter. Comunicatul publicat la 
sfîrșitul reuniunii precizează 
că vicepreședintele va fi ales 
pentru o perioadă echivalentă 
cu mandatul deținut de șeful 
statului, care este în prezent 
de cinci ani.

Pe de altă parte, se anunță 
că președintele Bourguiba l-a 
numit pe Chedli Klibi, minis
tru al afacerilor culturale și

informațiilor, ca membru al 
Birouui Politic al P.S.D.

Țăranii columbieni 
au ocupat 

trei latifundii
• SUTE DE ȚĂRANI fără 

pămînt din departamentul co
lumbian Huila au ocupat trei 
mari latifundii, totalizînd o

refugiată, ca urmare a recen
tului conflict indo-pakistanez, 
informează agenția Associated 
Press. De acest ajutor, care va 
fi administrat de Programul 
alimentar mondial, vor bene
ficia, timp de patru luni, a- 
proximativ 164 000 de persoa
ne. El va consta din 10 000 
tone grîu și 350 tone ulei ve
getal.

suprafață de 10 800 hectare, 
informează agenția Prensa La
tina. Acțiunile țărănești sînt 
urmarea neaplicării legii pen
tru reforma agrară promisă de 
autorități.

Autoritățile au trimis arma
ta pentru a-i alunga pe țărani 
de pe păminturile ocupate.

• LA CEREREA guvernului 
Pakistanului, Organizația Na
țiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) a 
hotărît să aprobe ajutoare în 
alimente, în valoare de 1 mi
lion dolari, pentru populația

Partidul Comunist Italian 
și Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare au că
zut de acord să se prezinte 
cil liste comune de candidați 
la alegerile din mai pentru 
Senatul Republicii, se arată 
într-un document comun, dat 
publicității de Biroul Politic 
al P.C.I. și de Secretariatul 
Național al P.S.I.U.P., relevă 
agenția Tass.

AGENȚIA France Presse in
formează că Saeb Salam, șeful 
guvernului libanez, a avut o 
convorbire cu Vasser Arafat.

embrii guvernului argentinian și guvernatorii 
provinciilor și-au prezentat demisia președin
telui Lanusse. Acest eveniment era 
teptat după declarațiile repetate din ultimeie 
luni ale președintelui privind hotărîrea sa de a 
lua toate măsurile pentru ca Argentina să revină la 

un sistem instituțional în etape succesive : constituirea 
„unui guvern constituțional de tranziție“ ; alegeri preziden
țiale și parlamentare la 25 martie 1973 ; instalarea președintelui 
ales (Lanusse speră să fie nu numai organizatorul, dar și în
vingătorul alegerilor) de Ziua naționaă a țării — 25 mai ; for
marea unui guvern civil.

In paralel cu normalizarea vieții politice, Lanusse promisese 
lichidarea cauzelor subdezvoltării și dependenței care împie
dică dezvoltarea țării. Deocamdată, pe acest plan progresele 
au fost invizibile. Limitarea puterii oligarhiei locale, strîns le
gată de liderii militari, a fost imposibilă ca și cea a capitalului 
străin, mai ales nord-american, care controlează peste 50 la sută 
din producția industriilor extractive, de automobile și construc
țiilor de mașini. Neonorarea promisiunilor pe plan economic, 
din 1966, de cînd militarii au preluat puterea, a adus economia 
țării într.-o situație gravă marcată de un deficit de 200 milioane 
dolari la sfîrșitul lui 1971. de o superinflație cu o rată anuală 
de 40 la sută (după revista economică „SINTESIS“) ; de deva
lorizarea pesoului de 6 ori în 1971 ; de un milion de șomeri (10 
la sută din întreaga populație activă).

In fața situației economice care se înrăutățește, sindicatele au 
luat poziție împotriva pasivității autorităților. Luna trecută a fost 
declarată o grevă generală de 48 de ore la apelul Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) care numără 4,5 milioane de mem
bri. Greva a luat o amploare fără precedent, afectînd întreaga 
activitate economică. Demonstrația nemulțumirii populare față 
de situația economică și de curba inflaționistă ascendentă, a 
avut consecințe imediate. Pe plan economic, guvernul argen
tinian a lixat miercuri un plafon al prețurilor la unele articole 
de consum — o victorie parțială a greviștilor care cereau mă
suri economice în sprijinul oamenilor muncii. Pc plan politic, 
presiunea exercitată de această grevă generală a precipitat de
misiile membrilor cabinetului. Agenția FRANCE PRESSE con
sideră că aceste demisii vor permite președintelui Lanusse rema
nierea cabinetului și-i va da posibilitatea elaborării unei noi poli
tici economico-sociale. Alte cîteva elemente indică că președin
tele Lanusse face mișcări prudente în arena preelectorală. La 
presiunea C.G.T. (care este controlată de aparatul peronist) 
acum o lună, autoritățile au eliberat 31 de deținuți politici, dar 
alte 500 de persoane condamnate pentru desfășurarea de acti
vități politice progresiste rămîn încă in penitenciare. Partidul 
peronist a fost recunoscut ca legal, lui Peron i s-au deschis 
porțile pentru a se reîntoarce din exil în țară, s-a sugerat opor
tunitatea unui dialog Lanusse—Peron. Acestea, socotesc obser
vatorii, ar fi indicii pentru o „normalizare“ politică.

Calea spre o normalizare politică nu este, totuși, netedă. Șefii 
militari își simt amenințate interesele. Exponenții „liniei dure" 
nu par dispuși să se retragă definitiv în cazărmi după alegerile 
din martie 1973. Ei sînt favorabili unei așa-zise „normalizări 
politice supravegheate“ iar președintele Lanusse a fost 
obligat să accepte varianta propusă de ei : viitorul guvern 
constituit in urma alegerilor va fi „de tranziție" și supus unui 
anumit control militar. Cu cît lunile trec și data alegerilor se 
apropie, militarii ar putea ridica noi pretenții. Lanusse se teme 
de o nouă ofensivă a forțelor populare, care, nemulțumite de 
cursul politic pe care militarii vor să-1 imprime în continuare 
țării, să reediteze demonstrațiile masive dc Ia Cordoba din 1969 
și 1971. Pentru moment, demisiile miniștrilor îi dă un răgaz 
președintelui Argentinei înaintea pasului următor.

M de aș-
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Comunicatul
conferinței islamice

DJEODAH 5 (Agerpres). — Co
municatul celei de-a treia confe
rințe a miniștrilor afacerilor ex
terne din țările islamice, dat pu
blicității la Djeddah, exprimă 
„sprijinul pentru țările arabe fră
țești în eforturile lor de a elibe
ra teritoriile aflate sub ocupație 
israeliană cu mijloacele și meto
dele pe care le consideră confor
me intereselor lor, securității și 
integrității lor teritoriale“. Parti
cipanții la conferință s-au pronun
țat pentru, respectarea drepturilor 
poporului palestinian. Conferința 
a recomandat crearea unui fond 
pentru palestinieni, în care ur
mează să fie vărsate donațiile par
ticulare și guvernamentale din di
ferite țări.

Alegerile municipale pe care 
forțele israeliene de ocupație În
cearcă să le impună pe teritoriile 
arabe sint ilegale și nu pot avea 
un caracter reprezentativ, subli
niază comunicatul, cerînd locuito
rilor de pe aceste teritorii să 
boicoteze alegerile și să le facă 
să eșueze.

„Imipramina" — 
efecte dăunătoare

• COMISIA britanică de 
control a produselor farma
ceutice a anunțat deschiderea 
unei anchete urgente asupra 
efectelor „imipraminei“, me
dicament care, potrivit unui 
medic australian, ar provoca 
embrionului uman aceleași 
malformații ca și thalidomida. 
Recent, doctorul VVilliam 
McBride, care a stabilit și e- 
fectele nocive ale thalidomidei, 
afirma într-un articol publi
cat în „Australian Medical 
Journal“ că și imipramina a- 
fectează dezvoltarea normală a 
fătului.

Imipramina, fabricată în El
veția și vîndută în întreaga 
lume, adesea sub denumiri di
ferite, se administrează 
dativ persoanelor care 
de depresiuni nervoase.

ca se- 
suferă

bolivi- 
Klaus

• CAZUL cetățeanului 
an de origină germană, 
Altmann, acuzat în mod tot mai 
insistent de a fi, in realitate, 
Klaus Bărbie, criminal de război 
nazist, fost șef al Gestapoului 
din Lyon, urmează să fie pre
zentat, în cursul săptămînii vii
toare, instanțelor judiciare bolivi- 
ene, a anunțat Ministerul de Ex
terne al Boliviei.

Conferința și-a exprimat spriji
nul pentru lupta legitimă a po
poarelor africane și a condamnat 
cu energie guvernele Republicii 
Sud-Africane și Portugaliei, pre
cum și regimul ilegal din Rhode
sia, pentru oprimarea mișcărilor 
de eliberare.

Comunicatul relevă că partici
panții au aprobat proiectul unei 
Carte, „al cărei scop îl reprezin
tă consolidarea solidarității isla
mice șl promovarea cooperării în 
domeniile economic, cultural, 
științific șl de altă natură“.

Intr-o cuvîntare rostită la 
Liège, în prezența lui Pierre 
Harmel, ministrul belgian al afa
cerilor externe, Maurice Schu
mann, ministrul de externe al 
Franței, s-a referit la trei dintre 
întîlnirile importante ale anului 
1972, anunță agenția France 
Presse.

Vorbind despre Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare, ale cărei lucrări se vor des
fășura la Santiago de Chile în- 
cepînd din luna aprilie, Maurice 
Schumann a spus că „trebuie să 
se revină la o politică contrac
tuală a produselor de bază și a 
prețurilor“.

O altă întîlnire importantă pri
vește securitatea și cooperarea în 
Europa, a declarat ministrul 
francez, menționînd că „nu va 
exista echilibru fără cooperare“. 
Schumann a afirmat că „tineretul 
european are astăzi imensul pri
vilegiu de a cunoaște prima pe
rioadă asupra căreia nu planea
ză nici o amenințare de război. 
Este un privilegiu pe care tre
buie să-l consolidăm“.

în sfîrșit, a spus ministrul 
francez, o întîlnire importantă 
va avea loc în luna octombrie 
la Paris și la ea vor participa 
șefii de stat din țările membre 
ale Pieței comune lărgite.

a țării
țării pe cale pașnică, fără vreun 
amestec din afară, deipunînd se
rioase eforturi în vederea rea-, 
Uzării acestui obiectiv. Desfășu
rarea convorbirilor între repre
zentanții societăților de Cruce 
Roșie R.P.D. Coreeană și 
Cqreea de Sud constituie un 
progres pe linia eforturilor în 
vederea unificării, arată ziarul, 
în pofida faptului că ritmul a- 
cestora este lent și că aria pro
blemelor abordate rămîne în
gustă. Aceste convorbiri, menite 
să soluționeze probleme de or
din umanitar, sînt de natură să 
depășească impasul relațiilor 
dintre Nordul și Sudul Coreei, 
să creeze o atmosferă favorabi
lă și să pregătească drumul, u- 
nificării pașnice a țării, sublini
ază ziarul. Reprezentanții R.P.D, 
Coreene la convorbiri se stră
duiesc să acționeze în spiritul 
unei atmosfere de unitate și 
armonie națională, pentru a pu
ne capăt situației de divizare în 
care trăiesc numeroase familii 
coreene. In vederea acestui 
scop, partea nord-coreeaină a 
propus realizarea de vizite In
tre cele două părți ale Coreei 
pentru familiile și Hidele . care 
trăiesc despărțite, 
această măsură de 
faciliteze depășirea

Salvador Allende
situația economică

■ V ••a țarii• •

înîn încheierea vizitei sale 
provincia Antofagasta, președin
tele chilian Salvador Allende, a 
luat cuvîntul la o adunare a 
muncitorilor de la cele mai mari 
mine de cupru din țară, Chu- 
quicamata, anunță agenția Pren
sa Latina. El a adresat muncito
rilor din industria cuprului fe
licitări pentru îndeplinirea pla
nului de producție pe 1971.

Președintele a arătat că, în 
prezent, Chile are de înfruntat 
o serie de serioase dificultăți în 
domeniul economiei. Una 
cauzele acestei situații, 
el, rezidă în datoriile 
deosebit de mari ale 
chilian moștenite de la 
anterior.

în continuarea cuvîntării sale, 
președintele Allende a subliniat

că economia chiliană are impor
tante perspective de dezvoltare. 
Ca urmare a prospecțiunilor 
geologice efectuate împreună cu 
specialiști din țările socialiste, 
printre care și România, a men
ționat președintele Allende, au 
fost descoperite și vor fi valo

rificate noi bogății naturale.

din 
a arătat 
externe 
statului 
regimul

Cuvîntarea lui

în cuvintarea rostită în fața 
activului de partid și economic 
din județul Silistra, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat, s-a referit la sar
cinile trasate de Congresul al 
X-lea al partidului în construi
rea societății socialiste dezvol
tate. în context, el a arătat că, 
în momentul de față, principala 
problemă este de a organiza 
activitatea maselor în transpu
nerea în viață a acestor sar
cini.

Oprindu-se asupra întrecerii 
socialiste pentru depășirea o- 

biectivelor celui de-al șaselea 
cincinal, Todor Jivkov a subli
niat. că este necesar să se mo
bilizeze toți factorii de care de
pinde creșterea productivității 
sociale a muncii. Numai astfel, 
a spus el, se vor crea condițiile 
pentru ridicarea, în continuare, 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Vorbitorul a relevat ne
cesitatea ca producția bulgară 
să fie competitivă pe piața in
ternațională.

Am auzit adesea spunîndu- 
se că puterea unei femei stă 
în slăbiciunea ei, că gloria unei 
femei este mormînlul ferici
rii ei, că mai degrabă ar pu
tea fi iubită o femeie cu bar
bă decît o femeie savant (mă 
în.fioară gîndul că acestle ulti
me cuvinte le-a spus chiar ge
nialul Balzac !).

Tntr-o recentă călătorie fă
cută într-un lung șir de fări ca
pitaliste în scopul unei docu
mentări în ce priveșe statutul 
juridic al funcționarului public, 
după nenumărate întrevederi 
cu factorii responsabili din 
Franfa, Belgia, Olanda, An
glia, R.F. a Germaniei, și din 
alte țări am constatat stupefia
tă că nicăieri, dar absolut ni
căieri, nu avusesem vreo con- 
vorbirie oficială cu vreo fe
meie, funcționar de stat. Numai 
bărbați. Femeile apăreau doar 
să servească ceaiul, cafeaua 
sau laptele.

De ce la celebra „Ecole Na
ționale d’Administration” de la 
Paris nu studia nici o femeie ?

De ce în foarte prestigiosul 
„Civil Service Departament"

SARBATOAREA GHANEI
pro- 

inde- 
de

Se împlinesc 15 
ani de la 
clamarea 
pendenței 
stat a Ghanei.
După o înde
lungată luptă, 
la 6 martie 1957, 
fosta colonie 
britanică „Coas
ta de Aur“ ob
ținea statutul 

de dominion și intra în peri
oada existenței sale de sine 
stătătoare. Trei ani mai tir- 
ziu în urma referendumului

1

ACCRA

pentru adoptarea noii 
stituții, Ghana devenea 
publică.

Situată pe coasta occiden
tală a continentului african, 
pe cursul inferior al fluviu
lui Volta, cu o suprafață de 
237 000 kilometri pătrați și 
cu o populație estimată în 
prezent la aproape 9 milioa
ne de locuitori, Ghana se - 
învecinează cu Togo, Volta 
Superioară și Coasta de Fil
deș. Tînărul stat din Golful

con- 
re-

Guineii este cel mai mare 
producător mondial de cacao 
și dispune de importante re
surse mineraliere.

Cucerirea independenței — 
eveniment de importanță is
torică în viața poporului 
ghanez — a însemnat înce
putul unor eforturi susținu
te pentru consolidarea eco
nomică și socială a țării, 
pentru lichidarea grelei 
moșteniri coloniale. Au fost 
construite numeroase fabrici 
și uzine, printre care cea 
de la Tema pentru prelucra
rea bauxitei, și identificate 
importante surse de materii 
prime care vor asigura baza 
dezvoltării în viitor a unor 
noi ramuri. Producția anua
lă de diamante, care a a- 
tins in anii din urmă 2,5 mi
lioane carate, situează Gha- 
na pc locul patru in lume la 
acest capitol. în același timp, 
s-au făcut eforturi pentru 
diversificarea producției a- 
gricole prin introducerea u- 
nor noi culturi. Prin con
struirea barajului de la Ako- 
sombo, pe Volta, s-a reali
zat nu numai creșterea pro
ducției de curent electric 
necesar noilor obiective in
dustriale, ci și condiții pen
tru trecerea la o agricultu
ră intensivă

Pe plan extern, Ghana du
ce o politică de coexistență 
pașnică, orientată spre dez
voltarea colaborării interna
ționale, spre lichidarea colo
nialismului. Relațiile româ- 
no-ghaneze cunosc o dezvol
tare rodnică, corespunzător 
intereselor celor două po
poare, cauzei păcii și coope
rării internaționale.

B. ȘT.

conisiderînd 
natură să 

_______ ___ ______ actualului 
stadiu de înghețare a relațiilor 
dintre Nord și Sud.

în încheierea articolului se 
arată că autoritățile sud-coree* 
ne se opun progresului convora 
birilor dintre reprezentanții sd4i 
cietăților de Cruce Roșie, re
primind sentimentele favorabile 
unificării pașnice manifestate 
de populația din. Coreea de Sud» 
blocînd calea contactelor și ne
gocierilor dintre cele două părți 
ale țării și mențitiînd actuala 
situație de divizare a patriei. 
Succesul convorbirilor dintre 
societățile de Cruce Roșie de
pinde de poziția părții sud-co- 
reene, subliniază ziarul, men- 
ționînd că regimul din Coreea 
de Sud ar trebui să nu trădeze 
așteptările și năzuințele celor 
care suferă de pe urma diviză
rii țării și 6ă se pronunțe cu 
sinceritate pentru succesul con
vorbirilor.

• LA VARȘOVIA s-a des
chis ședința Comisiei culturale 
a Consiliului Mondial al Păcii, 
la care participă reprezentanți 
ai intelectualității din peste 20 
de țări ale lumii. Din România 
este prezent prof. univ. dr. do
cent Jean Livescu. După cum 

menționează agenția P.A.P., sint 
examinate probleme privind 
colaborarea intelectualilor in 
lupta pentru pace și progres.

cît la bărbați, iar aplicarea 
legislației muncii care prote
jează femeia îngreunează res
pectarea timpului normal de 
muncă. Tn același raport se 
sublinia de asemenea că „în 
general femeia are o gamă 
limitată de alegere a pro
fesiunii sale : precaritatea
mijloacelor economice, lipsa 
unei formațiuni profesionale și 
a unei instrucțiuni, discrimina
rea bazată pe culoarea pielii, 
care persistă în anumite sfere 
ale vieții americane, apasă fe
meia cu o greutate sporită de 
discriminarea sexului".

Dar azi, numărul studentelor 
americane, engleze sau france
ze nu este cu mult mai mic 
decît cel al studenților și, totuși, 
după absolvirea facultății nu 
le mai întîlnim decît în pro
porție redusă, printre me
dici, ingineri, arhitecți, ju
decători, avocați. Neîncrederea 
ce i se arată, o determină să 
se refugieze în căsnicie. Deve
nind numai „casnică", licenția
ta de ieri se întîlnește cu in
satisfacția creată de automa- 
tismele mărunte, cotidiene, pe

Condiția femeii
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SANDA GHIMPU

de la Londra, înaltii funcțio
nari erau numai bărbați, peste 
două sute de bărbați ?

Un politician american nu se 
sfia să spună că „femeile au 
o structură fiziologică incom
patibilă cu înaltele funcții și 
că, de pildă, o femeie pre
ședinte al Statelor Unite ar fi 
un adevărat pericol : reacțiile 
ei ar putea fi cu totul impre
vizibile în momente de criză 
națională !".

Dar faptul că în țările capi
taliste nu sînt promovate fe
meile. în înalte funcții de stat 
nu este încă cel mai grav lu
cru.

încă din 1951 convenția nr. 
100 a Organizației Internațio
nale a Muncii prevedea egali
tatea de remunerare a mîinii 
de lucru masculină cu cea 
feminină, pentru o muncă 
egală.

Peste o sută de țări s-au gră
bit să o ratifice.

Dar, în fapt, din aceleași ra
poarte ale Organizației Inter
naționale a Muncii, rezultă că, 
în industria manufacturieră 
de exemplu,în marile țări in
dustriale, cîștigurile femeilor 
pentru aceeași muncă, repre
zintă 50 pînă la 80 la sută din 
cîștigurile bărbaților.

în aproape toate muncile, fe
meile, avînd o pregătire și o 
vechime asemănătoare se gă
sesc în categorii inferioare în 
raport cu bărbații, constată ra
portul comisiei prezidențiale a- 
supra condiției femeii din Sta
tele Unite, instituită de regre
tatul președinte John Kennedy.

Patronii preferă să angajeze 
bărbați în locul femeilor, pre- 
textînd că procentajul îmbolnă
virilor, absențele, instabilitatea 
sînt mult mai mari la femei de-

care în mod fatal le rezervă 
exclusivismul treburilor casnice.

Faptul că pretutindeni, în lu
mea capitalistă, femeile au în
ceput să se revolte nu e de 
mirare, faptul că au început 
să declare război bărbaților ar 
trebui să-i îngrijoreze, pentru 
că, așa cum spunea o dată un 
scriitor, bărbații au cîștigat 
multe războaie, dar niciodată 
un război împotriva femeilor. 
Acest război pare să fie mai 
vjolent în America. Un nou cu- 
vînt . își face loc în englezc- 
americană de azi : sexismul. 
Este acuzația capitală pe care 
femeile o aduc bărbaților.

Nu vrem să mai fim niște pă
puși — spun ele. Dați-ne la 
muncă egală salarii egale cu 
bărbații, dați-ne posibilitatea 
să promovăm atunci cînd o 
merităm, acordați-ne încrede
rea și veți vedea cîte vom fi 
în stare să realizăm I

Desigur este sfîșietor de trist 
ca după aproape două sute de 
ani de la apariția în Franța a 
Declarației drepturilor femeii 
și cefățenei (unde se lansa for
mula „dacă femeia are dreptul 
să se urce pe eșafod, ea are de 
asemenea dreptul să se urce 
'a ^'bună ) să se mai încerce, 
astăzi, să se legitimeze egali
tatea în drepturi a femeii cu 
bărbatul. înseamnă că omeni
rea se mișcă foarte încet și că 
de multe ori face chiar și pași 
înapoi.

Sînt niște ginduri pe care le 
îndrept spre femeile „de din
colo" în acest început de pri
măvară ce totdeauna e mar
cat și de o zi ce ne-a fost dă
ruită de istorie, nouă, femeilor.
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