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Cel mai de seamă succes pe 
care constructorii Fabricii de 
piese de schimb și războaie de 
țesut din Botoșani îl raportează 
în cinstea zilei de 1 Mai este 
realizarea pină la 20 aprilie a 
peste 50 la sută din valoarea pla
nului pe anul în curs. Hotărîți 
să înfăptuiască indicația condu
cerii partidului de a realiza în 
perioada respectivă cel puțin 20 
la sută din planul anual, con
structorii s-au întrecut pe ei în
șiși. La 31 martie bilanțul șan
tierului era grăitor: se realizase
ră în afara planului și a anga
jamentului propriu lucrări în 
valoare de 120.000 lei. Sub aspec
tul stadiilor fizice, corpul prin
cipal de fabricație se află cu 
două luni în avans față de gra
fic. De pe platforma acestor suc
cese a demarat activitatea în 
trimestrul doi.

Perimetrul de la marginea o- 
rașului Botoșani unde a fost am
plasată întreprinderea va fi aco
perită în actualul cincinal cu 
alte mari și moderne obiective 
industriale- Fabrica de piese de 
schimb va fi însă cea mai im
punătoare și mai modernă de a- 
cest fel din țară. Construcția ei 
a fost impusă de faptul că în 
cincinalul 1966—1970 parcul răz
boaielor de țesut al industriei 
noastre a crescut cu 60 la sută 
față de cel existent în cincinalul 
anterior, în aceeași proporție 
crescînd nevoia pieselor de 
schimb. Tot atit de justificată 
este amplasarea fabricii la Boto
șani, într-o zonă cu o dezvoltată 
industrie de țesături.

— Care va fi partea de con
tribuție a tinerilor constructori 
la îndeplinirea acestui angaja
ment ?

Secretarul comitetului U.T.C., 
Dumitru Constantin, ne vorbeș
te despre cîștigurile mari ale 
fiecărui tînăr în parte — câști
guri, care sînt după părerea sa, 
expresia unor foarte bune ran
damente la locurile lor de mun
că, în echipele în care lucrează, 
ne arată depășirile lunare ale u- 
teciștilor. Nici un tînăr nu s-a 
situat — de la începerea inves
tiției — sub norma de producție.

— Direcția în care acționăm 
în prezent pe linia organizației 
noastre — continuă tovarășul 
Dumitru Constantin — este a- 
tragerea tuturor tinerilor necali
ficați în cursurile de calificare 
iar a celor calificați în activita
tea de perfecționare profesiona
lă. Ne preocupă în foarte mare 
măsură pregătirea forței de 
muncă deoarece imediat după 
terminarea acestei investiții noi
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vom ataca alta. Or, pe parcurs, 
mai „pierdem" destui tineri con
structori. Numai zilele trecute 
conducerea șantierului a dat 
transferul la 40 dintre ei care 
se califică pentru meseriile fa
bricii la construcția căreia au 
contribuit. Dai' aceasta este și 
o mîndrie pentru noi. Sîntem 
convinșj că foștii constructori ai 
fabricii vor fi printre cei mai 
buni meseriași ai săi.

Activitatea despre care ne vor
bește interlocutorul nostru este 
în toi. La 1 aprilie au început 
pe șantier cursurile de califica^ 
re pentru 43 de betoniști. Alți 
75 de constructori — betoniști și 
dulgheri din categoriile inferi
oare de încadrare — au fost in
cluși în cursuri săptămînale de 
perfecționare profesională.

— Pe care factor contați în 
realizarea angajamentului dv. de 
a devansa punerea în funcțiune?

— în primul rînd pe temeini
ca organizare a activității de 
construcție — ne răspunde ingi-. 
nerul Emil Curpen, șeful șan
tierului nr. 3 — organizare care 
permite desfășurarea tuturor for-

• 40 DE ÎNTREPRINDERI, 
șantiere de construcții și uni
tăți economic^ din județul 
Galați și-au realizat pină la 
această dată principalele o- 
biective ale angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 1 Mai. 
Prin întreținerea și exploa
tarea judicioasă a mijloacelor 
de tracțiune și folosirea ra
țională a fondului de timp, 
colectivul Depoului C.F.R., de 
pildă, și-a depășit prevederile 
de plan la producția globală 
cu 18,9 la sută.

Succese deosebite s-au ob
ținut și la șantierul naval. 
Aici, unul din principalele o- 
biective în întrecerea socia
listă este scurtarea ciclului de 
fabricație a navelor cu circa 
25 zile. La majoritatea lucră
rilor, angajamentul a fost în
deplinit. O navă a fost lansată 
înainte de termen, următoa
rea luîndu-i locul pe cală, iar 
primul carbonier de 15 000 
tone va porni în curînd pe 
drumul de apă al mărilor și 
oceanelor.

ROMULUS LAL

INTENSĂ, DE FERTILE

• CU REALIZĂRI DE 
SEAMA ÎN PRODUCȚIE în
tâmpină sărbătoarea muncii 
și colectivele clin industria 
județului Mureș. Din datele 
centralizate la Direcția jude
țeană de statistică rezultă că, 
de la 1 ianuarie și pină Ia 20 
aprilie, întreprinderile in
dustriale și unitățile econo
mice din județ au dat econo
miei naționale peste prevede
rile din plan : 86 milioane
kvvh energie electrică, 4 200 
tone azotat de amoniu, eu 
care pot fi fertilizate peste 
25 000 ha teren agricol, 550 
tone prefabricate din beton 
armat, 940 mc cherestea de 
fag, 42 000 mp țesături, 4 400 
perechi de încălțăminte, peste 
35 000 hl lapte proaspăt pen
tru consum și alte produse.

dh Am străbătut zilele acestea de 
la un capăt la altul Cîmpia Bă
răganului, împresurat fiind per- 

£ manent de miresmele crude ale 
griului,, mai puternice decît mi
rosul benzinei, al gazelor de eșa- 
pament, al țigărilor fumate — și 
miresmele griului crud nu s-au 
lăsat înfrînte decît în comuna 

£ Viziru, dar înfrînte tot. de mi
reasma de grîu, grîu bătrîn de 
anul trecut, transformat la ora 

9 trecerii noastre prin comună, în 
pîine caldă. Nu am rezistat ispi- 
tei de a ne opri — și cum dea- 

9 supra noastră începuse să fulge
re, locuitorii ne-au întîmpinat cu 
zîmbete, ca pe niște oameni care 

V aduc ploaia, invitîndu-ne la un 
popas mai îndelung.

•
 Facem cunoștință cu Dobrilă 

R. Ștefan, pensionar în vîrstă de 
81 de ani, de la care aflăm cît 
de veche e comuna Viziru, co
muna în care Vlad Țepeș, ar fi 

_ tras în țeapă un vizir care l-ar 
9 fi mîniat cică pe Măria Sa, nu 

se mai știe cu ce vorbe sau fapte 
urîte...

" 11 întrerupem pe bătrînul po
vestitor cu întrebarea:

— Ce schimbări importante 
ați observat în viața comunei de 
la cooperativizare încoace și mai 

dk ales în ultimii 10 ani P
— Ce schimbări P! Păi s-a 

schimbat totul!...
dh — Și dumneavoastră ?

— Și eu... Viața de azi a co
munei noastre se deosebește de 

db viața dinainte ca moara de rîș
niță ; dar poate că dumneata nu 

dh știi ce e aia rîșniță, moară tre- 
buie să știi, dar rîșniță n-ai de 
unde să știi, că ești tînăr...

dh — Ba știu, zic.
■— Ba nu știi. Te gîndești la 

aia de rîșnit cafea!
— Da.
— Ei, eu nu de rîșniță asta 

vorbesc, eu vorbesc de altă rtș- 
9 niț-ă — rîșniță cu care tata mo- 

șu măcina porumbul. Era cam 
• cît pălăria asta a mea. Moară 

trebuie să știi cum e. Acum în
țelegi ? Uite, de exemplu, dru- 

• mul asfaltat pe care ați venit; nu 
erau pe el decît pietroaie, acum 
îl vedeți cum e și cred că nici 

• drumurile dumneavoastră din
București nu sînt mai bune de-

cît drumul nostru din Vizirii. 
Avem școli, avem cămin cultu
ral, avem dispensar, avem ma
gazine...

— Le
10 ani ?

— Da, 
orice om 
ce-i trebuie...

Drăgulin Tudor, președintele 
cooperativei de consum întărește 
cu neascunsă mîndrie afirmația:

— Poate n-o să credeți, dar 
sînt oameni care vin din Brăila 
să cumpere diferite obiecte pe 
care nu le găsesc în magazinele 
din oraș și le găsesc în maga
zinele din comuna noastră.

— Din unghiul dumneavoas
tră de vedere, vreau să spun al 
cooperativei de consum, care e 
curba nivelului de trai al locui
torilor comunei Vizirii ?

— Dacă în anul 1967 am des
făcut în comună mărfuri în va
loare de 9 milioane lei, în 1971 
cifra a crescut la 20 milioane; 
tot în această perioadă desface-

aveați și în urmă cu

dar nu ca acum. Acum 
găsește în comună tot

rea mărfurilor cu caracter de fo
losință îndelungată, mărfuri care 
dovedesc un anumit grad de ci
vilizație, a crescut într-o propor
ție de 300 la sută.

Zamfir Ion, directorul cămi
nului cultural, ține să evidențieze 
iilctil cifrelor expuse:

— Omul de la Viziru se apro
pie foarte mult de omul de In 
oraș în privința modului de via
ță, nivelul cultural a crescut con
siderabil în ultimii ani; numă
rul de intelectuali crește, numă
rul de salariați crește an de an; 
e firesc deci, ca locuitorii comu
nei noastre să aibă aceleași pre
tenții ca orășanul.

Ne oprim în dreptul unui 
grup de tineri. îi întrebăm des
pre viața lor, despre viața comu
nei. Bănică Victor, șoferul ma
șinii de pîine a cooperativei de 
consum din Viziru calificat în

VASILE VĂDUVA

(Continuare în pa%. a II l-a)
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AL ARTEI STUDENȚEȘTI
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• Importante măsuri adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. • S-a hotă- 
rît convocarea, în iulie acest an, a Conferinței Naționale a Partidului • Un 
vast program de introducere a sistem ului de conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor • îndemn la intransigență față de orice încăl
care a normelor eticii comuniste • Frontul Unității Socialiste chemat să 
joace un rol mai activ în ridicarea conștiinței socialiste a maselor, în
treaga viață socială a țării • Modificarea unor articole din Constituție 
și adoptarea unor noi legi pentru mai buna organizare a activității • 
înalte distincții acordate fruntașilor în întrecerea socialistă, unităților 
agricole care au obținut producții mari.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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După trei zile de concurs, în 
care s-au reunit formațiile artis
tice studențești din toate centre
le universitare ale țării, în ca
drul celei de a opta ediții a fes
tivalului național al artei stu
dențești, secția estradă și muzi
că ușoară, juriul condus de com
pozitorul George Grigoriu a 
acordat următoarele premii: 
Premiul I și mențiune specială 
pentru orchestră ansamblului 
centrului universitar . Iași și an
samblului centrului universitar 
Cluj ; premiul III ansamblului 
centrului universitar Brașov ; 
premiul special al revistei „Via
ța studențească", pentru origi
nalitate și înaltă expresie artis
tică a unui mesaj umanist și re
voluționar, spectacolului susținut 
de formațiile de dansuri și 
vocal-instrumentale din centrul 
universitar Tg. Mureș.

Formații de muzică ușoară : 
Premiul I — formația ,,Dentes" 
din Tg. Mureș : premiul II for
mației „Sfinx" din București ; 
premiul III formației „Stelele" 
— Timișoara.

Formații de dansuri moderne : 
Premiul I formației de dansuri 
a. Casei de cultură a studenților 
din Tg. Mureș. De asemenea 
s-au acordat premii pentru dan
surile „Apaș" (-Brașov), „Lowe 
story" (Iași), „Picături de ploa
ie" (Cluj).

Premii pentru interpretare : 
prezentatorul Paul Prună (C. U. 
Cluj) monologuri : Radu Atana- 
se (C.U. Iași) ; cupletiști Stelian 
Popescu — Institutul pedagogic 
de trei ani Bacău ; grup vocal: 
centrul universitar Iași ; compo
ziții originale studențești : „Iar
na pe uliță" a formației „Den
tes" din Tg. Mureș și Gheorghe 
Mihalache din Bacău, pentru 
melodia „Căprioara de porțe- 

Hepp

și Carmen Mureșan, C. U. Cluj ; 
premiul II — Adriana Pițu, 
C. U. Cluj : premiul III — Ca
melia Babiu, C.U. Galați și Ildi- 
co Bokor, C. U. București. So
liști vocali : premiul I — Gheor
ghe Nioolescu, C.U. Cluj ; pre
miul II — Constantin Florescu, 
C. U. Iași și Costel Chetreanu, 
C. U. Iași ; premial III y- Ion 
Nemeș, C. U. Brașov.

Premiul pentru popularitate : 
Marcela Saftiuc — C. U. Cluj, 
Juriul a acordat de asemenea, 
trei premii-diplomă pentru mo
dul in care au îndrumat și pre
gătit ansamblurile studențești, 
pentru atașamentul, dăruirea și 
continuitatea in activitate ur
mătorilor : Gabriel Mărgărint, 
Titel Popovici, Kelemen Ferenc 
și Alexandru Herșoovici.

Marele premiu al festivalului 
n-a fost acordat. In încheiere 
trebuie relevat faptul că ținuta 
scenică a participanților la a- 
ceastă ediție a festivalului a 
fost superioara festivalurilor din 
anii trecuți, iar in ce privește 
conținutul artistic s-a acordat o 
importanță crescindă creațiilor 
originale românești.

Fie-mi permis ca un articol 
in care trebuie să se vorbească 
cu maximă obiectivitate despre 
evenimentele pe care le-a în
registrat agenda săptămânii în
cheiate ieri, să-1 încep cu un 
moment din programul perso
nal de activitate, deci întrucâtva 
cu un argument care ar putea 
părea subiectiv. întâmplarea a 
făcut ca, la un curs de socia
lism științific predat la Insti
tutul de construcții din Bucu
rești, tema să cuprindă desfășu
rarea evenimentelor circumscri
se în perioada de la Eliberarea 
României pină azi, adică, pină 
la acest dinamic început al e- 
tapei edificării societății socia-

liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Urmărindu-i 
pe studenți cum îșî notează da
tele și ideile pe care le primeau 
am avut un cert sentiment de 
bucurie : citeam pe chipurile 
lor o concluzie esențială —, 
aceea că în programele stabi
lite de partid există o logică 
fertilă, că întreaga construcție 
socialistă a urmărit, în liniile 
ei fundamentale, un proiect 
bine gîndit, dar șl mai mult —r 
că învățămintele experienței 
sînt puse, azi, în valoare cu a- 
•dîncă înțelepciune, cu mult 
spirit gospodăresc, cu neoste
nită trudă și dragoste pentru 
România și poporul ei de către

partidul nostru comunist, de 
către conducerea sa în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Aveam în față» niște viitori ingi
neri constructori, care puteau 
înțelege, desigur, cu suficientă 
profunzime faptul că în săptă- 
mîna la care ne referim a avut 
loc în țara noastră, în cadrul 
Plenarei Comitetului Central 
al P.C.R., pentru prima dată, 
pe baza datelor bilanțului glo
bal al unui an de muncă, o a- 
naliză amplă și complexă a 
fenomenului economic, cu toa
te efectele sale pozitive. A fost,

Secția de mecanică grea a 
U.U.P.S.C. Tînărtil frezor 
Gheorghe Fior eseu, lucrează 
la roțile dințate pentru ma- 

laxoare.EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

lan" ; Instrumentiști :
Dietmar, «saxofon — C. U. Ti
mișoara, Takas Zoi tan. chitară 
— C. U. Cluj, Florin Gîrbacea, 
baterie — C. U. Cluj, Cornel 
Liuba, baterie — C. U. Timișoa
ra, Marin Costache, orgă — C.U. 
Tg. Mureș, Gheorghe Torosz, 
flaut — C. U. Timișoara, Ladis- 
lau Herbina, chitară — C.U. Ti
mișoara. Soliste vocale : premiul 
I — Elena Filipescu, C. U. Iași

170 DE ZILE
LA POLUL SUD

u

UN TOVARĂȘ,

UN PRIETEN -

SECRETARUL

U. T. C.
Cînd l-am ounoscut, primul 

lucru pe care l-a făcut a fost să 
mă invite la clubul tineretului, 
„la clubul nostru ; nu e el gata 
încă dar tot se poate vedea 
ceva". Așezat nu departe, pe 
strada principală a comunei. Ti- 
leagd (jud. Bihor), alături de 
sala cinematografului, clubul

ne-a primit peste câteva minute. 
Gheorghe Boidog mi-a arătat 
rafturile cu cărți, televizorul, 
mesele de șah, făcute la fabrica 
de mobilă din comună, insistînd 
nu pe scuzele care ar fi putut a- 
tenua dezordinea reorganizării, 
ci pe o idee mult mai generoasă, 
„ne-am gîndit, zicea el, să aine-

najăm în aceeași sală și cabine
tul de documentare politică, și 
clubul tineretului. Adică, ne-am 
zis noi, cei care vin să joace șali

D. MATALA

(Continuare în pag. a 11-a)

Se numește GHEORGHE NEAMU, cercetător științific la In
stitutul de geografie al Academiei Republicii Socialiste Româ
nia. Este al doilea concetățean care atinge țarinii veșnic albi ai 
Antarctidei, la 74 de ani — în secole diferite ’ — după savantul 
de renume internațional Emil Racoviță. El a făcut parte din 
cea de-a 17-a expediție antarctică sovietică, unde, alături de 
colegii-gazdă, au participat și cercetători din Republica Demo
crată Germană, Polonia, Ungaria, Bulgaria, India, S.U.A.

Gheorghe Neamu a petrecut la Polul Sud — printre aisber
guri, pinguini și stațiuni de cercetare — 170 de zile, străbătînd 
un itinerariu de 70.000 km., ceea ce echivalează cu aproape 
de două ori lungimea Ecuatorului. La o oră după sosirea lui î_ 4- x x xa jja|,a NOvac

și, mai ales,
în țară am sunat la ușa apartamentului din str. 
nr. 21. Mi-a răspuns un bărbat robust, bronzat 
deosebit de amabil.

— Stimate tovarășe 
permiteți-mi să încep 
trebare care, în mod ___ ,
este considerată ultima în ca
drul unui interviu : V-ați mai 
întoarce o dată în locurile din 
care veniți ?

— Da ! Și, țin să subliniez, 
răspunsul acesta, prompt și 
ferm, aparține omului de știin
ță. Altfel vorbind, condițiile di
ficile, aș zice speciale, în caro

Neamu, 
cu o în- 
obișnuit,

deșfășori acti-ești nevoit să-ți c ~,_.i 
vitatea impun un timp de me
ditație.

— Să ne păstrăm în sfera a- 
firmativă a răspunsului. Care 
a fost scopul expediției, în ge
neral, și în ce a constat parti
ciparea dvs., ca om de știință 
român ?

— Expediția a fost inițiată 
și organizată de Institutul arc
tic și antarctic din Leningrad,

aflat sub conducerea prestigio
sului savant E. S. Korotkievici. 
In mare, scopul ei. constă in cu
noașterea naturii zonei situate 
la sud de paralela 50 o latitudine 
sudică. Au fost abordate patru 
direcții de cercetare — și a- 
nume: investigarea substratu
lui geologic din continentul a- 
coperit cu gheață ; studiul a- 
supra lumii vegetale și animale 
a Antarctidei, cercetări asupra 
gheții — a vârstei, grosimii și 
fenomenului _ numit de noi bi
lanț, înțelegînd prin aceasta 
procesul de depunere sau topi
re ; studierea atmosferei și a 
principalelor fenomene climati
ce formate deasupra Antarcti
dei și în imediata ei vecinăta
te și influența lor asupra 
continentelor sudice : Africa, 
Australia, America de Sud. Eu 
Tiind climatolog, 
contribuția în 
domeniu.

GEORGE STANCA
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FOTBAL
La Budapesta : 
„Va fi un meci e- 
chilibrat, specta
culos", declară 
Angelo Niculescu 
România — Peru, 
pe stadionul „23 
August"

BOX :
„Centura de aur": 
Prilej de învăță
minte pentru pre
gătirile olimpice

CROSUL TINERE- |
TULUI:
Campionii Capi- I 
falei

RUGBI :
Lanțul surprizelorr

® BASCHETI I

ION

mi-am adus 
cadrul acestui

ANDREIȚA

(Continuare în
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Ce se intîmplă cu
Politehnica Bucu
rești
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poate și mai revelatoare obser
vația asupra interesului cu care 
a fost primită, de către acești 
tineri. Hotărârea C.C. al P.C.R. 
cu privire la perfecționarea sis
temului eoonomioo-social, in
troducerea sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor și do
tarea economiei naționale cu 
tehnică de calcul în perioada 
1971—1980. Explicația interesu
lui tinerilor este simplă. Le
gați direct de viitor, ei sînt 
legați de tot ceea ce partidul 
proiectează spre binele țării, iar 
o hotărîre care prevede ca încă 
de acum să se treacă la pregăti
rea economiei pentru introdu
cerea largă a sistemelor de 
conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor, din 
anul 1974 urmînd ca toate pro
iectele de înființare a unități
lor ' economice (fabrici, uzine, 
combinate) să cuprindă în mod 
obligatoriu și proiectele de or
ganizare a sistemelor respec
tive de conducere, nu putea, fi
rește, să nu antreneze preocu
parea tinerilor. 28 000 dintre a- 
ceștia sînt, deja, sau vor intra 
curînd în băncile institutelor 
și școlilor care pregătesc spe
cialiștii cu o înaltă calificare, 

- programatorii și operatorii care 
vor asigura funcționarea acelei 
părți a sistemului proiectat a 
se realiza pînă în 1975 
pînă peste trei ani), iar 
măr mult mai mare 
pregăti să lucreze cu 
modernă de același tip 
va instala între anii 1975—1980, 
adică în răstimpul viitorilor 8 
ani, cînd circa o mie de unități 
economice urmează să utilizeze 
tehnica de calcul în conducerea 
p’-oducției.

Nu poate, deci, să nu fie pen
tru noi o mîndrie faptul că ti
nerii realizează la dimensiunea 
exactă pașii noi pe care Româ
nia îi face pe calea lichidării 
decalajului care ne mai des
parte de țările dezvoltate, ei,, 
tinerii, înțelegînd totodată că 
aceste salturi rapide spre 
viitor nu 6-ar putea săvîrși fără 
puternica temelie a economiei, 
pas cu pas dezvoltată sub con- 

’ ducerea partidului. In acest 
sens, bilanțul anului "s
al primului ' 
nului 1972, 
de către 
P.C.R. din 
optimismul

(adică 
un nu- 
se vor 
tehnica 
care se

1971 și 
trimestru al a- 

profund investigat 
Plenara C.C. al

18 aprilie, trezește 
________nostru prin realiză

rile reliefate, sporește realismul 
măsurilor pe care le vom lua 
pentru lichidarea unor lipsuri, 
prin îmbunătățirea muncii în 
toate sectoarele, confirmă pers
picacitatea politică și econo
mică cu care conducerea par
tidului direcționează eforturile 
poporului. Fusese o perioadă, 
spunea cineva în cadrul Plena
rei, când, în mod greșit, prețul
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Pe malul drept al Dunării, 
în fața portului Brăila, un 
steag flutură la înălțime indi- 
cînd că acolo muncesc zilnic 
sute de tineri. Ne apropiem cu 
un mic remorcher, acostăm. 
Ne întîmpină Laurean Podea- 
nu, șeful Consiliului tineret- 
muncitoresc de la Comitetul ju
dețean Brăila La U.T.C. ..înăl
țăm aici _ o cabană turistică 
pentru tinerii brăileni prin 
eforturile... tinerilor brăileni,
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cărbunele, la petrolul 
combustibili care se 

nu în puține cazuri 
o supraveghere. Pro- 
extrem de utile con- 
aceeași natură s-au

(produselor) era tratat ca o 
chestiune lipsită de importanță. 
Prețul... n-avea preț, în res
pectiva concepție. Contrar ace- 

. lei practici greșite, între pri
mele chemări pe care le adre
sează azi partidul tuturor u- 
nităților economice este tocmai 
reducerea costurilor de fabri
cație, întărirea disciplinei fi
nanciare, sporirea acumulărilor, 
îmbunătățirea, adică, a indica
torilor de eficiență a producției. 
O lege fundamentală a bunului 
gospodar se cere, deci, să de
vină lege imuabilă pentru noi 
toți. Aceasta presupune, desi
gur, să folosim mai bine capa
citățile de producție, să utili
zăm mai bine mașinile în fie
care schimb și să lucrăm cu ele 
în mai multe schimburi, să 
producem fiecare (înțelegînd 
fiecare întreprindere) mașinile 
și piesele de schimb necesare, 
să cercetăm, să inovăm și să 
creăm noi înșine mai mult, să 
nu mai așteptăm ca totul să 
ne vină din altă parte, gata fă
cut. Aceasta înseamnă totodată 
să fim mai riguroși atunci cînd 
ne punem întrebările : cît pro
ducem ?, cum producem ?, ce 
și pentru cine producem ?, să 
fim mai atenți la curentul elec
tric, l-a 
sau alți 
•consumă 
fără nici 
funde și 
duzii de ____
tras, ca urmare a lucrărilor re
centei Plenare a C.C. a P.C.R. 
și pentru masa largă a celor 
care lucrează pe ogoarele pa
triei, concluzii care îndeamnă 
la o și mai susținută bătălie 
pentru executarea ireproșabilă 
a lucrărilor agricole din fiecare 
campanie, pentru folosirea ra
țională a fondului funciar, pen
tru realizarea parametrilor pro
iectați la complexele de creș
tere și îngrășare a animalelor 
etc., etc.

De ce mi se pare demn de 
a menționa într-o cronică a e- 
venimentelor săptămânii o ase
menea imagine, să-i zicem su
biectivă, cu care am început a- 
cest articol ? Fiindcă ținta fun
damentală a măsurilor luate 
de către conducerea partidului 
nostru este ca milioanele de 
oameni — tineri și vîrstnici, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —, care 
populează frumosul meleag al 
țării numită România, să caute 
â înțelege marile sensuri ale 
chemărilor adresate. Ei bine, a,- 
colo, în rîndul tinerilor, am a- 
vut sentimentul pătrunderii 
profunde, am găsit ecoul — 
veritabil ca o reală monedă 
prețioasă — al aplauzelor cu 
care șeful statului și partidu
lui a fost aprobat în Plenara 
C.C. al P.C.R., pentru analiza 
judicioasă pe marginea muncii, 
pentru proiectele îndrăznețe, 
pentru chemările realiste adre

ni se explică. Aproape e gata. 
Tinerii muncesc cu mult elan 
deoarece știu că prin aceasta 
vor beneficia de condiții mai 
bune pentru petrecerea timpu
lui liber în sezonul de vară".

■ Trecînd în revistă lucrările 
care se desfășoară aici trebuie 
să recunoaștem că s-a depus 
un mare volum de muncă și 
de entuziasm. La fundația ca
banei „Veriga" — așa se nu
mește — s-au turnat 300 metri 
cubi de beton adus de ei de 
pe celălalt mal al Dunării, s-au 
făcut săpături pentru un canal 
de baie lung de 200 metri și 
lat de 12 metri, s-a amenajat 
un ring de dans, două piste de 
popice, terenuri dd volei, fotbal 
handbal, un portic de gimnas
tică etc. Cînd va fi gata în ju
rul cabanei vor fi amenajate
25 de corturi.

transpor- 
circulația mărfurilor 

în întrecerea socialistă 
1971, precum și cu pri- 
oonferirea „Ordinului 

clasa I unor unități 
socialiste care au obți-

sate nouă, tuturor. In rîndul lor, 
al tinerilor, am găsit favorabil 
înregistrate și ecourile unani
mei concluzii pozitive pe care 
au degajat-o dezbaterile din 
cadrul Plenarei Consiliului 
Frontului Unității Socialiste, 
sau al lucrărilor Marii Adunări 
Naționale în cadrul căreia au 
fost acordate înalte distincții 
organizațiilor județene de par
tid, consiliilor populare, insti
tutelor de cercetări științifice și 
de proiectare, unor întreprin
deri din industrie, agricultură, 
construcții-monta j, 
turi și 
fruntașe 
pe anul 
vine la 
Muncii" 
agricole _______ _ __
nut producții mari în anul 1971.

Firește, spațiul tipografic, ori- 
cît de generos ar fi, nu ne per
mite să tragem azi, aici, toate 
concluziile unei săptămîni atît 
de bogată în evenimente, în 
măsuri și hotărîri, precum con
vocarea Conferinței Naționale 
a partidului, adoptarea de că
tre Marea Adunare Națională a 
unor importante legi, dezbate
rile concrete, cu urmări pozi
tive, asupra necesității de a in
troduce și mai mult în viața 
societății principiile egalității 
și echității, a întăririi democra
ției socialiste. Urmînd ca toate 
acestea să constituie obiectul 
atenției noastre în perioada care 
urmează, am stăruit asupra a- 
celor idei și concluzii care ar
gumentează cu claritate realis
mul politicii noastre, pe deplin 
aprobată și aplicată practic de 
către întreaga națiune, în rîn
dul căreia tineretul se află în
tr-un continuu efort creator.

...Sînt argumente, așa cum 
sounea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna Marii 
Adunări Naționale, care arată 
că toate colectivele de oameni ai 
muncii au asigurat îndeplinirea 
cu succes a planului pe 1971, că 
întregul popor este aoela care 
asigură îndeplinirea cu succes 
a programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului.

La țărmul Antarctidei, in labora
torul de meteorologie al vasului 
de cercetări „Profesor Nize“; 
chiar și în aceste condiții, de 
încăpere încălzită, temperatura 
nu poate urca mai mult de 

4 grade.

170 de zile la Polul Sud
și oerce-

țară pe 
anul tre- 
vasul de 
„Profesor

( Urmare din pag. I)

— Care a fost, în mare, iti- 
nerariul parcurs, punctele mai 
importante de popas 
tare ?

— Am plecat din 
data de 6 noiembrie, 
cut. Pe 9 noiembrie, 
cercetări științifice ____ ___
Vize",, cu întreaga echipă, ridi
ca ancora din portul Lenin
grad. Am străbătut Marea Bal
tică, iar șase zile de la ple
care, am pătruns în Marea 
Nordului. Din acest moment a 
început și programul nostru de 
cercetări. Prin Canalul Mîneciii 
am descins în Atlantic. 30 de 
zue mal târziu, eram pe țai- 
mul Antarctidei, la stațiunea 
Molodiojnaia.

...Fie-i îngăduit reporterului 
să relateze succint două întîm
plări din acest interval.. Cea 
dintîi s-a petrecut la Las Pal
mas : aici, Gheorghe Neamu a 
avut ultima convorbire în lim
ba maternă. Cu comandantul 
navei de pescuit oceanic „Ceah
lăul" — Eugen Constantinescu ; 
acesta i-a oferit, între altele, 
cîteva cărți și broșura în care 
era publicată expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971. Următorul eve
niment — pe 30.XI. : la 15® 30’ 
longitudine vestică, omul de 
știință român trecea Ecuatorul, 
primind tradiționalul certificat 
din partea zeului Neptun.

— La Molodiojnaia, continuă 
Gheorghe Neamu, am făcut 
pentru prima oară cunoștință 
cu pinguinii, prietenii apro
piați ai glaciologilor. De aici 
r.e-am îndreptat spre stațiunea 
Mirnîi, aflată pe Cercul Polar 
de Sud. Era 4 ianuarie — și 
timp de două săptămîni am lu
crat împreună cu cercetători 
sovietici, studiind și determi
nând fenomene climatice carac
teristice zonei de țărm. în acest 
interval, a fost organizată — 
pentru mine și un cercetător 
maghiar — o microexpșdiție la 
stația sovietică Vostok, situată 
la 72° 8’ latitudine sudică și 
96° 35’ longitudine estică, la o 
înălțime de 3.400 metri față de 
nivelul mării, adică acolo unde 
se află polul frigului pămîn- 
tesc. Era vară — și termome
trul arăta doar 40 de grade mi
nus.

...Să lămurim cititorului po
vestea cu această „vară". No
țiunea de vară și iarnă polară 
este determinată numai în ceea 
ce privește lumina solară, nu 
și ca' fenomen climatic. E drept, 
există și diferențe de tempera-

SIMPOZION Șl EXPOZIȚIE
O inedită manifestare științi

fică are loc începînd de astăzi, 
la Casa de cultură a Ministeru
lui de Interne : Simpozionul cu 
tema „Tratamentul aplicat mi
norilor din institutele speciale 
de reeducare, în funcție de par
ticularitățile lor psiho-indivi- 
duale" organizat de Ministerul 
de Interne în colaborare cu Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului. Agenda lucrărilor se pre
zintă deosebit de încărcată. Vor 
fi prezentate, în numai două 
zile, un număr de 66 de comu
nicări de specialitate din partea 
unor specialiști cu experiență — 
psihologi, profesori, medici, 
cercetători — între care prof, 
univ. dr. doc. Victor Săhleanu, 
publicistul Mihai Stoian, dr. 
Elmano Costiner, conf. univ. dr. 
Nicolae Radu și alții. Din bi
roul de conducere a lucrărilor 
Simpozionului fac parte, prin
tre alții, conf. univ. dr. Ovidiu

STUDENȚI STRĂINI OMAGIAZĂ
SEMICENTENARUL U T. C

Sîmbătă seara, la Casa de cul
tură a studenților din București 
a avut loc o manifestare artisti
că organizată în cinstea semi
centenarului U.T.C. de către a- 
sociațiile naționale ale studen
ților străini dintr-o serie de țări 
latino-americane. La această 
manifestare au luat parte stu- 
denți români și străini din cen
trul universitar București, nu
meroși tineri, precum și activiști 
ai C.C. al U.T.C. Au asistat de 
asemenea reprezentanți ai am
basadei Republicii Peru la Bucu
rești. Salutînd această inițiativă 
prin care studenții latino-ameri-

CRONICA
U.T.C

Sîmbătă după amiază a 
părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Moscova, Axen- 
te Frăsincaru, șef de sector 
la C.C. al U.T.C., care va 
participa la o reuniune con
sultativă dedicată pregătirii 
întâlnirii Mondiale a Tine
retului Muncitor.

tură, dar în cadrul unor coor
donate speciale : vara, media 
este de minus 37 grade, iar iar
na de minus 58 grade. Pentru 
aceasta, glaciologii apelează la 
o îmbrăcăminte specială (costu
me căptușite cu puf de pin
guin !) în greutate de circa 40 
kg. Ca niște veritabili sele- 
nauți, cu deosebirea că în timp 
ce pe lună greutatea nu se 
simte, în Antarctida țe apasă 
— și aceasta în condiții de pre
siune și temperatură foarte 
scăzute și- ale unei serisibile lip
se de oxigen.

— De la Mirnîi m-am îmbar
cat pe spărgătorul de gheață 
„Navarin", cu dorința expresă 
de-a reface călătoria lui Emil 
Racoviță. Am ajuns, astfel, în 
zona peninsulară — Țara lui 
Grahaam, în insula Waterloo. 
Era în februarie și am lucrat 
cîteva săptămîni în cadrul sta
ției sovietice Belingshausen.

Am cercetat probleme de to-. 
poclimat și influențe ale ocea
nelor Pacific și Atlantic (doar 
insula Waterloo le desparte) a- 
supra uscatului. De un real 
folos mi-a fost schimbul de 
experiență cu grupa de cerce
tători Chilieni întîlnită aici.

...Credem că nu este inopor
tun să relatăm, și de data a- 
ceasta, printre rânduri, cîteva 
întîmplări legate de persoana 
cercetătorului român. în seara 
zilei de 19 ianuarie, șeful expe
diției, oceanologul Artur Niko- 
laevici Cilingaro, îl invită în 
salonul de comandă. Spre sur
priza lui, acolo se aflau mai 
mulți colegi, care l-au felicitat, 
dedicîndu-i și o poezie, cu oca- 

Prieteni apropiați la Mirnîi

Bădina, directorul Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului, prof. univ. dr. George 
Văideanu, directorul Institutului 
de științe pedagogice, prof, 
univ. dr. Tiberiu Bogdan, de la 
Institutul central pentru per
fecționarea personalului didac
tic. Este vorba, așadar, de o 
reuniune științifică cu o selectă 
participare care își propune să 
adîncească cercetarea într-un 
domeniu important — deși re
strâns ca arie — al vieții noas
tre sociale. Cu aceeași ocazie, în 
holul Casei de cultură a Minis
terului de Interne va fi deschi
să expoziția sugestiv intitulată 
„Măiestrie — Ingeniozitate — 
Fantezie", care prezintă produ
se realizate în atelierele școală- 
producție din institutele specia
le de reeducare de minori. Ex
poziția va fi deschisă între 24— 
27 aprilie 1972, orele 9—18.

R. VIOREL

cani au ținut să omagieze cea 
de-a 50-a aniversare a U.T.C., 
tovarășul Mihail Stoica, adjunct 
al șefului secției internaționale 
de la C.C. al U-T.C., a evocat 
principalele momente ale isto
riei Uniunii Tineretului Comu
nist. contribuția organizației re
voluționare a tineretului _din 
România la înfăptuirea revolu
ției populare și la edificarea so
cietății socialiste în țara noas
tră. El a exprimat de asemenea 
solidaritatea tinerei generații a 
României cu lupta popoarelor 
și tineretului din America La- 
tină^ pentru asigurarea unei a- 
devărate independențe naționa
le, împotriva imperialismului și 
oligarhiei, pentru progres social. 
A luat apoi cuvîntul studentul 
doctorand Peruvian Julio Bena
vides care, în numele studenți
lor ce și-au dat concursul la 
pregătirea spectacolelor oma
giale, a adresat tineretului ro
mân un călduros salut cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări a 
creării U.T.C. In cuvîntul său 
vorbitorul a subliniat participa
rea tineretului român la con
struirea societății socialiste, con
tribuția sa la lupta popoarelor 
pentru pace și progres social. 
Cei prezenți la această manifes
tare au asistat apoi la un izbutit 
program artistic.

zia zilei de naștere. Gheorghe 
Neamu împlinea 37 de ani. A- 
colo, în Marea Davis, la 64 ® 
latitudine sudică și 95° longi
tudine estică, pe spărgătorul de 
gheață „Navarin" „ se încălca" 
pentru prima oară de-a lun
gul expediției un consemn : în 
cinstea vîrstei tinere se închi
na un pahar de votcă, alături 
cu o cupă de coniac „Tojnis". 
Bărbătește.

— M-am întors, apoi, la sta
țiunea Molodiojnaia, unde am 
reluat studiul problemelor pri
vind circulația aerului dinspre 
continentul antarctic și zona 
din jur a oceanului. Pe 11 mar
tie m-am îmbarcat pe nava 
„Nadejda Krupskaia", refăcînd 
drumul de întoarcere. La Ka
liningrad am poposit pe 5 a- 
prilie. încă 14 zile am lucrat 
la Leningrad, la prelucrarea 
parțială a materialului și în
tocmirea raportului de expe
diție. Azi, precum vedeți, am 
ajuns acasă.

— înțeleg din cuvîntul dv. 
că, în mare, acesta a fost 
scopul, activitatea și traseul 
expediției la care ați participat 
Dați-mi voie însă să vă mai 
adresez 
hoc.

— Cu plăcere.
— Am 

prin care trece un cercetător 
polar; ele sînt, totuși, chiar 
atît de... netrecut ?

— N-aș putea spune da. Si
gur, trebuie să ai o foarte re
zistentă constituție fizică, se 
impune, de altfel, o aclimati
zare prealabilă cu temperatu
rile joase. Un alt rol impor- 

cîteva întrebări ad-

reținut dificultățile

ULTIMUL DOMICILIU CU
NOSCUT nu este — în ciuda a- 
parențelor — un film polițist. 
El încearcă, și devine în cea mai 
bună parte a lui. o demistifi- 
care a aparatului justițiar bur
ghez, a junglei care este marele 
spectacol oferit de tribunalele 
occidentale, cu instanțe dacă nu 
trucate atunci direct și inuman 
aservite intereselor financiare.

Ecranizarea unui roman ame
rican în viziunea unui cineast 
corsican, aflat La al treilea film, 
după ce multă vreme s-a făcut 
cunoscut ca prozator și scena
rist, Jose Giovanni, ULTIMUL 
DOMICILIU CUNOSCUT evocă 
drama unui comisar de poliție a 
cărui carieră devine fluctuantă 
datorită unor combinații de cu
lise. Decorat cu cel mai înalt 
ordin, Legiunea de Onoare, pen
tru un act de curaj în anihila
rea unui temut criminal, este 
la puțin timp retrogradat — 
după o întreagă viață pusă în 
slujba adevărului — pentru că 
și-a permis un act de rutină că
ruia nu-i bănuiește vastele lui 
implicații : arestarea și cerce
tarea fiului unui avocat celebru 
prin relațiile sale.

Pînă în finalul său narațiunea 
filmului părăsește sensul pole
mic oferindu-ne clasicul neaș
teptat al acțiunii polițiste, un 
imprevizibil perfect, din buna 
tradiție a genului. Căutarea unui 
martor „cheie" al unui proces 
criminal și găsirea lui în urma 
eforturilor depuse de comisarul 
Marceau și tînăra lui colabora
toare, Jeanne, nu rezolvă decît 
cu tehnica unui profesionalism 
neutru un aspect de fațadă al 
rolului pe care îl are în reali
tate legea într-o lume în care 
adevărul e mai mult decît am
biguu. Atît timp cît aparențele 
sînt salvate — cineva este mult, 
puțin pedepsit — nu mai contea
ză filiera faptelor care au făcut 
și vor mai face posibile furturile 
și crimele. Cei din umbra eve
nimentelor antisociale, cei care 
le dirijează rămîn „apărați" toc-

CEVA DE FĂCUT
(Urmare din pag. I) 

pot să-și arunce privirile și la 
biblioteca politică, iar cei care 
vor să împrumute o carte mai 
pot întîrzia și la televizor. Ce 
ziceți ?“

Ce să fi zis ? Ideea merita a- 
precieri deocamdată pentru in
tențiile ei, fiindcă roadele apli
cării sale aveau să se vadă abia 
după o bucată de vreme. „Nu 
multă vreme însă. Dacă veneați 
peste' cîteva zile ați fi asistat la 
inaugurare". Intr-adevăr, întrea
ga atmosferă anunța deja acest 
moment. Argumentele se făceau 
simțite nu numai în mirosul de 
var proaspăt, ci și în gazetele 
de perete agățate deja la locul 
lor. Am numărat în sala aceea, 
într-o singură încăpere deci, nu 
mai puțin de șase gazete de pe
rete, toate cu articolele și foto
grafiile afișate deja. Fiecare do
meniu de activitate al Uniunii 
Tineretului Comunist avea o ga
zetă întreagă special rezervată 
și fiecare inițiativă a unei orga
nizații sau alteia din comună îșî 
găsea astfel reflectarea la capi
tolul corespunzător : activitatea 
în producție sau munca patrio- 

activitatea politico-ideolo- 

tant îl joacă, de asemenea, 
pasiunea cercetătorului. Dar, 
vedeți dv., uneori omul de 
știință, în condițiile date, plă
tește dorința, nevoia de cu
noaștere, chiar cu prețul su
prem. Și, acest lucru, cred că 
este de înțeles. Există, de pil
dă, în locurile pe care le-am 
străbătut, zone cu crevese ; a- 
dică spărturi în gheață, late 
de cîțiva metri, acoperite cu o 
crustă de zăpadă înșelătoare, 
de care nu poți să-ți dai sea
ma. Bănuiți finalul unui om 
care întîmplător trece prin- 
tr-un astfel de loc. Uneori se 
prăbușesc, la sute de metri a- 
dîncime, chiar utilaje. Pe coli
na Buromskogo de lîngă Mirnîi 
odihnesc cîteva pietre funerare, 
în fața cărora fiecare nouă ex
pediție păstrează minute de re
culegere.

— Regretați ceva din această 
expediție ?

— Da. Faptul că. Emil Raco
viță nu este cunoscut pe mă
sura meritelor sale. Citeam, 
de pildă, raportul unui >coleg 
Erivind flora Antarcticii. Vor- 

ea acolo de unicele două plan
te cu flori aflate în aceste ținu
turi. L-am întrebat dacă știe 
cine a descoperit-o pe prima. 
Nu știa. Se înțelege că am fă
cut „corectura" de rigoare ; 
descoperirea aparținea lui Ra
coviță. Știam, de asemenea, din 
documentări precise — și ofi
ciale ! — că una din insulele 
de la sud de paralela 600 se 
numește Cobălcescu, nume dat 
de același Racoviță — și recu
noscut oficial. Am cercetat hăr
țile de lucru și pe nici una 
n-am întîlnit consemnată insula 
Cobălcescu. Acestea sînt numai 
două exemple.

— Cîte corespondențe ați ex
pediat de pe traseu și cîte ați 
primit ?

— Am trimis 30 de scrisori și 
peste o sută de ilustrate. N-am 
primit nimic, în afară de 6 ra
diograme, între care două de 
Anul Nou. Fenomenul este fi
resc într-o astfel de îndeletni
cire.

— Totuși, care vă sînt proiec
tele imediate ?

— Sistematizarea materialu
lui adunat, în vederea publică
rii unor lucrări de specialita
te. Iată și titlul a trei dintre 
ele: Aclimatizarea omului în 
condițiile vieții din Antarctida; 
Profilul climatic transversal 
din nordul către sudul Ocea
nului Atlantic; Problema for
mării, plutirii și distrugerii 
aisbergurilor. 

mai de suspecta onorabilitate a 
unei justiții ce devine astfel 
propria ei negare.

Aceasta este ideea filmului 
dar în finalul lui, prin tîrzia 
remușcare a comisarului care 
își dă seama de inutilitatea acti
vității sale de o viață, ea este 
diluată datorită unei opțiuni 
idilice : presupusa dragoste din
tre eroul principal și colabora
toarea sa. Pietzîndu-și astfel un 
sens major polemica rămîne la 

jumătatea drumului dintre in
tenție și împlinire, filmul cuce
rind mai mult prin personalita
tea interpretului principal Lino 

întâmplare, poves- 
departe. Intr-o du- 
seară de dans, vin 
la mine și îmi cer 
disc. Aveau un disc

gică sau culturală, sportiv-turis- 
tică sau de apărare a patriei. A- 
mănuntul care mi-a sărit însă 
în ochi a fost acela că la fiecare 
gazetă era un alt colectiv de re
dacție, că nici un nume nu se 
repeta de două ori.

Acolo, în sala viitorului club 
al tineretului, l-am invitat, 
La rîndul meu, pe Gheorghe Bo- 
dog, la o discuție care a durat 
cîteva ore. O discuție în care a 
vorbit de fapt aproape numai el.

„Să vedeți, zice, mă duc zilele 
trecute la o adunare în satul 
Telecuș. Dau cu ochii de o fată 
pe care mi se părea că o cu
nosc. De unde te cunosc eu pe 
tine?, am întrebat-o. Păi, zice, 
sînt membră în comitetul U.T.C. 
al cooperativei, sînt casieră. 
Lasă asta, zic, nu de aici, te știu 
din altă parte. Poate de la pri
mirea în U.T.C., zice. Dv, m-ați 
făcut utecistă".

Nu l-am întrebat pe secretar 
cîți ani trecuseră de cînd a avut 
loc primirea aceea. Nu dintr-o 
discreție deplasată, ci fiindcă 
nu puteau fi mai mult de cinci- 
șase ani de atunci. Gheorghe 
Bodog este secretarul comitetu
lui U.T.C. din Tileagd din 1966.

„Sau altă 
tește el mai 
minică, la o 
cîțiva tineri 
să le pun un 
străin, procurat nu știu de pe 
unde. Am stat cîteva clipe pe 
gînduri : să-1 pun, să nu-1 pun ? 
L-am pus și cei patru-cinci ti
neri, cîți erau, au început sa 
tremure și să se zgîlțîie de parcă 
erau băgați în priză. Ceilalți s-au 
adunat în jurul lor și au început 
să-i ia peste picior. Pînă la 
urmă și-au luat discul și au ple
cat înghiontiți de rîsetele celor
lalți. Acum mă gîndesc că dacă 
nu le-aș fi pus discul ar fi pu
tut ieși mai rău".

Pînă spre seară mi-a povestit 
mai multe întîmplări. Una din
tr-o toamnă cînd s-au hotărât, 
el și activistul județului, să trea
că pe la toți tinerii dintr-un sat, 
din casă în casă și cînd, din 
cauza noroaielor, trebuia să 
calce unul pe urmele celuilalt 
dar tot au ajuns pînă la ultima 
poartă din sat. Alta de la o ac
țiune de muncă patriotică, do
meniul cu care se mândrește în 
primul rînd organizația comunei 
deoarece în. cinstea semicentena
rului U.T.C. și-a îndeplinit an
gajamentele luate pentru între
gul an. Nu mi-a spus însă cum 
izbutește să le facă pe toate, să 
se afle întotdeauna acolo unde 
este nevoie de el. Comitetului 
comunal U.T.C. îi sînt subordo
nate direct 17 organizații, Intre 
care fabrica de mobilă, o co
operativă meșteșugărească, trei 
cooperative agricole, un S.M.A., 
o uzină C.F.R., patru școli și al
tele. Secretarul este el însuși o- 
cupat cu locul său de muncă, la 
fabrica de mobilă, unde e con
trolor de calitate. Nu mi-a spus 
nici că după ce-și termină lu
crul se îmbracă, mănîncă și 
vine imediat la sediu, sau la 
cămin, sau pleacă într-un sat și 
nu se mai întoarce decît după 
căderea serii. Astea nu le-am 
mai aflat de la ei, ci de la loc
țiitorul său. ,.Ziua-lumină se 
prelungește pentru el pînă spre 
miezul nopții" — mi-a spus a- 
cesta.

De aceea, seara, cînd am trăit, 
împreună cu Gheorghe Bodog, 
ultima dintre întâmplările ace
lei zile, am avut o adevărată re
velație. Intr-o sală mică, în fața 
unui număr de membri ai acti
vului, s-au înmînat 11 Diplome 
de Onoare și insigne jubiliare 
unor tineri din comună. Secre
tarul comitetului U.T.C. și-a 
primit-o și el pe cea destinată 
sie, a strîns mîna ce i s-a întins 
și s-a așezat imediat la loc, însă 
cu un gest care voia să spună că 
îl cheamă ceva urgent în alta 
parte, câ mai are cîteva treburi 
de făcut. In clipa aceea am a- 
vut senzația certă că și celelalte 
scene și întîmplări pe care le 
aflasem în cursul zilei le trăi
sem cu adevărat, că fusesem 
martorul lor direct, chiar dacă 
nu-mi fuseseră decît relatate de 
la distanță.

Ventura, actor aflat în continui
tatea nedezmințitei popularități 
a unei maniere de joc, cea care 
l-a făcut celebru pe Jean Gabin.

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR a treia — și ul
tima ? — seria unui subiect de 
science fiction trăiește în um
bra succesului inițial. După ce 
ne surprinde ou un început în 
care e vizibilă o satiră a socie
tății de consum, este drept una 
foarte amabilă dar oricum sa
tiră, el sfârșește plictisit ca un 
film polițist de duzină, ca un 
film al cărui subiect seamănă 
cu un organism bolnav ce are 
nevoie de medioamentație- pen
tru a mai putea exista.

Ce este demn de urmărit în 
acest film, dincolo de machia
jul extraordinar, rămîne demon
strația la rece a unor autori 
(scenariu și‘regia: Paul Dehn. 
și Don Taylor) care au „tras" 
din subiect tot ce s-a putut.

TUDOR STANESCU

♦> „Ultimul domiciliu cunoscut", 
o producție franceză și „Evadare 
din planeta maimuțelor", produc
ție americană.

Timp de patru zile, liceul 
bucureștean „I. L. Caragiale" 8-a 
aflat într-o sesiune științifica 
continuă. Sesiunea au inaugu
rat-o cadrele didactice prin- 
tr-un program de referate 
și comunicări metodico-știin- 
țifice. Mare parte din colec
tivul didactic al școlii și-a 
înscris numele printre cei 
care dovedesc preocupări știin
țifice legate de specialitatea pe 
care o predau și modul cum o 
predau. în felul acesta au fost 
prezente în sesiune toate disci
plinele școlare, inclusiv practica 
tehnico-productivă și educația 
fizică. Se promovează astfel, no
tabil, interesul pentru cercetare, 
pentru autodepășire în profesie; 
cel care vine în fața elevului do
rește să fie cît mai bine pregă
tit științific și să aibă o meto

dologie adecvată.
1 De la dascăli, stimulați de că
tre organizația U.T.C.. mulți e- 
levl al liceului au preluat pa
siunea pentru cercetare, pentru 
creație, îndemnați fiind să se 
autoderpășească și ei ca elevi. 
Prima zi de școală din noul tri
mestru a fost și prima zi a se
siunii. Un debut de bun augur. 
De fapt, prologul l-a constituit 

VIAȚA
ȘTIINȚIFICA

•> »

ți
Ni se pare însă mai im-

valoarea unor asemenea 
faptul că-i reuneeo pe

un foarte reușit montaj-literar 
„Porți de basm, porți de legen
dă" (profesor coordonator Geor- 
geta Drăgan). după care, timp 
de trei zile, în cele 9 secții au 
fost susținute aproape 100 lu
crări. Nu facem aici aprecieri 
asupra valorii și ineditului lu
crărilor. deși, cu siguranță, în 
referatele elevilor specialiști ar 
putea depista talente, promisiu
nile liceului pentru știință 
tehnică.
portant de semnalat în aceste 
rînduri 
acțiuni, 
mulți elevi în dezbateri științi
fice de lucru, îi determină la 
preocupări serioase, le educă 
gustul investigației, răbdarea 
cercetării, a studiului, dorința 
de descoperire ; că școala și or
ganizația U.T.C. îi conduc pe e- 
levi să se intereseze de pregă
tirea lor științifică pentru viață,
— dincolo de nota din catalog
— după cum aprecia directorul 
liceului, prof. Gh. Mierlea.

Adăugăm că această acțiune 
a prilejuit cadrelor didactice înT 
tîlnirea cu tovarășul Gheorghe 
Ionescu, 
mitetului 
care le-a 
cerea de 
zației revoluționare de tineret", 
iar elevilor întâlnirea cu tovară
șul Coriolan Răduică, prim se
cretar al Comitetului U.T.C. al 
sectorului U care le-a prezen
tat expunerea 
voluționară a tineretului, 
zență activă în viața 
politică a țării".

Expoziția deschisă în : 
liceului prezintă cartea < 
zită a activităților practice des
fășurate de elevi în cele două 
trimestre de școală.

prim secretar al Co- 
P.C-R. al sectorului I, 
vorbit despre „Condu- 
către partid a organi-

„Organizația re-
. pre- 
social-

incinta 
de vi-

L. L.
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FOTBAL LA BUDAPESTA BOX „CENTURA DE AUR"
„VA FI UN MECI

ECHILIBRAT, SPECTACULOS"
Declară ANGELO NICULESCU

Deși destul de ocupat cu e- 
chlpa, eu problemele ei, Angelo 
Niculescu a răspuns cu plăcere 
la întrebările noastre, pentru 
cititorii „Scînteii tineretului". 
Cu cîteva zile înainte de partida 
de la Budapesta care, cum se 
știe, are o miză extrem de mare, 
este interesant de aflat opiniile 
despre meci ale celui care a 
condus echipa României pe un 
drum de ascensiune și glorie.

— Cum vedeți meciul de Ia 
Budapesta ? Ce loc, ce impor
tanță îi acordați în istoria în- 
tîlnirilor bilaterale dintre echi
pele României și Ungariei ?

— Un meci greu ; unul dintre 
■cele mai grele din cariera echi
pei pe. care o antrenez. Ținînd 
seama că, la ora actuală, atît e- 
chipa cît și eu avem o anumită 
experiență internațională și că 
am jucat multe meciuri oficiale 
interțări și avînd în. vedere, pe 
de altă parte, valoarea fotbalu
lui ungar, consider câ există 
premise pentru o partidă echi
librată, pentru o dispută foarte 
dirză și spectaculoasă. Faptul că 
a fost un interval lung de timp 
în care cele două reprezentative 
tiu s-au ma întîlnit, creează un 
îtyare coeficient de interes din 
p&rtea ambelor echipe, a tehni
cienilor, și de aici o creștere a 
interesului de vizionare a meciu
lui din partea spectatorilor.

— Ce obiectiv vă propuneți în 
acest meci ?

— In ciuda unor greutăți pe 
care le avem în alcătuirea unei 
echipe înglobînd pe cei mai buni 
și mai în formă jucători pe ca- 
re-i avem — se știe, lipsesc cîți- 
va titulari de bază — dorim să 
facem, totuși, o partidă bună și 
să obținem un rezultat cît mai 
favorabil.

— Pe ce vă bazați cînd spu
neți acest lucru ?

— Pe valoarea jucătorilor noș

tri, pe forma lor sportivă și pe 
spiritul de echipă.

— După cîte se pare nu toți 
selecționabilii au manifestat, în 
ultimul timp, o bună formă spor
tivă.

— Sper ca jucătorii mei, pînă 
în ziua meciului să-și ridice ni
velul de pregătire și să-și îm
bunătățească forma sportivă.

— Care-s jucătorii pe care 
contați cel mai mult ?

— Pe toți cei 18 din lotul a- 
nunțat care va face deplasarea 
la Budapesta. De aceea i-am 
pregătit pe toți.

— Cum arată lotul la ultima 
oră ? Care sînt „preferații" 
dv. ?

— Răducanu. Adamache — 
portari, Sătmăreanu, Lupescu, 

-Dinu, Deleanu, Hălmăgeanu, Nae 
Ionescu — fundași, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Anca — mij
locași, Lucescp. Dembrovschi, 
Neagu, Iordănescu, Domide, Pes- 
caru, Florian Dumitrescu.

— Deci Neagu. Ați renunțat 
Ia Uifăleanu ?

— Neagu I revine, după cum 
vedeți, la lot. Forma lui ascen
dentă din ultimele jocuri ofi
ciale ne permite să încercăm 
noi soluții în alcătuirea liniei 
ofensive.

— Dintre titularii de bază din 
lot lipsesc Dumitrache, bolnav, 
Dobrin și Mocanu, accidentați, 
— toți jucători de valoare. Ce 
echipă credeți că veți alinia 
pentru meciul de pe Nepsta- 
dion ?

— Există unele dificultăți în 
alcătuirea liniei ofensive prin 
absența cîtorva titulari de clasă, 
indispensabili la această oră. 
Tocmai de aceea i-am chemat 
în lot pe Domide, Pescaru, Nea
gu și Florian Dumitrescu, toți 
manifestînd în etapele de cam
pionat o bună formă sportivă. 
Cert este că vom păstra schele-
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tul formației de bază care a e- 
voluat în ultimul timp. Formația 
exactă o voi cunoaște doar cu o 
oră înainte de începerea meciu
lui.

— Ați văzut în ultima vreme 
mai multe partide în care jucau 
selecționabilii maghiari: cum 
apreciați valoarea lor?

— Am constatat că adversarii 
noștri au o bună pregătire fizică 
ceea ce le dă posibilitatea să 
joace timp de 90 de minute și 
că, luați individual, jucătorii 
maghiari prezintă o valoare cer
tă. avînd un bagaj tehnic la un 
bun nivel internațional și că pot 
realiza meciuri bune cu orice 
adversar din Europa.

— Ce griji vă faceți în legă
tură cu meciul ?

— Ca orice antrenor nu pot 
privi un meci, oricare ar fi el, 
fără griji, fără circumspecție. 
Miza jocului e foarte mare, a- 
vînd în vedere că este elimina
toriu, apoi valoarea individuală 
a jucătorilor maghiari, clasa in
ternațională a cîtorva dintre ei, 
printre care Dunai și Fazekaș, 
sînt lucruri la care mă gîndesc 
și pentru care caut soluții. Apoi 
mă gîndesc dacă adversarii vor 
prinde sau nu o formă bună în 
ziua jocului, iar în ce ne pri
vește, nu mă gîndesc și nu do
resc altceva decît ca toți jucă
torii mei să fie sănătoși.

— Ce știți despre publicul ma
ghiar și ce așteptați de la el ?

— Sîntem conștienți că tre
buie să evoluăm bine la Buda
pesta, pentru că evoluăm în fața 
unui public care cunoaște bine 
fotbalul de clasă, a văzut, aici 
pe Nepstadion, pe cei mai buni 
fotbaliști din lume. De aceea, la 
rîndul nostru credem în com
petența acestui public, în obiec
tivitatea și atitudinea lui spor
tivă, calități pe care le recunosc 
și care-1 caracterizează.

V. CABULEA

Indiscutabil, turneul a consti
tuit un succes, cu toate că se află 
la prima sa ediție. Boxerii noș
tri și cei din Cuba și R. P- Un
gară, țări care au participat cu 
„capete de afiș“, au determinat 
ca întrecerea de la București să 
fie o utilă verificare olimpică. 
Finala, desfășurată ieri diminea
ță. pe ringul instalat la Patinoa
rul „23 August", în fața a circa 
5 000 de spectatori, a întrunit și 
ea, în bună măsură, atributele 
unui reușit spectacol pugilistic. 
Și din punct de vedere al orga
nizării, turneul a fost o reușită. 
Am văzut multe partide — și în 
galele eliminatorii și la finală 
— atractive, viu disputate, unele 
ridicîndu-se ca măiestrie pugilis- 
tică la un bun nivel internațio
nal. Dacă ar fi să ne exprimăm 
unele regrete, în primul rînd 
este acela că unele din țările 
participante nu și-au onorat 
promisiunile, ele s-au prezentat 
cu un număr mai mic de spor
tivi și, pe alocuri, cu alți spor
tivi. mai puțin valoroși și mai 
puțin cunoscuți decît cei pe 
care-i confirmaseră anterior. 
Dintre țările participante, după 
România, Cuba a prezentat lotul 
cel mai numeros, puternic și 
valoros, precum și R. P. Unga
ră, care a avut fn componența 
echipei aduse două capete de 
afiș . Gedo și Kajdy, care ală
turi de reprezentanții noștri au 
contribuit decisiv la ridicarea 
nivelului de calitate al galelor și 
partidelor.

Dorința de a fi obiectivi ne în
deamnă să facem cîteva apre
cieri de ordin general. Ni s-a 
părut că unele rezultate au fost 
prestabilite — evident în parti
dele care confruntau sportivii 
noștri — din „grija" prea mare 
pentru membrii lotului național. 
Ne vom referi doar la finală. în 
partida Rivera-Ștefan Boboc, 
cîștigată de ultimul cu o decizie 
de 3—2, l-am văzut detașîndu-se 
în cîștigător pe cubanez. Româ
nul, deși beneficia de alonjă, n-a 
valorificat-o de la început, s-a 
angajat într-o luptă de aproape 
unde oaspetele a fost mai bun. 
Spre final a boxat de la distanță, 
a avut un final mai in forță, dar

neconvingător, publicul aplau- 
dindu-1 pe Rivera, un jucător 
tehnic, dinamic. Cea mai' erona
tă decizie (4—1) a fost aceea 
dintre Toni Mircea și Vasile 
Kiss. Primul a boxat confuz, în 
vreme ce Kiss a fost mai lucid, 
a lovit bine cu dreapta. în pri
mele două reprize Toni n-a 
punctat aproape deloc, iar în a 
treia n-a acumulat un avantaj 
să i se dea, pe merit, decizia. 
Publicul a dezaprobat vehement 
hotărîrea celor 5 arbitri judecă
tori — toți români ! ? — între 
care se afla și Marin Stănescu, 
cunoscut cu antecedente.

Ne oprim la asemenea cazuri 
gîndindu-ne la consecințele gra
ve pe care le au : cei care pierd 
în acest fel injust se descura-

Prilej de 

învățăminte 
pentru 

pregătirile

jează, iar ceilalți prin gustul vi
ciului. De obicei cei care pierd 
în acest stil — prin falsificarea 
realității — sînt mai ales repre
zentanții provinciei, al căror in
teres (antrenori și sportivi) de 
participare și pregătire pentru 
competițiile pugilistice poate 
scădea, în detrimentul boxului 
românesc în general.

Au mai fost și alte partide 
unde s-au urmărit anumite re
zultate și pentru a le obține au 
fost desemnați drept arbitri ju
decători numai români. Și fiind
că tot sîntem la capitolul „ne
mulțumirilor" am vrea să ne ex-

Partida s-a disputat pe durata 
a trei reprize de cîte 30 de mi
nute fiecare. Jocul a fost reușit, 
mai ales din punct de vedere al 
consumului de energie, și datori
tă replicii adversarului local, 
care a înțeles să fie un partener 
fără menajamente pentru selec- 
ționabili. Pe toată durata parti
dei antrenorii lotului au căutat 
o formulă de atac, punct consi
derat deficitar al echipei, mai 
ales în absența celor doi ,,D“ : 
Dobrin și Dumitrache. în acest 
scop au fost alcătuite pe reprize 
următoarele formații: repriza I 
— Răducanu, Sătmăreanu, Lu
pescu, Dinu, Nae Ionescu, Du
mitru, Anca, Nunweiller, Domi
de, Neagu și Iordănescu. în re
priza a doua s-au făcut schim
bări în compartimentul înaintă
rii fiind folosiți Lucescu, Dem
brovschi, Domide, Iordănescu, 
iar în a treia, Adamache a tre-

cut în poartă, și în rest au fost 
folosiți Sătmăreanu, Lupescu, 
Hălmăgeanu, Deleanu, Dumitru, 
Anca, Lucescu, Dembrovschi, 
Domide (două) și Dembrovschi. 
Formația din repriza a doua a 
dat se pare, mai multă satisfac
ție, în acest interval marcîn- 
du-se, de altfel, și cele trei go
luri ale selecționabililor, prin 
Domide (două) și Dembrovschi. 
A fost ceea ce se cheamă un 
joc-școală, unde nu s-au urmă
rit în mod expres rezultatele, ci 
aplicarea unor scheme și a unei 
tactici de joc convenabilă pen
tru meciul cu Ungaria. Imediat 
după meci profesorul Angelo Ni
culescu a plecat spre București 
pentru a vedea întîlnirea cu 
Peru.

I. BODEA

RUGBI LANȚUL SURPRIZELOR

P.S. La București : ROMANIA 
(olimpici) — PERU 2—2 (0—1).

BASCHET

CU POLITEHNICA BUCUREȘTI?
Etapa de ieri a adus un re

zultat ce ar fi dat peste cap un 
eventual concurs Pronosport : 
Politehnica București — Univer- 

x^itatea Timișoara 62—65. Desi
gur, dacă o echipă în care evo

luează jucători de talia lui Vi
ciu, Ionescu sau Czmor, obține 
victoria, acest lucru nu poate 
mira pe nimeni, dar cînd succe
sul este realizat în fata unui 
cvintet atît de redutabil cum 
este cel al studenților buqu- 
reșteni, și mai ales, „în casa“ 
acestora, surpriza este evidentă. 
Apreciind cum se cuvine evolu- 

( ția baschetbaliștilor din Timi
soara, nu putem totuși să nu ne 
întrebăm ce se întîmplă cu Po
litehnica București. Un sondaj 
de opinii efectuat la începutul 
campionatului actual. printre 
specialiștii baschetului nostru, 
acorda cele mai multe șanse la 
cucerirea titlului echipei bucu- 
reștene. Firesc, dacă ne gîndim 
că redutabilul cvartet de „gi- 
ganți" Popa — Georgescu — 
Troacă — Rotaru, este comple

tat cît se poate mai fericit de 
tandemul conducătorilor de joc 
Pirșu — Atanasiu, în cîmp evo- 
luînd totodată jucători, de ase
menea, de o bună valoare : 

Cernat, Dudescu, Rusu. Și to
tuși un asemenea lot, poate cel 
mai complet din campionatul 
nostru, cedează nepermis de 
ușor în fața unei tactici superi
oare, cum a fost cea a Rapidu
lui, sau în fața unei mai mari 
puteri de luptă, cum au dovedit 
ieri jucătorii Universității din 
Timișoara.

în rest, în București s-au în
registrat rezultate normale : 
Dinamo a dispus lejer (88—59) 
de un I.E.F.S. din care au ab
sentat cei mai buni jucători — 
Ioneci și Barbu ; Rapidul, în e- 
videntă creștere de formă a ad
ministrat un sever 86—57 Voin
ței, iar I.C.H.F., „uitind" că 
peste patru zile va pleca la tur
neul de la Galați, a învins re
prezentanta acestui oraș, Poli
tehnica, cu scorul de 75—65,

S. SORIN

Cu punctele realizate ieri în 
dauna dinamoviștilor, SPORTUL 
STUDENȚESC se poate gîndi în 
liniște la meciurile care le mai 
are de jucat în acest retur, la o 
poziție mai bună în clasament, 
dar mai ales, la un joc valoric 
apropiat posibilităților pe care 
le au jucătorii acestui XV uni
versitar.

Studenții bucureșteni, autode- 
pășindu-se în momentele de 
mare încleștare, mă refer la mi
nutele din finalul meciului, a 
învins pe DINAMO, chiar pe 
terenul acestuia, cu scorul de 
12—9. Dar iată cîteva amănunte : 
Crăciunescu realizează 6 puncte 
din două lovituri de pedeapsă, 
scor cu care se încheie și repri
za. După pauză, dinamoviștii au 
o perioadă de netă dominare, 
realizînd o încercare prin Ro
man, transformată de Nica. La 
6corul egal de 6—6, echipele joa
că prudent, urmărindu-se gre
șeala adversarului. Reușesc să se 
desprindă dinamoviștii printr-o 
lovitură de pedeapsă realizată de 
Nicolescu : 9—6. Timpul rămas 
'de joc, favorabil dinamoviștilor, 
nu prevestea un final dramatic, 
căci Crăciunescu de la Sportul 
studențesc ratează egalarea, la o 
lovitură de pedeapsă, mingea 
fiind deviată de o rafală de vînt. 
Dar Drăgulescu, ieri cel mai bun 
de pe teren, într-un finiș impre
sionant de mare jucător, va 
culca balonul în buturile dina- 
moviste, iar Fugigi va transfor
ma : 12—9. Meciul cîștigat pe 
merit de jucătorii de la Sportul, 
a scos în evidență și unele ca
rențe mai flagrante, semnalate la 
cele două echipe : pe de o parte 
jocul individual al studenților, 
iar pe de altă parte, lipsa de 
concentrare în momentele cheie 
la dinamoviști. A arbitrat bine 
D. Grigorescu.

în București, lanțul surprize
lor a continuat în Parcul Copilu
lui. GRIVIȚA ROȘIE a fost în
vinsă de RULMENTUL BlRLAD

J 
cu 11—10. începutul partidei nu 
prevestea un asemenea dezno- 
dămînt mai ales că Simion, 
printr-o lovitură de pedeapsă, 
semnase încă din primele minu
te, trei puncte pentru grivițeni. 
Bîrlădenii nu se lasă impresio
nați de adversarul lor, vor egala 
prin Rujoiu 3—3, iar Matei va 
ridica scorul la 7—3 printr-o 
încercare. Scorul va evolua ast
fel ; Simion (lovitură de pedeap
să) 6—7, iar Brăiescu de Ia Rul
mentul și Vlad Dumitrescu de la 
Grivița cîte o încercare. Scorul 
de 11—10 favorabil rugbiștilor 
din Bîrlad, îi onorează, cu toate 
că cei de Ia Grivița roșie pot 
motiva acest insucces, prin în
locuirea veteranilor, cu jucători 
tineri, neexperimentați. Bine a

arbitrat Sergiu Dragomirescu. 
în țară s-au înregistrat ur

mătoarele rezultate : Farul—Ști
ința Petroșeni 4—3 (!) ; C.S.M» 
Sibiu—Steaua 3—0 (!) ; Politeh
nica Iași—Universitatea Timi
șoara 0—4 (!) și Agronomia Cluj- 
Gioria 4—3. Lideră a clasamen
tului a trecut echipa studenților 
timișoreni, iar lupta pentru titlul 
de oampioană a devenit extrem 
de interesantă. Sperăm că în 
întrecerea pentru ocuparea unei 
poziții cît mai bune în clasa
ment, spiritul de sportivitate să 
nu umbrească o întrecere pasio
nantă și plină de surprize, cum 
o înregistrăm anul acesta in pri
ma divizie a țării.

(Urmare din pag. I)

GABRIEL FLOREA

primăm regretul că nu am văzut 
evoluind în acest turneu cîțiva 
dintre boxerii noștri buni : Au
rel Dumitrescu, Gh. Chivăr etc. 
în vreme ce între cei mulți care 
au boxat s-au aflat și alții mai 
puțin virtuoși, mai puțin pregă
tiți. Dacă aceste aspecte negative 
nu sînt cine știe cît de grave, ne 
vom opri la una care ne-a dat 
cel mai mult de gîndit : am con
statat foarte multă ambiție și o 
bună pregătire la boxerii noștri, 
în special la „olimpici". Ne-a 
surprins însă faptul că mulți din
tre ei practică un box ofensiv 
fără să manifeste preocupări în 
aceeași măsură pentru apărare. 
Se știe, lozinca în box este să 
lovești cît mai mult și să pri
mești cît mai puțin. De fapt și 
clasa boxerilor se exprimă prin 
această concepție. Băieții noștri 
primesc nepermis de mulți 
pumni grei care, firesc, li sle
iesc de puteri, le scurtează pe
rioada de glorie, termină epui
zați turneele grele și în finale 
nu-și mai pot demonstra adevă
rata capacitate și valoare. Nu
meroasele accidentări din acest 
turneu — n-am văzut niciodată 
atîtea arcade sparte — nu poate 
să însemne altceva decît lipsa 
precauției și a tehnicii în apă
rare. Cei care sînt puși să pre
gătească boxerii noștri și să-i 
conducă din colțul ringului ar 
putea să reflecteze — bineînțe
les, cu urmări — la acest aspect 
al lucrurilor. O demonstrație de 
box tehnic, inteligent, economi
cos. a făcut campionul maghiar 
Kajdy care n-a primit în trei 
partide aproape nici o lovitură 
mai grea, el terminînd competi
ția,fără să se resimtă. în contrast, 
în unele partide din gala finală 
în care s-au întîlnit numai re
prezentanți de-ai noștri, ca de 
pildă cele dintre Gruescu-Cojan, 
Pometcu-Amăzăroaie, Năstac- 
Gyorfi. a fost o luptă oarbă, 
epuizantă, care în general, duca 
la tumefieri, deteriorare fizică. 
Nu acesta este boxul. Nu în acest 
fel se cîștigă în marile confrun
tări, unde întotdeauna, cum se 
știe, și cum am văzut, boxul 
tehnic a învins boxul în forță. 
Din acest punct de vedere tur
neul a fost un bun prilej de în
vățăminte -pentru pregătirea 
olimpică.

Revenind La gala de ieri, din
tre finaliști, ne-au plăcut cel 
mai mult C. Gruiescu, Vasile 
Antonio, Calistrat Cuțov. Kajdy 
și vicecampionul olimpic — cu
banezul Garbey. Iată acum, re
zultatele tehnice înregistrate și 
cîștigătorii celor unsprezece 
„centuri de aur", în ordinea ca
tegoriilor : în excelentă revenire 
de formă C. Gruescu (cat muscă) 
a dispus clar la puncte de A. 
Cojan. Un meci deosebit de pa
sionant au furnizat „penele" O. 
Amăzăroaie și G. Pometcu. Ju
riul a acordat verdictul cu 3—2 
lui Pometcu (decizia este discu
tabilă). La cat. cocoș Toni Mir
cea a fost declarat învingător la 
puncte — decizie eronată — tot 
cu o decizie de 3—2 în fața lui V. 
Kiss. Cat. semimuscă : Șt. Bo
boc b.p. G. Rivera (Cuba) deci
zie 3—2 ; oat. semiușoară : V. 
Antoniu b.p. O. Palacio (Cuba) ; 
cat. ușoară : C. Cuțov b- KO II 
C. Hoduț ; cat. semimijlocie : J. 
Kajdy (Ungaria) b.p. H. Kaiser 
(R.D.G.) ; cat. mijlociemică : R. 
Garbey (Cuba) b.ab. II Șt. Flo- 
rea ; cat. mijlocie : AL Năstac 
b.p. I. Gydrfi ; cat. semigrea : 
G. Carillo (Cuba) b.p. H. Stump; 
cat. grea: D. Zelinca b.p. I. Das- 
călu-

VASILE CABULEA

P.S. Mijlocul galei a fost mar
cat de un moment emoționant 
prilejuit de festivitatea de retra
gere din activitatea sportivă 
competițională a boxerului di- 
namovist Ion Monea, maestru e- 
merit al sportului. Cu această 
ocazie i s-au relevat marile me
rite, succesele dobîndite în 
ringurile lumii, succese care au 
onorat din plin sportul româ
nesc. Publicul s-a despărțit de 
Ion Monea și Ion Monea de pu
blic cu imaginea sportivului care 
a dat totul pentru gloria perso
nală și a sportului românesc. Un 
exemplu de sportiv, de devoțiu
ne în accepția adevărată a aces
tor cuvinte.

C. V.

• • • • •

CROSUL
TINERETULUI

Șase redutabile 
curse au desemnat

încă 2 meserii ne povestește:
— Am devenit muncitor cali

ficat în anul 1962, dar în anul 
1962 nu aveam unde să lucrez 
aici în comună, așa că am fost 
nevoit să mă duc la Însurăței să 
lucrez la moara de acolo. Ne în
trebați despre schimbările surve
nite în viața comunei noastre. 
Iată: în momentul de față pot 
să practic oricare din cele trei 
meserii ale mele aici, în comuna 
Viziru. Comuna a devenit tot
odată mai frumoasă — și noi, ti
nerii, am contribuit și contribuim 
în mod deosebit la această în
frumusețare. Ne mîndrim cu tro- 
tuoarele, cu florile și pomii de 
pe margine, care transformă uli
țele comunei în bulevarde.

Stane iu Nicolae, proaspăt ab
solvent al unei școli de șoferi, își 
definitivează formele de angaja
te la una din cele două coope
rative agricole de producție din 
comună. E vizibil emoționat de 
faptul că-și face ((probabil pen
tru prima oară) publice gîndurile 
prin intermediul presei.

— Dorința mea cea mai mare 
e să contribui cît mai mult la 
progresul comunei, atît prin mun
ca pe care o voi desfășura în 
C.A.P., cît și prin participarea 
mea la toate acțiunile de muncă 
patriotică. O altă dorință, nu nu
mai a mea, e să se înființeze în 
comună mai multe unități cu ca
racter industrial care să asigure

tineretului locuri de muncă cali
ficată...

Tot discutînd ne-arn pomenit 
în fața clădirii Consiliului Popu
lar, unde am intrat și l-am cu
noscut pe Jarnea Alexandru, se
cretarul comitetului comunal de 
partid și primarul comunei. E un 
bărbat încă tînăr, plin de ener
gie și de hotărîre. Discută cu 
plăcere, cu dragoste, cu mîndrie, 
despre dezvoltarea și despre per
spectivele de dezvoltare ale co
munei pe care o conduce. Aflăm

lei, cit valora o zi muncă în ur
mă cu 10 ani, s-a ajuns în 1971 
la 41 de lei. în mod firesc a cres
cut și puterea de cumpărare a 
locuitorilor comunei, au putut să 
apară și cele 800 de case noi, în 
mod firesc a apărut necesitatea 
înființării secțiilor pentru presta
rea unor servicii către populație. 
Și iată că aproape pe nesimțite 
am intrat în procesul de urbani
zare. In cîteva edificii ale comu
nei (consiliul popular, școală, că
min cultural) avem deci încălzi-

din oamenii comunei vor fi sala- 
riați. In prezent avem în curs 
de înființare o secție de țesut co
voare unde vor putea munci în 
două schimburi circa 160 de lu
crători. Luna aceasta va începe 
producția la fabrica noastră de 
cărămidă, care va livra pînă la 
sfîrșitul anului un milion de că
rămizi. Ajutați de comitetul ju
dețean de partid vom înființa o 
unitate de prelucrare a produse
lor zootehnice.

— Care e în momentul de față

Acolo unde ulițele...
că anul trecut comuna Viziru a 
ocupat locul III pe țâră în ceea 
ce privește producția de grîu, 
obținînd o medie de 3100 kg 
la ha.

— In cei 10 ani cîți au trecut 
de la încheierea cooperativizării 
agriculturii, producția agricolă 
globală a comunei noastre a cres
cut cu circa 240 la sută, creș
tere care se datorează atît hăr
niciei sătenilor noștri, cît și spri
jinului acordat de stat prin ma
șini, credite, specialiști. Toate 
acestea au determinat ridicarea 
nivelului de viață. De la 12—13

re centrală, care se va extinde o 
dată cu darea în folosință a cen
tralei de termoficare. Vom con
strui anul acesta un bloc cu două 
etaje cuprinzînd 8 apartamente, 
iar în cursul anului viitor vom 
construi încă 3 blocuri cu un to
tal de 24 de apartamente. Avem 
în comună aproape 1 000 de sa- 
lariați — și pentru că mecaniza
rea agriculturii se va dezvolta 
în continuare, eliberînd forța de 
muncă, trebuie să ne gîndim de 
pe acum să asigurăm oamenilor 
de lucru. Prevedem că la sfîrși
tul anului 1974 circa 40 la sută

dorința dumneavoastră cea mai 
arzătoare ?

— Să transformăm cît mai re
pede comuna noastră într-un o- 
raș; nivelul de viață al consăte
nilor mei să fie cît mai ridicat. 
O dată rezolvată problema iriga
țiilor vom produce 8 000—9 000 
kg porumb la hectar, și 4 000— 
5 000 kg grîu la hectar. Vom pu
tea livra statului de trei ori mai 
multe cereale decît acum, iar va
loarea unei norme convenționale 
a C.A.P. va ajunge la 50—60 lei 
pe zi. La sfîrșitul cincinalului 
sperăm să avem mecanizate corn-

plet lucrările agricole, sperăm că 
nu va exista familie în comuna 
noastră care, pe lîngă păsări și oi, 
să nu aibă o vacă și doi porci.

■ Care e necazul dumnea
voastră cel mai mare P

— Lipsa unor cadre tehnice și 
mai ales lipsa unor utilaje atît 
de necesare în construcții, cum 
ar fi de exemplu o betonieră, 
pentru că, — și o spun răspicat 
— cînd avem de construit atîtea 
obiective, nu se mai poate să 
rămînem la prepararea materia
lului cu lopata...

— Ce ne puteți spune despre 
tinerii din comuna dumneavoa
stră ?

— Tinerii ne-au convins deci 
prin faptele lor că sînt capabili să 
ducă mai departe ceea ce nu vom 
izbuti noi (datorită timpului) să 
isprăvim. Ne mîndrim cu tinerii 
din comuna noastră.

★

Plecasem de mult din comu
na Viziru, străbatem alte și alte 
comune, și ne-am fi oprit în fie
care, dar timpul ne aleargă pe 
toți din urmă, nu numai pe Jar
nea Alexandru și miresmele cru
de ale grîului ne făceau să vi
săm cu ochi deschiși și, în orice 
parte am fi privit, vedeam grîu 
tînăr al anului 1972 întinzîndu- 
se pe pămînturile Bărăganului 
ca un chiot verde și vast, pre- 
văzînd biruințele viitoare ale se
mănătorilor.

CAMPIONII
într-un splendid cadru natural

— inspirat ales de organizatori
— mai precis pe aleile ce în
conjoară sinusurile lacului din 
„Parcul Tineretului" — Cocioc, 
sectorul V, peste 500 de tineri 
atleți purtînd tradiționale piep- 
tărașe cu numere de con
curs s-au întrecut aprig în 
cadrul fazei pe Capitală a 
„Crosului tineretului"- La mai 
puțin de o săptămînă de 
la încheierea fazelor preli
minare desfășurat în cadrul ce
lor 8 sectoare și in organiza
țiile U.T.C. ..Sănătatea". „Con
strucții", „I.T.B.”, „Comerț" și 
A.S.A. am avut din nou prile
jul să urmărim curse strînse, 
spectaculoase în care s-au dat 
veritabile bătălii pînă în preaj
ma culoarului viu ce conducea 
la sosire. De fapt, evenimentul 
sportiv al duminicii de ieri n-a 
început direct cu cele șase 
curse propriu-zise. Dimineața 
devreme, pe Magistrală, co
loana multicoloră a concuren- 
ților purtînd pancarte și fla
muri, precedată de fanfară, a 
atras privirile numeroșilor tre
cători. Curînd, curiozitatea a- 
cestora avea să fie satisfăcută : 
ei asistau, ocazional, la o nouă 
manifestare tinerească de an
vergură, caracterizată de cu
noscuta exuberanță a tinerilor. 
La locul de concurs, a cărui 
priveliște se deschide ca un 
larg amfiteatru, puteau fi vă
zute de la mare distanță, pe 
versantul de dincolo de lac, 
inițialele „U.T.C.-50", De fapt 
acestei importante manifestări 
comemorative a Semicentena
rului avea să-i fie dedicată în
treaga reuniune. Tinerii l-au 
avut în mijlocul lor. ca oaspe
te de onoare pe tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., care a ținut să fie pre-

CAPITALEI
zent la această importantă. în
trecere. Rînd pe rînd oficialii, 
au chemat la start pe campio
nii sectoarelor. Mulți dintre ei, 
Îmbujorați de încălzire, erau 
conduși pînă la linia albă de 
pornire de profesorii și antre
norii lor care trăiau, poate, 
emoții și mai mari. La interva
le de jumătăți de oră, șase poc
nete de pistol au împrăștiat tot 
atîtea pîlcuri de atleți. Maria 
Bobaru, de la I.A.U.P.S., pe 
care o cunoșteam. încă de lâ 
edițiile precedente ale „Crosu
lui tineretului" (1968 și 1969, 
locurile III și, respectiv, VI la 
finalele pe țară) nu s-a dez
mințit nici de data aceasta : ea 
a sosit prima în grupa senioa
relor. „Pentru ediția din acest 
an m-am pregătit cu și mai 
multă ambiție. Adăugați expe
riența dobindită de mine în a- 
ceastă mare competiție a tine
retului și puteți avea garanția 
că anul acesta voi ataca titlul..." 
Dacă faza pe Capitală a consti
tuit un veritabil succes — teh
nic și de participare — aceasta 
se datorează desigur și orga
nizatorilor. „Conlucrarea minu
țioasă a organizației municipa
le București a U.T.C. cu orga
nele C.M.E.F.S. și ale Consi
liului municipal al sindicatelor 
constituie singurul secret al reu
șitei" — ne relata profesorul 
Flaviu Filip, șeful secției sport 
a Comitetului municipal U.T.C. 
Rămîne de văzut în ce măsură 
proaspeții campioni de cros ai 
Bucureștiului — distinși cu 
diplomă și trofee în cadrul unei 
calde festivități de premiere 
— vor izbuti să se claseze pe 
locuri fruntașe la finala națio- ’ 
nală ce va avea loc la 7 mai, 
la Brăila. Oricum, ieri, promi
siunile au fost făcute...

REZULTATE TEHNICE
REZULTATE TEHNICE. CATEG. 15—16 ANI. Fete : 1. Sanda 

Erlich (Șc. gen. nr. 56) ; 2. Călina Mareu (Lie. ind Metrologie); 
3. Andaluzia Găgeatu (Șc. gen. nr. 81). Băieți: 1. Gabriel Nă- 
stase (Lie. nr. 25) ; 2. Petrică Ciobănescu (Gr. șc. Auto) ; 3. Cor- 
neliu Cedru (Lie. „Petru Groza").

CATEG. 17—19 ANI. Fete : 1. Elena Dobre (Șc. prof. Elec
tromagnetică) ; 2. Ioana Sima (Gr. șc. Sanitar) ; 3. Silvia Tu- 
dorescu (Lie. nr. 39). Băieți : 1. Alexandru Aldea (Electromag
netica) ; 2. Eugen Dumitrescu (Lie. ind. Chimie) ; 3. Constantin 
Costache (Lie. ind. Metrologie).

C ATEG. PESTE 19 ANI. Fete : 1 Maria Bobaru (I.A.U.P.S.) ! 
2. Elena Enache (Construcții-Montaj) ; 3. Niculina Ghilencea
(Inst Politehnic). Băieți : 1. Vasile Dumitru (Uz. Utilaj Chimic 
„Grivița Roșie"); 2. Ștefan Niță (UREMOAS) ; 3. Petru Rusu 
(A. S. Armata).

VIOREL RABA

RITM ÎNALT
(Urmare din pag. I)

țelor, utilizarea la maximum a 
utilajelor și timpului efectiv, 
așadar, angajarea într-un ritm 
înalt și constant la toate punc
tele de lucru. Pentru concretiza
re e suficient să vă vorbesc 
despre un singur exemplu de 
spirit gospodăresc pe care l-au 
dovedit constructorii acestui lot. 
Este vorba de fabricarea pe 
șantiere, cu forțe proprii, a 35 
la sută din prefabricatele nece
sare : grinzi, chesoane, plăci, tu
buri etc., care au redus mult 
costul lucrărilor și a impulsionat 
activitatea în ansamblu !

în serie mică și destul de pre
tențioasă, o bună parte dintre 
prefabricate au fost refuzate de 
unele întreprinderi specializate, 
creîndu-se riscul ca ele să de
vină o problemă dificilă a șan
tierului. Constructorii n-au mai 
încercat să găsească alt furnizor, 
într-o consfătuire de producție 
au hotărît să și le fabrice sin
guri- S-a trecut operativ la a- 
menajarea poligonului. O echi
pă formată din Constantin Hîr- 
tie. Ion Buduluță, Gheorghe Pă
lii. Constantin Zetu etc. — beto- 
niști, dulgheri, fierari-betoniști

s-au angajat să asimileze în nu
mai cîteva zile întreaga tehnolo
gie indicată. Și, într-adevăr, s-au 
ținut de cuvînt. Ei au izbutit să 
toarne stîlpi de 25 de tone, che
soane de 12 m„ în total 3 000 
tone de prefabricate,

— Am obținut avantaje mul
tiple — ne explică tînărul ingi
ner Constantin Dăscălescu, șeful 
lotului — în primul rînd pentru 
că avem aceste materiale la dis
poziție cînd vrem, nu mai plătim 
transportul iar prețul la care le 
obținem noi este pe jumătate 
din cel la care le-am fi aprovi
zionat de la întreprinderile spe
cializate.

Constructorii aduc în planul 
discuției despre ordinea și orga
nizarea șantierului lor și alte e- 
xemple de natură să explice bu
nele rezultate înregistrate zilnic 
aici.

— Fiecare dintre noi — ne 
mărturisește dulgherul Eugen 
Vărzaru, unul dintre cei mai 
apreciați uteciști de pe șantier 
— este educat în spiritul răspun
derii pentru calitatea lucrărilor 
executate, pentru buna gospo
dărire a materialelor. Aici, che
resteaua este mai prețuită ca 
aurul. O folosim numai acolo 

înlocui. Deunde nu o putem

fapt, am extins utilizarea în 
procent de peste 90 la sută a 
panourilor din tegofilm, care-s-: 
dacă sint bine îngrijite pot fi 
folosite de 50—60 de ori. De aici, 
însemnatele economii la prețul - 
de cost pe care le obținem-

Ar mai trebui adăugată grija 
șantierului pentru condițiile de 
viață ale constructorilor — fac
tor esențial în randamentul 
muncitorilor. încă de la înce
perea investiției au fost con
struite barăci semirotunde, co
chete. călduroase, cu canalizare 
de apă. recuperabile, unde sînt 
cazați 160 de muncitori nefami- 
liști. Cantina, activitatea cultu- 
ral-educativă oferă confortul 
odihnitor, recreativ. Dar garanția 
respectării angajamentului de a 
reduce cu trei luni termenul de 
punere în funcțiune o oferă de 
fapt simpla imagine de muncă 
a unei zile obișnuite. De dimi
neață pînă seara- tîrziu macara
lele grele de 16 și 40 de tone, 
autobasculantele, toate utilajele 
sînt în permanentă stare de 
funcțiune, constructorii nu iro- , 
sesc nici o oră din programul de 
muncă. Ziua solidarității oame
nilor muncii — 1 Mai — îi va 
găsi cu toate lucrările în avans 
față de grafic. .



Vii proteste împotriva 
raidurilor $.11.1 în Vietnam

• în S.U.A. continuă mani
festațiile de protest împotriva 
escaladării războiului în Viet
nam. La New York, a avut loc 
un miting de masă, în cadrul 
căruia participanții au adoptat 
în unanimitate o rezoluție ce 
condamnă noile bombarda
mente întreprinse de aviația 
americană asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam 
și cere încetarea războiului 
dus de S.U.A. în Indochina. 
Participanții la. miting au pri
mit o telegramă din partea 
secretarului general al Parti
dului Comunist din S.U.A., 
Gus Hall, care a subliniat ne
cesitatea intensificării mișcă
rii antirăzboinice.

Puternice demonstrații de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam au avut Ioc, de 
asemenea, la Washington, De
troit și în alte orașe ameri
cane.

• Conferința extraordinară
a congresmenilor de culoare 
din Statele Unite a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin 
care condamnă escaladarea 
bombardamentelor și a răz
boiului din Vietnam, apreciind 
că aceasta constituie, în fapt, 
o recunoaștere a eșecului poli
ticii de „vietnamiza.re“.

Rezoluția cere „încetarea i- 
media.tă a bombardamentelor, 
accelerarea retragerii trupe
lor americane din Vietnamul 
de sud și reîntoarcerea dele
gației S.U.A. la masa tratati
velor de la Paris".

• Cîteva mii de persoane au 
defilat sîmbătă pe străzile o- 
rașului Ztirich, în semn de 
protest împotriva intensifică
rii agresiunii americane în

continua
Forțele patriotice din 

Vietnamul de sud conti
nuă să exercite o puter
nică presiune asupra po
zițiilor deținute de trupe
le saigoneze în diverse 
regiuni sud-vietnameze.

Duminică dimineața, patrioții 
' au supus unui intens atac for

tificațiile inamicului, amplasate 
în orașul Dau Tieng, la aproxi
mativ 60 kilometri nord-vest de 
Saigon. Ei au declanșat, de a- 
semenea, puternice bombarda
mente cu rachete și mortiere a- 
supra instalațiilor militare ale 
efectivelor saigoneze, aflate în 
zona An Loc și în orașul Phuoc 
Binh.

în provincia Binh Dinh, la 440 
kilometri nord de Saigon, au 
fost semnalate ciocniri violente 
între detașamentele patrioților 
și unitățile militare inamice.

Agenția de presă Eliberarea 
relatează că. în cursul unui pu
ternic atac lansat asupra forti
ficațiilor efectivelor saigoneze 
de la Tan Canh, în provincia 
Kontum, forțele patriotice care 
acționează în zona Platourilor 
înalte au scos din luptă un ba-

TESTUL DIN BADEN-
WURTTEMBERG(R.F.G.)

Aproximativ 6 milioane de a- 
legători vest-germani au fost che
mați ieri la urne pentru desem
narea noii diete a landului Baden- 
'Wurttemberg, unde majoritatea 
este deținută, de la alegerile 
din aprilie 1968, de opoziția 
creștin-democrată.

Importanța acestui test electo
ral local este legată de conjunc
tura politică actuală din R.F. a 
Germaniei, cînd pe primul plan 
al atenției se impune problema 
de mare însemnătate a ratifică
rii tratatelor sovieto—vest-ger
man și polono—vest-german. 
Rezultatele scrutinului nu ne-au 
parvenit pînă la închiderea edi
ției.

• LA AMMAN s-a anunțat în 
mod oficial că Pakistanul a ac
ceptat să reprezinte interesele 
Iordaniei în Libia, informează, 
din capitala iordaniană, agenția 
Reuter. Libia a rupt relațiile cu 
Iordania în septembrie 1970.

țȘnema
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asta-seara dansăm în fa
milie : rulează la Patria (orele 
12,30: 15; 17,45; 20,30), Capitol (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9; 11;15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

POLONEZA LUI OGHINZK1 : ru
lează la Victoria (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15,45; 18; 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 
Grivita (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (orele 
8.30: 11: 13,30; 16; 18,30, 21), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16.
18.30; 21).

FLOAREA SOARELUI : ruleazfi 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20,30 — la orele 10 program 
pentru copii).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 

Vietnam. Vorbitorii care au 
luat cuvîntul în cadrul adu
nării ce a urmat marșului au 
condamnat politica americană 
în Indochina.

• Două importante acțiuni 
de protest împotriva intensifi
cării bombardamentelor ame
ricane asupra Republicii De
mocrate Vietnam s-au desfă
șurat în Berlinul Occidental 
cu participarea a peste 10 000 
persoane.

• In seara zilei de simbătă, 
numeroși locuitori ai orașului 
Barcelona au demonstrat îm
potriva escaladării de către 
S.U.A. a războiului din Viet
nam. Poliția locală a interve
nit pentru a risipi .pe demon
stranți.

O demonstrație similară a 
avut loc și în localitatea in
dustrială Tarassa, situată la 
circa 30 de kilometri de Bar
celona.

0 eipest elhotare
• LA BRATISLAVA s-au în

cheiat lucrările grupei mixte de 
lucru româno-cehoslovace pentru 
industriile ușoară și a prelucră
rii lemnului din cadrul Comisiei 
de colaborare economică și teh- 
nico-științffică. In timpul lucră
rilor a fost elaborat programul 
dezvoltării în continuare a co
laborării între unități industriale 
șî secții de producție din cele 
două ramuri industriale, precum 
și planul de colaborare tehnico- 
științifică în domeniul industriei 
ușoare și prelucrării lemnului.

talion 6aigonez și au capturat 
patru poziții ale inamicului.

La circa 10 kilometri sud-est 
de Da Nang, patrioții au bom
bardat aerodromul forțelor ame
ricane, amplasat în apropierea 
Muntelui de Marmură. Două eli
coptere americane au fost dis
truse.

Agențiile de presă relatează, 
pe de altă parte, că bombardie
rele americane ,,B-52“ continuă 
să efectueze raiduri în diverse 
zone ale Vietnamului de sud, în- 
cereînd să contracareze acțiuni
le forțelor patriotice. Sîmbătă 
după-amiază și duminică dimi
neața, aparatele „B—52“ au în
treprins 18 asemenea raiduri în 
regiunea Platourilor Înalte, în 
zona An Loc, în provinciile 
Quang Tri, Thua Thien, Quang 
Nam și la sud de Da Nang.• • • • •
• LA MOSCOVA a avut loc 

cea de-a cincea ședință a Con
siliului Băncii Internaționale de 
Investiții. La ședință au parti
cipat și reprezentanți ai Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc și ai Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică. Șe
dința a fost prezidată de P. Tu- 
mur, șeful delegației reprezen
tanților Republicii Populare 
Mongole în Consiliul Băncii In
ternaționale de Investiții, pre
ședintele conducerii Băncii de 
Stat a Republicii Populare Mon
gole.

Ședința Consiliului Băncii 
ternaționale de Investiții 
desfășurat într-o atmosferă 
deplină înțelegere reciprocă 
colaborare de lucru.’

In
s-a 
de 
și

Premierul Maltei 
în Libia

• PRIMUL ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, a efectuat sîm
bătă o vizită neoficială de cîteva 
ore în Libia, unde a avut o în
trevedere cu . șeful statului li
bian, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției, co
lonelul Moamer El Gedafi, în 
cursul căreia au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale.

Plenara C.C. al P.C. 
din Peru

• LA LIMA a avut loc o ple
nară a C.C. al P.C. Peruan, care 
a analizat, probleme legate de 
situația economică a țării. Ple-

20.45) , Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare — Program de docu
mentare, ora 20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19), 
Popular (orele 15.30; 19).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Me
lodia (orele. 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Giulești (orele 15,45 18;
20,15). Arta (orele 15.30: 18; 20.30.

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20,30).

PADUREA PIERDUTĂ : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15),

SEMNAREA
UNEI CONVENȚII 

ROMÂNO - PERUANE
• DELEGAȚIA guverna- 

mentală română, condusă de 
Ion Mineu, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și 
geologiei, și-a încheiat vizita 
în Peru.

în cadrul tratativelor pur
tate cu oficialitățile peruane 
a fost semnată o convenție 
privind constituirea unei so
cietăți mixte între Minero- 
peru și Isce Geomin, pentru 
explorarea și exploatarea ză- 
cămintului cuprifer de la An- 
tamina, localitate situată în 
nord-vestui țării, în provin
cia Ancash.

Potrivit termenilor con
venției semnate, părțile au 
convenit să participe în co
mun la lucrările privind ex
plorarea și punerea în va
loare a acestui zăcămînt în 
condiții reciproc avantajoase, 
urmînd ca pe baza rezulta
telor preliminare să se trea
că la constituirea societății 
mixte.

Luind cuvîntul la confe
rința organizației din Ham
burg a Partidului Comunist 
German, vicepreședintele 
partidului, Herbert Mies, a 
supus unei critici severe o- 
poziția U.C.D.—U.C.S. pen
tru atitudinea negativă ma
nifestată .față de tratatele 
semnate de Republica Fede
rală a Germaniei cu U.R.S.S. 
și Polonia.

Vicepreședintele P.C.G. a 
subliniat că Partidul Comu
nist German va lupta cu fer
mitate pentru ratificare și 
a chemat forțele demo
cratice la acțiuni comune 
pentru contracararea activi
tății cercurilor reacționare 
din R.F. a Germaniei.

La rîndul său, Herman 
Gauthier, membru al Prezi
diului Conducerii Partidului 
Comunist German, luînd cu
vîntul la un miting ce a a- 
vut loc la Darmstadt, a con
damnat opoziția U.C.D.— 
U.C.S., care încearcă 6ă sa
boteze ratificarea tratatelor 
semnate de R. F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și Polonia. 
El s-a pronunțat pentru in
trarea cît mai urgentă în 
vigoare a acestor tratate. 
Herman Gauthier a subliniat 
că sondajele efectuate în di
verse întreprinderi vest-ger- 
mane demonstrează că oa
menii muncii sprijină rati
ficarea tratatelor amintite 
și politica în direcția îmbu
nătățirii relațiilor R.F.G. cu 
vecinii săi din Est.

nara a relevat că evoluția favo
rabilă din ultimul timp a eco
nomiei naționale a Perului și 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale oamenilor muncii sînt 
strîns legate de aplicarea pla
nului național de dezvoltare pe 
anii 1971—1975.

Plenara și-a exprimat spriji

r
nul față de măsurile guverna
mentale de întărire a sectorului 
de stat din economie, s-a pro
nunțat pentru aplicarea mai lar
gă și accelerarea înfăptuirii re
formei agrare. Totodată, plenara 
a atras atenția asupra activității 
complotiste a reacțiunii interne, 
care, ispeculînd anumite dificul
tăți din agricultură și din sfera 
aprovizionării, legate de recen
tele inundații și de alte calami
tăți naturale, încearcă să profite 
de această situație. în context, 
participanții la plenară au rele
vat că principala sarcină a mo
mentului actual este întărirea 
unității de acțiune a tuturor for
țelor antiimperialiste din țară.

Munca (orele 16; 18; 20).
STEAUA SUDULUI : rulează la 

Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Lira (orele 15,30; 18; 
20.15), Floreasca (orele 15,30; 18;
20,30).

SACCO și VANZETTI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,30).

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

FERICIT CEL CARE CA... ULI- 
SE : rulează la Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15).

PIROSMANII ; rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Vitan (orele 15,30; 17,45; 20), Raho
va (orele 15,30; 18; 20,15).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30). 
MARY POPPINS : rulează la To
mis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Fla
mura (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 

18; 20,15).

Sosirea delegației 
române la Phenian

PHENIAN 23. — Trimisul
special Agerpres, Ion Gălățea- 
nu, transmite : Delegația guver
namentală militară română, 
oondusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care va participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a creării Armatei Re
voluționare Populare Coreene, a 
sosit duminică dimineața la 
Phenian.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, general de ar
mată O Jin U, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Coreene, general-colo
nel Han Ik Su, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii, șeful Direcției 
Superioare Politice a Armatei, 
Ci Bien Hak, Kim De Hong, 
Kim Pong Giul, Tzan Cion Han, 
miniștri adjuncți ai apărării,

FESTIVITĂȚILE OE LA KUMROVEȚ
Cuvîntarea președintelui I. B. Tito

Președintele I. B. Tito a vizi
tat satul său natal Kumroveț, 
unde a pus piatra fundamen
tală pentru construirea Casei 
memoriale a combatanților din 
războiul de eliberare națională 
și a tineretului din Iugoslavia.

La festivitatea desfășurată cu 
acest prilej au participat con
ducători ai R. S. Croația, pre
ședinții Comitetului federal al 
Uniunii asociațiilor combatanți
lor din războiul de eliberare na
țională și ai Uniunii Tineretu
lui din Iugoslavia, delegați și 
reprezentanți ai organizațiilor de 
tineret și organizațiilor de com
batanți din republicile și re
giunile Iugoslaviei.

Acțiunea de construire a Ca
sei memoriale s-a bucurat de un 
larg ecou în întreaga țară, ur
mînd să fie ridicată prin con
tribuția tuturor oamenilor mun
cii și a organizațiilor din Iugo
slavia.

într-o amplă expunere, preșe
dintele Tito a vorbit despre u- 
nele aspecte ale situației politi
ce actuale, referindu-se în mod 
special la sarcinile imediate ce 
stau în fața organizațiilor de 
combatanți din Iugoslavia. A- 
preciind rolul Uniunii comba
tanților ca organizație, angajată 
în construirea socialismului, el 
a spus: Am fost întotdeauna 
convins că mă pot sprijini întru- 
totul pe combatanți ca unul din 
factorii foarte importanți ai so
cietății noastre.

★
Luînd cuvîntul. cu prilejul re

cepției oferite în onoarea sa,

Ninsori abundente 
în Spania

• ÎN CIUDA apropierii 
verii, sîmbătă au căzut în 
numeroase regiuni centrale 
ale Spaniei, ninsori abunden
te, însoțite de scăderea con
siderabilă a temperaturii. A 
nins, astfel, ca iarna la Avi
la, Leon și Albacete. In zo
nele sudice de litoral a 
plouat puternic, iar de ore 
însorite au beneficiat doar 
locuitorii din Malaga, Cadix 
și Insulele Canare și alte 
cîteva regiuni.

Surprindere
După cum au decla

rat specialiștii de la 
Houston, primele re
zultate ale celei de_a 
doua ieșiri pe Lună a 
astronauților ameri
cani John Young și 
Charles Duke, au pro
dus cîteva surprize pe 
plan științific.

Cea mai mare dintre 
acestea pare să fie ra
ritatea uimitoare a ro
cilor cu structură 
cristalină culese de 
astronauțl. Regiunea 
muntoasă Descartes- 
Calley, au arătat spe
cialiștii, a fost aleasă 
tocmai în speranța de 
a descoperi aici crus
ta cristalină originară 
a Lunii, or, chiar

la Houston
blocurile mari pe care 

Young șl Duke le-au 
atacat cu’ lovituri de 
ciocan se spărgeau de 
parcă ar fi fost cără
mizi, ceea ce reprezin
tă o negare evidentă 
a ipotezei privind 
structura lor cristali
nă.

Cea de-a doua sur
priză o reprezintă 
relativa abundență a 
sfărîmăturilor de roci 
de culoare albă, a că
ror natură rămîne, 
deocamdată, sub sem
nul întrebării.

în fine, o a treia 
surpriză științifică este 
intensitatea cîmpului 
magnetic, înregistrată

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Volga (orele 9,15; 12; 16;
19,30).

LOVE STORY : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 18: 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Flacăra (orele 16; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT î 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17.45; 20).

CEI ȘAPTE DIN TEBA : (orele 
10; 12; 14; 16), rulează la Cinema
teca Union.

PROGRAMUL I

16,30—17,00 Curs de limba rusă — 
lecția a XII-a, reluare. 17,35 Des
chiderea emisiunii. 17,40 La volan, 
emisiune pentru conducătorii auto. 
18,00 Căminul. 18,45 Ecranul — e- 

precum și comandanți ai forțelor 
militare aeriene, generali, ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești.

Tovarășul Emil Bodnaraș și 
ceilalți membri ai delegației au 
fost salutați cordial de Pak 
Sen Cer și de celelalte persoane 
oficiale coreene.

Tovarășul Emil Bodnaraș, în
soțit de Pak Sen Cer, a trecut 
în revistă garda de onoare a- 
liniată pe aeroportul din Phe
nian și mulțimea prezentă care 
flutura buchete de flori și scan
da ,,manse“ — „Ura". Pe mari 
panouri erau scrise, în limbile 
română și coreeană, urările 
..Bun venit oaspeților români 
care vizitează țara noastră" ; 
„Adresăm un salut prietenesc 
oaspeților care efectuează vizite 
în țara noastră cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a creării 
Armatei Revoluționare Populare 
Coreene".

Un grup de copii a oferit oas
peților români buchete de flori.

Seara. Pak Sen Cer a oferit 
o masă prietenească în cinstea 
delegației române conduse de 
tovarășul Emil Bodnaraș. în 
cursul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au fost rostite toasturi.

președintele Tito, referindu-se 
din nou la inițiativa de con
struire a Casei memoriale, a 
spus : Consider că această ini
țiativă este foarte importantă și 
oportună. Uniunea combatanților 
a dovedit și de această dată că 
se află pe linia promovării uni
tății întregii noastre comunități. 
Inițiativa a fost primită cu bra
țele deschise în toate republici
le și regiunile noastre. Uniunea 
combatanților a considerat că 
este important ca această Casă 
memorială să se construiască în 
această regiune pentru a se ma
nifesta unitatea țării noastre șî 
frăția popoarelor noastre. Aceas
tă regiune a dat multe jertfe 
în timpul războiului, dar și 
mulți combatanți. Intr-un cu- 
vint, de aici, din această Casă 
memorială vor străluci razele 
frăției și unității pentru că aici 
vor veni tineri și combatanți din 
toate colțurile țării noastre.

Peste cîteva zile voi împlini 
80 de ani. Este un număr destul 
de mare** de ani. Pot să vă 
spun și să vă încredințez că și 
la acești ani voi depune toate 
eforturile pentru a justifica în
crederea ce mi-a fost acordată 
de toate popoarelor noastre din 
toate republicile și regiunile, 
dar în special de Uniunea Co
muniștilor și Uniunea comba
tanților. Am o inimă puternică, 
a spus în continuare președin
tele Tito. Nu știu, poate că ar 
trebui să mulțumesc pentru a- 
ceasta originii mele țărănești, 
muncii depuse din fragedă copi
lărie cînd, înainte de a merge la 
școală, trebuia să mă scol la 5 
dimineața ca~ să merg cu vacile 
la păscut. Părinții mei au avut 
mulți copii, și noi, toți, imediat 
ce am început să mergem, am 
fost nevoiți să muncim. Fiecare 
avea ceva de lucru. Deci, poate 
că tocmai această viață grea 
m-a întărit în așa fel, îneît am 
putut să țin piept multor 
furtuni și greutăți. Dar cea mai 
mare satisfacție din viața mea 
a fost aceea că am putut să dau 
partidului nostru, prin activita
tea desfășurată timp de mulți 
ani, ceea ce am considerat eu 
ca proletar — am fost muncitor 
și am cutreierat mult prin lume 
— că trebuie să i se dea, satis
facția că am putut să-mi pun 
serviciile în slujba clasei mun
citoare, în slujba poporului 
meu.

într-un punct al tra
seului celei de a doua 
ieșiri pe Lună. Este 
vorba, de fapt, de 
punctul magnetic cel 
mai intens, descoperit 
pînă acum pe satelitul 
natural al Pămîntului. 
Astfel, deși înainte de 
sosirea pămîntenilor 
pe Lună-savanții con
siderau că acest corp 
ceresc nu are nici un 
fel de magnetism, in 
momentul de față a- 
pare evident câ, pe 
suprafața Selenei, 
magnetismul există, 
deși el este departe de 
a avea intensitatea 
cîmpului magnetic te
restru.

misiune de actualitate și critică ci
nematografică. 19,10 Noutăți cultu- 
ral-artistice. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,15 
Teatrul foileton : MUȘATINII — 
seria a XII-a — Bătălia. 21,15 Re
portaj TV. : VISĂTORII DE LU
MINA. 21.40 Steaua fără nume — 
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri interpreți de 
muzică populară. 22,30 „24 de ore". 
22.45 Contraste în lumea capitalu
lui.

PROGRAMUL II

20,00 Cupa primăverii — competi
ție de mlni-baschet. 20,40 Ghișeul. 
21,00 Romantic-Club. Transmisiu
ne de la Clubul Uzinelor „Repu
blica". 22,40 Cronica literară.

LUNI, 24 APRILIE 1972

Teatrul național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : DULCEA PA
SĂRE A TINEREȚII — ora 20.

n itinerar trans-

U
 alpin prin nor
dul Italiei îți 
dă sentimentul 
parcurgerii ți
nui întreg uni

vers. Un scriitor din seco
lul trecut, Ippolito Nievo, o- 
riginar din Veneția, spunea 
despre meleagurile sale na
tale, despre nordul peninsu
lei Italice, că ar fi „un re
zumat al universului". Și nu 
se înșela : în microcosmosul 
acesta natura a concentrat 
deopotrivă excrescențe al- 
pestre și cîmpii netede, 
coline cu pante dulci și 
mlaștini milenare, păduri 
impenetrabile și coaste ma
rine generos însorite. Pei
sajul reproduce și armo
nizează tot ceea ce ai văzut 
pe alte tărîmuri. Poate de 
aceea ar fi mai potrivit să 
spunem „peisajele", pe cît 
de diverse pe atît de sur
prinzătoare.

/

Pe țărmul lacului Como, 
în lumina irizată a soarelui, 
siluetele lămîilor și ale chi
paroșilor prefigurează uni
versul mediteranean. Vene
ția propriu-zisă — Veneto — 
este o Olandă în miniatură. 
Celelalte două Veneții — 
deoarece sînt trei — oferă 
aspecte cu iotul inedite ; șe
sul friulie în Veneția Giulia 
și munții care se cațără pînă 
la 3 400 de metri în Veneția 
tridentină. Iată, așadar, lao
laltă sau în succesiune Alpii 
elvețieni, cîmpiile îmbelșuga
te ale „Midi“-ului francez, 
Bărăganul nostru, delta o- 
landeză, deprimantele pus
tietăți africane, rocile pleșu
ve ale Anzilor — o întreagă 
viziune planetară în sinteză.

Ș
i trăiești, apoi, 
pe același itine
rar, emoțiile în- 
tîlnirii cu un în
treg univers 
spiritual. Flo

rența, Bologna, Veneția. Re
nașterea italiană a creai o- 
rașe-monument, orașe chip 
al universului și al omului, 
orașe metaforă. Intr-un po
pas florentin, pașii te poar
tă în Piața Signoriei. Aici, 
în această mare sală a Flo
renței, pardosită cu piatră 
netedă și luminoasă, s-au ri
sipit statui. S-au risipit, nu 
s-au plasat. Statui multe 
sînt și în vestita Place de la 
Concorde a Parisului : două 
la intrarea în Tuileries, alte 
două la intrarea în Champs- 
Elysees, un obelisc în cen
tru încadrat între două fîn- 
tîni. Totul dispus cu simțul 
ordinei, cu conștiința orna
mentării. Ia Piața Signoriei 
statuile s-au adunat. Nu o 
decorează, o populează. Scul
ptorii nu știau că împodo
besc ; ei gîndeau cu miini 
neobosite perfecțiunea. Mi
chelangelo. Cellini, Bandi- 
nelli — adunați în fața Pa
latului Signoriei, umplind 
Boggia. Aici în Florența re
nascentistă ca și în celelalte 
orașe-monument ale renaș
terii italiene a operat o altă 
demiurgie — nu inginereas
că cî artistică. Vii și revii 
de zeci de ori în Piața San 
Giovanni dar nu te poți des
părți de imaginea catedralei 
fiorentine construite de Ar
nolfo di Cambio, de campa
nila lui Giotto, de porțile 
baptisteriului în ale căror 
basoreliefuri și-au lăsat pe
cetea geniul lui Andrea Pi
sano și cel al lui Lorenzo 
Ghiberti. Bologna te farme
că prin rafinatul ansamblu 
arhitectural al piețelor Mag
giore, Nettuno și Ravegnana, 
palazzo Bevilacqua — minu
nată construcție ilustrînd 
geniul Renașterii fiorentine 
— și cele două turnuri în
clinate concurîndu-1 pe cel 
din Pisa. Padova merită o 
oprire chiar și numai pentru 
statuia ecvestră a condotie
rului Gattamelata, înălțată în 
fața basilicii de Donatello, 
azi uitat de unii, dar atît de 
solar prin viziunea lui. Intîl- 
nită în Florența, arta dona- 
teliană demonstrează aici, în 
această piață bologneză, 
poate mai mult ca oriunde 
o osmoză a geniului hclenic 
cu cel roman al Renașterii. 
Cînd parcurgi Canal Grande 
din Veneția, acest strălucitor 
muzeu din apă, piatră și lu
mină al arhitecturii veneție- 
ne, ai bucuria întilnîrii cu un 
lung șir de capodopere ar
hitecturale — allernînd cele 
mai diferite stiluri : gotic, 
veneto-bizantin, renascentist, 
baroc. Și iarăși vii și revii 
în Piața San Marco și urci 
din nou treptele Palatului 
Dogilor și nu le poți des
părți de frescele lui Tinto
retto.

Și dacă, în toate aceste 
locuri, fiecare ungher îți a- 
duce surpriza noului, a uni
cității, tot aici nu te poți 
opri să meditezi la destinul 
contemporan al orașelor-mo- 
nument.

Create pentru eternitate 
aceste orașe au ajuns ana
cronice. E altul acum chipul 
omului. E alta menirea ora
șului. Cetățenii au devenit 
locuitori. Cetățenii de altă
dată acceptau cartierele a- 
glomerate cu străduțele su
grumate între ziduri, cu gan
guri întunecoase și case cu 
fierăstruici minuscule des- 
chizîndu-se în odaia veci
nului.* Ei locuiau numai a- 
colo, în case, trăiau însă în 
piețe. în catedrale, în „su
fletul" cetății. Acum cetatea 
a devenit oraș, se trăiește 
particular, în locuințe. Pe 
cine mai consolează strălu
cirea catedralei ? Cine mai 
trăiește în Domul din Flo
rența ? Catedrala, palatele, 
toate s-au golit. Sini pustii 
cu toată aglomerația de tu
riști atrași de vestigii, dor
nici să-și reconstituie imagi
nea lumii șî fastuoase spec
tacole. Și totuși, orașele Re
nașterii italiene n-au pierit 

în toate segmentele lor. In 
jurul centrelor istorioe cu 
tulburătoare monumente- 
vestigii s-au creat așezări 
moderne. La cîțiva kilometri 
de Veneția S.L. (Santa Lu
cia) ochiul îți alunecă peste 
siluetele blocurilor ultramo
derne și ale întreprinderilor 
industriale : Veneția este 
azi unul din cele mai impor
tante centre industriale ale 
Italiei și al treilea (ca mă
rime) port al țării. Dar ve
chea Veneție, vechea Flo
rența, vechea Bologna s-au 
păstrat, din fericire, valori 
perpetue, mărturii ale geniu
lui uman.

acă este însă un
II yk loc în nordul 
| ]■ Italiei care să

II JJ exprime mai 
1 J exploziv și mai 

total pecetea 
evului industrial în viața o- 
rașelor italiene acesta este 
Milano. Vecinul din compar
timentul de tren, Giorgio, un 
milanez vorbăreț și prezum
țios : „Oriunde intenționați 
să plecați în Italia trebuie 
să reveniți la noi, la Milano, 
înainte se afirma că trebuie 
să vezi Napoli și apoi să 
mori. Acum lucrurile s-au 
schimbat — trebuie să vezi 
Napoli și apoi Milano. 
La noi totul este me- 
neghino". Expresia este 
intraductibilă. Ea ar semni
fica : autentic, de pură tra
diție. Și m-am întrebat : 
oare ce-1 îndreptățește pe 
milanez să afirme, fără a 
avea aerul de a fi fanfaron, 
că orașul Iui este apogeul 
unei călătorii în Italia ? Ca
pitala Lombardiei are, fără 
îndoială Domul — acest 
munte de marmură șlefuită, 
„Scala" — cel dintîi teatru 
liric din lume nimbat de 
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prestigiul marilor săi pro
motori (Salieri, Rossini, 
Verdi) ea și al „divinilor" 
(ieri Comagna și Caruso, azi 
Mario del Monaco și Maria 
Callas). Tirgul din Milano 
(„La Fiera") găzduiește mii 
de expoziții din zeci de țări 
în umbra palatului lui ,,Mon- 
tecatini" și a zgîrie-norului 
lui „Pîrelli". Dar justifică 
oare, numai acestea, acel 
faimos „meneghino" ? Un 
contact direct cu viața marii 
cetăți industriale, cu oame
nii și... cu statisticile e in
structiv.

La Milano, cu 10 lire 
poți cumpăra un pachet de 
guma de mestecat. N-ai sa 
găsești însă omul care să 
ți-I vîndă. Să încasezi o 
monedă și să-i dai cumpă
rătorului guma sînt mișcări 
care valorează mai mult de 
10 lire. De aceea introduci 
moneda în automat, apeși pe 
un buton și-ți primești „che- 
wing-gum"-ul. La Milano cu 
10 lire nu poți cumpăra alt
ceva. De altfel, chiar și mo
neda de 100 de lire nu va
lorează cu mult mai mult : 
abia-fi ajunge să călătorești 
cu tramvaiul.

La Milano, principala uni
tate de măsură este conside
rată milionul iar derivatul 
său nemijlocit este miliar
dul. Așa este Milano. Este 
orașul la superlativ al Ita
liei. Cel mai productiv, eu 
cele mai multe contraste, cu 
viața cea mai scumpă. Aici 
se realizează 10 la sută dm 
venitul național in timp ce 
milanezii formează doar 4 
la sută din populație ; de 
aici se expediază 25 la sută 
din exportul Italiei.

Destinul unui oraș e tra
sat în planul său de con
strucție. Milano este alcă
tuit din* cercuri concentrice. 
Cele mai centrale sînt cercu
rile trasate de banalele pito
rești și de vechile bastioane. 
Apoi, inelele se deplasează 
și se lărgesc : circuitul ine
lar al liniei de tramvai, cel 
al liniei de troleibuz, centu
ra căilor ferate, centura ru
tieră exterioară. Asemenea 
inelelor din trunchiurile co
pacilor. aceste cercuri evocă 
„stratificarea" orașului. de 
la centrul format din beton 
armat și sticlă la scoarța 
pleznită, aspră și presărată 
cu plăgi a periferiilor.

în centrul orașului Milano 
se află Domul, pasajul Ga
leriei La Scala", băncile, 
direcțiile marilor companii, 
magazinele luxoase. Acestea 
alcătuiesc inima capitalei e- 
conomice a Italiei. Metrul 
pătrat de teren costă aici 
4—5 milioane de lire. Se în- 
*ele£e că în asemenea con
diții chiria devine înspăimin- 
tator * de ridicată. Atunci 
intervine ceea ce milanezii 
denumesc „mecanismul dia
bolic al inelelor". Cu fiecare 
reînnoire a contractelor de 
închiriere, lucru care se pe
trece de obicei toamna, chi
riile se majorează sensibil. 
Cine poate, plătește, cine nu 
se mută. Se mută pe inelul 
imediat următor, mai depar
te, tot mai departe de centru. 
Trecînd de pe un „inel" pe 
altul, cei cu venituri mai mo
deste se trezesc, in cele din 
urmă, în locuințele lilipu
tane și lipsite de orice con
fort de la periferia îndepăr

tată. De regulă, ei nu se pot 
menține nici aici, logica cen
trifugă a sistemului îi izgo
nește total de pe teritoriul 
orașului. Ei se înghesuie în 
cartierele din „provincia mi
laneză". La zeci de kilometri 
de oraș, unde prețurile sînt 
ceva mai suportabile (și a- 
colo, însă, nu mai joase de 
un sfert dintr-un salariu o- 
bișnuit al unui muncitor ca
lificat). Nici tramvaiele, nici 
autobuzele nu ajung însă 
pînă în aceste „orășele". Le- 
?ca interzice serviciilor mu
nicipale să acționeze dincolo 
de granițele teritoriului â- 
fectat, iar administrațiile 
„orășelelor periferice" n-au 
fonduri pentru a asigura 
transportul în comun și alte 
asemenea servicii. Așa îneît, 
fiecare se descurcă, sau mai 
precis, se chinuiește cum 
poate. în zorii fiecărei zile, 
peste 300 000 de oameni par
curg pe jos distanțele, de 
cele mai multe ori mari, pînă 
la punctele de oprire ale tre
nurilor de pe liniile subur
bane pentru a umple pină la 
refuz vechile vagoane de pe 
traseul căii ferate „Milano- 
Nord". Sosind în gară, acești 
oameni iau apoi cu asalt 
tramvaiele.

L
a Milano și fa
bricile sînt „cele 
mai". Cele mai 
moderne, cele 
mai automatiza
te din Italia. 

Dar statisticile arată că ora
șul bate și recordul absolut 
pe țară în materie de acci
dente de muncă și boli pro
fesionale (mai ales boli neu- 
ro-psihice). Bineînțeles, a- 
semenea recorduri nu-i preo
cupă pe patroni. Supraex- 
ploatarea și supraritmurile 
înseamnă supraprofituri. Și 

oricum, la birourile personal 
ale fiecărei întreprinderi sînt 
zeci de mii de cereri de an
gajare. 130 000 de oameni cu 
calificare șomează actual
mente in marea citadelă a 
industriei italiene. Numai în 
1971 au fost operate aproape 
70 000 de concedieri. Concen
trările din industrie înseam
nă concedieri și șomaj iar 
armata celor fără lucru în
seamnă pentru patroni un 
instrument de presiune pen
tru menținerea de „ritmuri 
infernale" și profituri mari. 
„Burletti", „Siemens" și „In
nocenti" au anunțat pe 1971 
„profituri optimale". Dar pe 
pancartele purtate de munci
torii de la „Burletti" pe care 
i-am văzut demonstrind în 
plin centrul orașului scria : 
„Opriți concedierile și ritmu
rile infernale".

Milano sintetizează parcă 
toate contradicțiile Italiei 
contemporane. Acest oraș 
numără (potrivit statisticilor 
din „Ghid social 1970") 
197 725 specialiști cu licență, 
150 000 de analfabeți și 121 000 
de oameni care abia știu să 
scrie și să citească întrucît 
n-au absolvit școala elemen
tară. Dificultățile obținerii 
unei bune calificări sînt mari 
și ele constituie o preocupa
re apăsătoare pentru tineretul 
milanez. 100 000 de tineri mi
lanezi urmează cursurile se
rale ale unor institute de în- 
vățămint mediu specializat și 
superior particulare, achitînd 
din propriul buzunar costul 
lecțiilor,* al manualelor (fără 
să mai vorbim de taxele 
mari)- pentru a căpăta o di
plomă. După spusele secre
tarului asociației lor, aceștia 
sînt „ocnașii actualei socie
tăți industriale italiene", 
„dezmoșteniții constituției ță
rii" care stipulează că toți 
cei „capabili și merituoși" au 
dreptul la învățătură. Prac
tic, statul nu asigură acest 
drept (școlile de stat sint 
mult insuficiente, și ele des
tul de scumpe ca nivel de 
taxe și alte cheltuieli) și ei 
se aranjează cum pot. Mun
cesc, și cu prețul unor uria
șe eforturi materiale iși do- 
bîndesc, dacă pot rezista fi
zic pînă Ia capăt, o califica
re, o specializare.

Un subiect despre care la 
Milano se vorbește cu multă 
îngrijorare este poluarea. Mi
lano e, actualmente, cel mai 
poluat oraș din Italia. La 
autopsie medicii legiști recu
nosc cadavrul milanezului de 
la prima vedere : are plămi- 
nii înnegriți. Speculațiile cu 
terenuri au înghițit mereu 
spațiile destinate parcurilor, 
bazelor sportive. „Zonele 
verzi", acești plămini ai ora
șului, s-au redus la o treime 
pe parcursul a numai două 
decenii. Milano e amenințat 
cu asfixierea. în ziarul pe 
care I-am răsfoit dimineața 
în Sară, la plecarea din oraș, 
am citit o informație conclu
dentă. Elevii clasei a cincea 
a liceului Porta Romana au 
refuzat să facă o compunere 
pe tema : „Descrieți o pădu
re". Ei au scris cu toții pe 
caietele lor : „N-am văzut 
niciodată o pădure. La Mila
no nu avem nici un parc a- 
devărat, cu arbori naturali".

...Cu oricită bunăvoință, în 
toate acestea n-am găsit ni
mic din acel „meneghino" 
invocat de Giorgio.
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