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Pînă Ia cele două brigăzi 
am străbătut aproape 10 km. în 
subteran. 10 km. pe orizontal și 
vreo 250 m. pe vertical.

— Și totuși nu-i decit o in
fimă parte din Întreaga țesă
tură de galerii a Lupenilor, 
oare totalizează, 
300 km.
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«10, tar de ald pînă 
ileria sub coperiș, stratul 
3, bloc IV, Locurile lor de mun
că sini tn niște galerii adven

tive care avansează cu o încli
nare egală cu Înclinarea stratu
rilor de cărbune.

Ajungem la prima brigadă, 
cea condusă de Dobre Oostache, 
brigada care lucrează Ia scobo- 
rlțul 2 — vest.

Un bec care împrăștie o lu
mină gălbuie, peste reflexele 
de diamant ale huilei, peste 
trupurile transpirate ele celor 
trei mineri, care formează 
schimbul II al brigăzii. Nu
mele lor i Dobre Costache, 
șeful acestei brigăzi, un ins oare 
a străpuns cîțiva km. de galerii 
cu ciocanul pneumatic în mină ; 
Croltoru Constantin, sucevean 
de origine, de 5 ani miner la 
Lupeni, șl Dumitrescu Nicolae, 
sucevean șl el, venit aici cu 10 
ani în urmă.

Am aflat de chemarea de 
la sectorul XIII, ne spune șeful 
brigăzii, chemare care cuprinde

STELIAN ZAMORA
(Continuare în pag. a II-a)
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Autentice Îndemnuri patriotice spre mai mult, spre mai 
bine, la nivelul întregii economii naționale, chemările pe care 
la începutul acestui an hotăritor pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen 25 de întreprinderi le-au adresat 
unităților industriale din aceeași ramură au avut un puternic 
ecou in rindul colectivelor de muncitori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri și economiști, cărora le erau adresate.

Alături de comuniști, uteciștii, integrați de altfel incă de Ia 
Începutul anului in inițiativa Biroului Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist „Tineretul — factor activ 
in Îndeplinirea cincinalului înainte de termen" au răspuns 
cu entuziasm chemărilor la întrecere, mobilizindu-șl forțele 
pentru depistarea rezervelor interne a căror potențare să 
facă posibilă suplimentarea angajamentelor inițiale, obține
rea unor rezultate cantitative și calitative superioare, 
ziarul nostru de astăzi, două dintre răspunsuri relatate 
corespondenții județeni ai „Scinteii tineretului".

• LOTRU

Tn 
de

deChemarea Ia Întrecere lansată de colectivul Trustului 
construcții industriale Cluj a avut un viu răsunet in con
știința celor care scriu cu literele de aur ale faptelor măreața 
epopee a Lotrului. Toate eforturile celor 3 000 de tineri bri
gadieri, constituiți in șantierul național al tineretului, con
verg către realizarea obiectivului principal al acestui an : 
sporirea debitului de apă al Iacului de la Vidra care condi
ționează punerea in funcțiune a hidroagregatelor 2 și 3.

Angajamentele asumate în aceste zile pentru a duce Ia bun 
sfirșit această lucrare sînt prin ele însele edificatoare. Ast
fel, constructorii vor realiza racordarea primului paralel al 
hidroagregatulul nr. 2 de 170 megawați, la sistemul energetic 
național, înainte de termenul stabilit, devansind punerea în 
funcțiune cu 3 luni. Lucrările de execuție a barajului de la 
Vidra vor fi terminate cu un avans de un trimestru. Adoptind 
chemarea celor din lotul Coșana „să lucrăm o zi pe lună cu 
materiale economisite" uteciștii s-au angajat să economi
sească pe această bază 800 tone ciment, 300 m cherestea și 
lemn de mină, 260 tone oțel beton, profile metalice și tablă. 
In vederea extinderii mecanizării Ia lucrările din subteran 
prin autodotare vor fi realizate noi utilaje și piese de schimb 
in valoare de 14 milioane lei. Sint cîteva din obiectivele 
pentru a căror atingere, cei 3 000 de tineri brigadieri nu-și 
vor precupeți forțele, obiective a căror realizare va conste

rnarea în-
vor precupeți forțele, obiective a căror realizare 
tul fără îndoială un punct prețios de reper în 
trecere.

Trei pasionați cercetători... Frații Hell și I. Zdricea, elevi ai 

Liceului industrial Arad, studiind prototipurile unor strunguri 
multifuncționale ce vor fi executate de către elevii liceului.

COVORUL FERMECAT
S-A NĂSCUT LA OSICA

Pe meleagurile județului Olt 
țesutul este o îndeletnicire cu 
tradiție îndelungată. Torsul linii, 
vopsitul, împletitul, țesutul la 
războiul tradițional, s-a transmis 
din generație in generație, neal
terate incit fi azi, parcă mai mult 
decit ieri, dacă intri in oricare 
casă din comuna Osica, o gă
sești împodobită cu preșuri, ve- 
lințe, scoarțe, cuverturi, covoare 
oltenești.

De aici pînă la crearea covoare- 
lor de tip persan nu era decit un 
pas. Dragoste pentru frumos era, 
pricepere era. mină de lucru era, 
mai lipsea doar inițiativa. Dar 
și aceasta a venit din partea co
mitetului comunal U.T.C. care 
s-a gindit la crearea unei secții 
de țesut covoare de tip persan. La 
sfirșitul anului 1971, intr-o clă
dire din incinta unui depozit de 
tutun nefolosit, s-au instalat răz
boaie fi 11 țesătoare tinere s-au 
apucat de lucru.

Acesta a fost începutul. Acum 
50 de țesătoare creează alte co
voare fermecate. Operații ca ur
zitul, lanțul, banta, executarea 
nodului, tunsul, baterea, execu-

taie de tinere țesătoare, par a fi 
ritualuri din vremuri străvechi. 
Urmărind mișcările repezi, rit
mate ale mîinilor și concentra
rea ochilor, varietatea culorilor 
ai impresia că fetele nu țes co
voare de tip persan, ci creează un 
poem nescris. Alături de ele, lu- 
crtnd cot la cot, am descoperit 
și pe șefa secției, Ioana Barcan, 
absolventă a liceului din locali
tate. A întrerupt lucrul pentru 
cîteva minute și mi-a mărturi
sit :

— Atunci, la început, multe 
se uitau la mine de sus, mirîn- 
du-se : o absolventă de liceu să 
lucreze la covoare ? Dar eu le-am 
răspuns răspicat: De ce să-mi 
fie rușine de muncă ? Și multe 
din ele au venit peste cîtva timp 
să se califice la noi, iar anul a- 
cesta și în viitor vor mai veni 
aici și alte absolvente.

La rindul ei, Iorga Alexan
dra, secretara organizației U.T.C. 
întărește aceste afirmații:

prof. ILIE CORCOVEANU
(Continuare în pag. a II-a)

ADEVARATII CIȘTIGATORI
CONSUMATORIIDORU MOTOC
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DE LA DEZIDERAT, LA REALITATE

ESTE Șl IN
INTERESUL
UZINEI, AL

De vorbă cu Eroul Muncii Socialiste,

PRODUCȚIEI“

Foto: EM. TANI ALA

in secția filatură a Fabricii de tricotaje din Miercurea Ciuc.

Foto: O. PLEC AN

INDIFERENTA
MARTORULUI

ALIMENTEAZĂ
CURAJUL HULIGANULUI

(Continuare în pag. a lll-a)
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SĂ VINĂ MILIȚIA!

SPORTUL — 0 ACTIVITATE PENTRU TOJI!

OPINII
VIRTUȚILE SCHIULUI 

APLICATIV.

MERIDIAN
tirl din actualitatea 
sportivă internațională

TENIS

ION STANATIEV
directorul general al Uzinelor „Industria Sîrmei“ —Cîmpia Turzii.

O carte de vizită obligatorie. A interlocutorului și a uzinei 
pe care o conduce. Incepînd din 1948, de la naționalizare, trei 
ani la Reșița, apoi alți doi la Oțelul Roșu, un an la Tirgoviște 
și pe urmă, 20 de ani director la „Industria Sîrmei“ din Cîmpia 
Turzli,

Rolul și meritele directorului generai al acestei unități frun
tașe a industriei noastre socialiste. Eroul Muncii Socialiste, Ion 
Stanatiev, deputat în Marea Adunare Națională este semnifi
cativ, edificator. O spun rezultatele, o spun oamenii. Excelent 
organizator al activității productive, apropiat de oameni, tova
rășul Ion Stanatiev se bucură do o apreciere unanimă. Dincolo 
de toate aceste atribute esențiale ale conducătorului, directorul 
general este un mare iubitor al sportului, un animator al ac
tivității sportive. Veți vedea...

VASILE CÄBULEA

însemnări de la competiția celor mai buni 
lucrători tineri din cooperație

După București, a fost rîn- 
dul Hațegului să găzduiască 
faza republicană — cea de-a 
doua — a concursului profe
sional „Buna servire" și con
sfătuirea tinerilor lucrători 
din unitățile cooperației de 
consurp. Participanții : cei mai 
bine pregătiți profesional, mai 
harnici și mai devotați mese
riei din rîndurile celor aproa
pe 20 000 de lucrători uteciști 
din rețeaua comercială — bu
nă parte dintre oamenii l'pe 
umerii cărora anul acesta se 
află sarcina desfacerii unor 
produse de peste 36 miliarde 
lei. Dialogul profesional, inter
vențiile din consfătuire au 
subliniat competența partici- 
panților, preocuparea lor pen
tru o temeinică pregătire pro
fesională.

Proba practică s-a desfășu
rat, pe profesii, în magazine 
de desfacere, în laboratoare și 
în săli ale restaurantelor, ju
riul luînd în. considerație în- 
demtaarea în ceea ce privește 
servirea, priceperea de a con
versa cu publicul consumator, 
aspectul, gustul și originalita
tea produsului (în cazul bu
cătarilor și al cofetarilor), 
promptitudinea. A fost proba 
care a oferit, concentrat, ima
ginea nivelului de practicare 
a comerțului cooperatist în 
satele patriei. S-au ascultat,

apod, sugestiile competitorilor 
vizînd îmbunătățirea activită
ții comerciale. Am reținut: 
prelungirea programului de 
activitate prin extinderea me
todei „Gestiune unică, răs
pundere colectivă“, venirea în 
ajutorul consumatorului prin

CONCURSUL
PROFESIONAL 

„BUNA SERVIRE

crearea în magazinele de orice 
fel a sortimentului comple
mentar și extinderea deservi
rii la domiciliu, intensificarea 
desfacerilor prin realizarea 
aprovizionării ritmice și în 
funcție de solicitările consu
matorului, utilizarea spațiilor, 
generalizarea metodei „Acce
sul la produs" al clientului, 
lărgirea gamei produselor

desfăcute pe bază de contract 
și extinderea preambalărilor 
la produsele alimentare ; a- 
socierea acțiunilor tradiționale 
locului cu preocuparea unită
ților de alimentație publică, 
racordarea librăriilor sătești 
la toate noutățile editoriale.

Ideile au fost preluate de că
tre specialiștii CENTROCOOP 
odată cu criticile și suges
tiile aduse de către cei care 
au discutat în cadrul consfătui
rii. „Sîntem deficitari in a- 
provizionarea magazinelor cu 
produse de specific ; mobilie- 
rele cu care sint dotate ma
gazinele de încălțăminte sint 
necorespunzătoare" — Petru 
Belinte, vînzăor la magazinul 
universal din Negrești, jude
țul Maramureș. „Laboratorul 
de cofetărie din Găești este 
insuficient dotat, frigiderele 
sînt atit de vechi că nici nu 
mai pot fi reparate. Printr-o 
investiție de circa 100 000 lei

Gh. FECIORU
(Continuare în pag. a II-a)

ART ’IND
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DE CE SĂ MĂ AMESTEC ?

Vineri 9 februarie la restau
rantul cu autoservire „Calul— 
Bălan", Orele 19 și cîteva mi
nute. Cu tava pe care avea 
așezate farfurii cu mîncare un 
cetățean se oprește în fața to- 
netului cu bere. „Patru sticle“ 
cere el. „Nu servim decit una“ 
și supraveghetoarea îi pune o 
sticlă pe tavă. „Am zis patru 
ce dracu...“. „Tovarășe, vorbiți 
frumos și respectați dispozițiu- 
nile. Așa’ e la noi“. „Da ? Atunci 
na...“. Și cetățeanul a împins 
brusc tava către supraveghetoa
re. Tava s-a răsturnat, mîncarea 
S;a vărsat, sticla s-a spart. Ajuns 
în acest punct, incidentul nu 
ar fi căpătat o dezvoltare dacă 
cetățeanul și-ar fi recunoscut 
grosolănia și cu scuzele de ri
goare ar fi plătit „oalele spar
te“. Numai că cel in cauză a 
procedat în mod opus bunei cu
viințe. I-a împins grăbit pe cei 
din jurul său și s-a precipitat 
către ușă. Supraveghetoarea du
pă el. „Tovarășe nu pleca, te 
rog să plătești paguba“. Cetă
țeanul nici un cuvînt. Ajuns în 
stradă, adică avînd spatele 
asigurat, s-a întors către cea 
care-1 urmărea. „Ce, vrei bani, 
vino și ia-i dacă ai curaj. Iți 
dau eu !“. începuse să se adu-

ne lume. Supraveghetoarea nu 
mai îndrăznea să se apropie și 
se uita în jur cerlnd ajutor. 
„Tovarăși a spart vesela, trebuie 
s-o plătească. De unde să dau 
eu din salariul meu ?“ Nimeni 
nu se mișca. Nimeni nu se miș- 
case.

In acel moment a intervenit 
miliția. Doi ofițeri de la secto-

rul IV pe care eu îi însoțisem 
într-o acțiune. Nu văzuseră in
cidentul, erau către fundul 
sălii, dar cu simțul lor profe
sional realizaseră că se petrecu
se ceva neobișnuit, se făcuse 
deodată liniște.' Au venit către 
ieșire și s-au îndreptat spre ce
tățeanul care din mijlocul stră
zii profera fraze jignitoare. 
„Voi ce vreți, sinteți avocații 
ăleia ?“ — i-a întîmpinat el.

Ofițerll s-au legitimat dar și 
așa abia cu greu turbulentul a 
putut fi oprit. Ce a urmat cu 
el poate mai puțin interesează
— sigur un proces verbal și o 
amendă. M-am întors însă către 
cei cîțiva zeci de martori care 
asistaseră in muțenie la toate 
scenele.. Acum unii comentau, 
alții își reluaseră liniștiți ocu
pația gastronomică. Mă interesa 
ce au gindit și de ce n-au re
acționat (nici unul !), (ba, nu, 
greșesc. Unul reacționase. .Se 
oferise ca martor la încheierea 
procesului verbal. „Nu s-a în- 
tîmplat nimic domnule... Nu e 
vinovt cetățeanul; era chiar în 
spatele meu și am văzut to
tul !...“). M-am adresat mai în- 
tîi celor de la masa apropiată 
de tonețele autoservirii.

Ion Tîrlog, str. Marchizei 11
— 22 de ani, tehnician dentar.

— Am văzut, da, dar de ce 
să mă amestec ?

— Dar dacă te înjura pe dum
neata și-ți rupea gulerul de la 
haină ?

— 11 pocneam.
Leu Mihai, constructor T.C-M. 

nr. 1 — 26 de ani.

VICTOR CONSTANTINESCU

de ȘTEFAN IUREȘ

Existența Institutului de creație industrială, organizarea ga
leriilor Art'lnd de prezentare a produselor care îmbină în a- 
celași bun o gindire artistică și un factor de utilitate oferă 
prețioși indici pentru nivelul atins, și la noi, de estetica vie
ții de toate zilele. Firește, nu este cazul să lansăm astăzi nu
mai exclamații de îneîntare pentru tot ce poartă semnătura 
Ministerului Industriei Ușoare, sub egida căruia își desfășoa
ră activitatea instituțiile mai sus amintite ; după cum nici al
tădată, mai înainte de apariția acestor instituții, nu tot ce se 
ivea în vitrine merita un mîrîit de dezaprobare. Cu modera
ție realistă, neconfundînd o floare cu primăvara toată, dar 
ocolind și scepticismul raporturilor strict statistice, sîntem in
vitați să vedem în manifestările actuale ale artei industriale 
examene publice ale unor stații-pilot, folosite la dirijarea și 
promovarea bunului gust în fluxul imens al obiectelor.

Nevoia de serie mică și, uneori, nevoia de unicat în ma
terie de anumite produse sortite să contribuie la individuali
zarea interioarelor in căminele noastre, pentru a nu mai vor
bi de instituții de cultură, locuri de agrement închise, loca
luri, etc„ nevoia aceasta pare să se bată cap în cap cu 
principiile severe ale economicității. In realitate aceste serii 
mici, uneori aceste unicate se justifică fie chiar din punctul 
de vedere al rentabilității. Deși presupun un cost mai ridicat 
(totuși sperăm, rezonabil) în comparație cu produsul de ma
re serie, totuși, întrucît este vorba de o marfă cu întrebuința
re îndelungată iar coeficientul său estetic intră indiscutabil 
în ecuație la capitolul profit, beneficiarul are suficiente mo
tive să încheie tranzacția. In ultimă instanță, totul depinde 
de destinație, de inteligența aplicării obiectului la cadru. De 
exemplu o cantină studențească, cu mii de abonați zilnici, 
nu va avea nici un interes să achiziționeze mii de pahare 
scumpe, de un format aparte, cu cine știe ce decorații pre
țios încrustate într-un repede perisabil recipient de băut a- 
pă ; investiția ar fi snoabă, nerațională, aberantă. Dimpotri
vă, aceeași cantină, impodobindu-și plafonul sau pereții cu 
niște corpuri de iluminat sau niște moduli decorativi înzes
trați cu o linie expresivă, originală, de negăsit aidoma din 
alte părți, va crea un element de ambianță plăcută și con
fort, deloc neglijabil pentru cei ce în timpul studiilor, vreme

(Continuare in pag. a U-a)
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9 IERN8JT AU TERMINAT
Oprindu-ne atenția asupra contribuției pe care înțeleg să 

și-o aducă tinerii de aici, ca răspuns la chemarea colegilor 
lor de la întreprinderea „Electrocentrale“ din Craiova, găsim 
firesc mai întîi, să notăm exprimarea lor în cifre, cifre edi
ficatoare ale seriozității, deplinei responsabilități cu care a 
fost primit apelul Ia intrecere. Așadar, in 1973 va fi reali
zată o putere suplimentară de 17 megawați, ceea ce asigura 
o producție peste prevederile planului de 150 milioane 
kilowați/oră.'se va reduce cu 0,3 grame pe kîlowat/oră consu
mul de combustibil realizîndu-se economii de 1 955 tone 
combustibil convențional, norma de consum la energia deC” 
trică va scade cu 1.3 la sută, economisindu-se astfel 1772 
tone combustibil convențional, consumul de nici,al la intie- 
ținerea și repararea utilajului energetici va fi diminuat cu 
25 de tone. Pe de altă parte, se scontează pe obținerea unor 
beneficii suplimeutare în valoare de 1 913 000 lei ca urmare 
a reducerii cheltuielilor de producție și a depășirii planulm 
la energia electrică, pe o eficiență economică postcalculață 
de 320 000 lei prin îmbunătățirea tehnologiilor de reparații 
a agregatelor energetice, realizarea prin autodotare a unor 
utilaje și dispozitive destinate reducerii efortului fizic Și a 
timpului pentru unele operații de întreținere și reparații in 
valoare de 25 000 lei.

— Cu alte cuvinte — relata Adrian Baidoc, secretarul co
mitetului U.T.C. de la întreprinderea „Electrocentrale“ din 
lernnt. ne-am propus să sporim gradul de siguranță din 
funcționarea agregatelor energetice și ale continuității în ali
mentarea eu energie termică a consumatorilor ; să creștem 
eficiența economică a activității de producere a energiei 
prin reducerea consumurilor specifice și eliminarea cheltuie
lilor neeeonomicoase ; creșterea productivității muncii cu 
l Ia sută față de prevederile planului : organizarea mai ju
dicioasă a producției și utilizarea eficientă a forței <le muncă ; 
terminarea înainte de pian cu 15 zile a etapei linale a stației 
de 100 kilowați de la centrala termoelectrică Iernuț ; realizarea 
programului de perfecționare și ridicare a calificării per
sonalului.

REPARAREA
TRACTOARELOR 
Șl MAȘINILOR 

AGRICOLE
Stațiunile pentru mecaniza

rea agriculturii din județul 
Argeș, au încheiat repararea 
tractoarelor și mașinilor agri
cole care vor fi folosite în 
apropiata campanie agricolă 
de primăvară.

Cele mai bune rezultate în 
această importantă acțiune 
au obținut stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din 
Curtea de Argeș, Domnești, 
Miroși, Scliitu-Golești, Stîl- 
peni, Mărăcineni, care au 
terminat primele repararea 
tractoarelor și a mașinilor a- 

igricole.
(Agerpres)

MIRCEA BORDA 
GH. GHIDRIGAN

Obiectiv principal
■ I Vcreșterea productivității

(Urmare din pag. 1) 

în ea doleanțele noastre, 
minerilor : f—------- ----
de către fiecare tînăr, a capa
cităților de producție și a fon
dului de timp afectat producției, 
întreținerea și exploatarea ra
țională a utilajelor și. mașinilor 
în vederea prelungirii duratei 
de funcționare a acestora,

— Concret, ce măsuri s-au 
luat în brigada voastră ?

— In primul rînd am redus 
ptnă la zero absențele nemoti
vate. S-a mers pe linia folosirii 
integrale a celor 360 de minute 
afectate producției. Lucrînd în 
condiții speciale ne străduim să 
respectăm ' '*
tamentale

— Șl ce
— 14,22 

schimb.
— Prin pușcare se obține mai 

mult ?
— Da, mai mult. La noi con

centrația de gaz e mai mare 
și lucrăm numai cu ciocanul 
pneumatic.

Ne îndreptăm spre brigada 
lui Mondoca Ioan. brigada cil 
cele mai bune rezu’tate din 
Exploatarea minieră Lupeni, 
1.5 m. înaintare pe galerie în 
24 ore Și asta în condiții mai 
grele decît pentru celelalte bri
găzi i apă în subteran, stratul 
de cărbune cu o înclinare de 
18 grade, concentrația 
mal mare decît în 
abataje. Și totuși, chiar 
te condiții, membrii 
Mondoca Ioan pentru 
șui 1 — est, stratul 3, blocul IV, 
s-au angajat ca ptnă la sfîrșitul 
anului 1973 să dea peste plan 
50 ml abataj.

Insistăm asupra acestei bri
găzi pentru că aici lucrează cel 
mai proaspăt miner.
Doboș Olimpiu din 
și are 20 de ani...

luni
decembrie anul

ale
folosirea integrală,

fidel normele depar- 
de protecția muncii, 
rezultate aveți ?
mc cărbune pe

de gaz 
celelalte 
în aces- 
brigăzii 
scoborî-

11 cheamă
Tg. Mureș

— ... și două 
ran. Lucrez din 
trecut aicL

— Cum ț> se 
mină ?

în subte-

pare munca în

— E mai greu decît la supra
față dar satisfacțiile sint in
comparabil

— în ce 
tisfacții ?

— Faptul

mai mari.
constau aceste sa-

că tac parte din- 
tr-o brigadă fruntașă, dintr-o 
brigadă care a lansat chemarea, 
în iulie anul trecut, chemare 
către toți minerii țării t 10 to
ne cărbune pe post.

— Voi, cei care ați lansat 
chemarea, o îndepliniți ?

— Aproape întotdeauna da 1 
Vrem ca aceste 10 tone să de
vină pentru noi normă de pro
ducție.

— De ce „aproape întotdeau
na“ ?

— Pentru că apar și elemen
te neprevăzute în munca noas
tră i rocă sterilă, salleri de stra
turi, cantități de apă destul de 
mari care rămîn în galerie. 
Dar, în general, munca e deo
sebit de frumoasă. Tocmai de 
aceea am venit aici și de a- 
ceea vreau să devin un miner 
foarte bun.

în drum spre puțul Ștefan, 
în drum spre suprafață am în- 
tîlnit brigada lui Petre Cons
tantin de la abatajul frontal 1 
— est, stratul 3, blocul IV. A. 
Din cei 80 de membri 80 la sută 
sint uteciști.

Avem sarcina să creăm a- 
abataj frontal, ne spune 

de schimb, Ni chita Cons-
cest 
șeful 
tantin. Folosim pe scară largă 
metoda pușcării, o metodă pe 
care tinerii din brigada noastră 
și-au însușit-o foarte bine. Re
alizăm în prezent 9 
bune pe post.

— Dați-ne cîteva 
tineri fruntași.

— Popoi Vasile, 
tre, Moldovan
Ion, Petre Ilie, Bogdan Simion 
și alții.

I-am lăsat șl am plecat mal 
departe. începea pușcarea. Stîl- 
pii de Vanverch, stîlpl care 
susțin bolta galeriilor se înăl
țau în chip de arbori. Arbori 
metalici, arbori de neînvins.

tone de căr-

exemple de

Chlrilă Pe-
Tudor, Talpă

în serele C.L.F. Segarcea — Dolj, lucrările de întreținerea legu
melor extratimpurii sint în toi, iar Mița Ioneleanu și Maria Parte- 
nie, două muncitoare fruntașe, prășesc culturile cu multă con

știinciozitate.
Foto : EM. TANJALA

adevAratii cîștigători
CONSUMATORII
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cele 7 uteciste am putea tri
pla valoarea producției. La noi 
toată atenția. însă, se acordă 
aprovizionării cu țuică a uni
tăților“ — Alexandrina Ică, 
șefa laboratorului de cofetărie 
Găești, județul Dîmbovița. 
„Cărțile bune nici nu ajung în 
librăriile sătești ; din tipografic 
pornesc mult prea multe 
cărți cu greșeli ascunse“ — 
Nicolae Bodale, Suceava. „U- 
nitățile de alimentație publică 
sătească sint necorespunzător 
dotate, ceea ce împiedică prac
ticarea unui comerț civilizat“ 
— Ștefan Mogda. ospătar la 
restaurantul Vidra, județul 
Vrancea. „La faza de masă, de 
ce se aleg concurenții și nu ni 
se permite participarea tutu
ror ?“ — Sofia Rotaru, comu
na Vedea, județul Ilfov. „Pen-

tru succesul concursului „Buna 
servire“ este bine să se termi
ne cu favoritismul, după cum 
această plagă trebuie tratată 
eficient și în cazul onorării no
telor de comandă lansate de 
către unități privind aprovi
zionarea“ — Emilia Pop, vîn
zătoare la magazinul din 
Hațeg, județul Hunedoara.

Un capitol distinct în dez
bateri îl ocupă viața de orga
nizație în rețeaua comercială 
a cooperației de consum. Și, 
după cum se sublinia, organi
zațiile U.T.C. trebui? să ac
ționeze pe bază de scop iar 
obligațiile ce și le asumă să 
derive din 
practicarea 
lizat.
tineri 
rația 
Ioan

sarcina esențială : 
unui comerț civi- 

aproape 30 000 de 
lucrează în coope- 
consum, remarca

„Cei
care 
de

Al. Popescu, secretar al

ART ’IND
(Urmare din pag. I)

de 4-5 ani de zile, țin — și au dreptul - să se simtă aici 
® „ca acasă".

Oricum, după ce dăm contabilului ce-i al contabilului, e 
& necesar să-i dăm și sufletului ceea ce sufletului, și numai lui, 
& aparține. Nevoia noastră de frumos găsește la perechea de 
SS siamezi creator-maistru o înțelegere și o receptivitate, o am- 

biție și o pasiune reconfortante. In luptă cu oboseala tipa- 
relor, în ciocnirea cu „deja văzutul", Art’Ind e gata de orice 

»j aventură, cit de riscantă. Poate că nu totdeauna zgilțierea 
§5 noastră din vechile inerții ale preferințelor reușește să ne 
m convingă. Dar nu putem refuza creditul simpatiei unor oa
si meni care și-au făcut o profesiune (și una de credință, nota 
& bene) din a ne pune la dispoziție sortimente intr-o gamă tot 
m mai largă, pentru ca opțiunea să-și merite numele, cultura 

să fie integrată acțiunii de cumpărare, iar arta, fosta musa
si firă de zile mari, să devină o prezență a traiului cotidian.

Fuziunea utilului cu esteticul, realizată prin design, se con- 
SS stituie din ce în ce mai pregnant intr-una din trăsăturile dis- 
8S tinctive ale epocii în care trăim, alături de utilizarea pașni- 
S că a energiei atomice, sistemele informaționale automatiza- ISS te, vitezele supersonice de transport sau imersiunea omului 

în spațiul marin în căutarea resurselor vitale. Dacă nu ne mai 
putem înconjura de obiecte în formula care convenea bunici
lor noștri nu este numai pentru că moda ar surîde cu ironie. 
Ne-am învățat cu o simplitate sporind proporțional cu func
ționalitatea, ne-am deprins cu o stilizare derivată din nece
sitate, ne-am acomodat cu o continuă democratizare a esteti- 
cului. Sau mai exact - ne învățăm, ne deprindem, ne acomo- 

§5 dăm cu toate aceste transformări. Procesul se anunță fără 
întoarcere și, dacă vechile stiluri continuă să intereseze mai 

țS ales recuzita filmelor și pieselor de epocă, pentru consumato
si rul nostru, avansind spre ultimele decenii ale veacului, ușile 

i galeriilor Art'lnd se cer permanent deschise.1

|

(Urmare din pag. I)

— Nu consideri că era datoria 
dumitale să-1 oprești ?

— Datoria mea ? Datoria mi
liției. De multe ori dacă te 
amesteci poți da tot tu de, 
bucluc. Să dai declarații, să de
pui ca martor. Pierzi tot tu 
timpul.

Vasile Oloi, constructor, coleg 
cu celălalt — 25 de ani.

— Să spun drept, chestia m-a 
și distrat un pic.

— Dar dacă afecta buzunarul 
dumitale ?

— N-ajungeam noi acolo...
La altă masă. Doru Apostol 

un elev la o școală profesională. 
Mă privește încă speriat.

— Păi eu, cum să vă spun, 
cînd l-am văzut cum țipă și 
îmbrîncește lumea m-am ferit 
să nu dea peste mine.

— Socotești că trebuia să-l 
oprească cineva?

— Sigur că da. dar mie mi-a 
fost cam frică. Ăștia mai mari 
trebuiau să intervină, că miliția 
nu poate fi peste tot.

Lîngă ușă, în stradă, o tînără 
— M. Mihalaclie.

— Vreți să știți părerea mea ? 
Cei de față — bărbații — au 
dat dovadă de lașitate. Surprind 
asemenea comportări tot m.d 
des Unii spun : nu-i treaba 
mea. nu m-a afectai cu nimic, 
nu mă amestec. Dar nu este 
chiar asa. Eu veneam sp«e ca=â 
O zi obișnuită de muncă, ti
veam gîndurile mele, mergeam 
Încet pe stradă, privind la vi

trine. Deodată gesturi si cuvin
te care mă contrarieaza. Pentru 
ce toate acestea, de ce nu sint 
lăsată în tihna mea ? Ați vă
zut vreodată cum în tramvai se 
urcă o haimana și din te miri 
ce începe să înjure taxatoarea 
sau mai știu eu pe cine ? Ni
meni nu se amestecă.

...Am fost martor la destule 
scene de acest gen. Faptul pe 
care l-am povestit nu este ieșit 
din comun. Minor în aparență

imediat cu epitete dezgustătoa
re. La cinematograf îi auzi vor
bind tare, iar la restaurant se 
îmbrîncesc peste masa ta răs- 
turnîndu-ți paharele.

De Ce sînt lăsați în voia lor ? 
Este greu de răspuns în cîteva 
rînduri. Tn esență însă putem 
vorbi de o mentalitate înapoia
tă, de un spirit egoist în care 
comoditatea este împinsă pînă 
aproape de lașitate. Sigur, există 
și raze de lumină în acest ta-

„DE CE SÀ MÀ 
AMESTEC ?..."

el face parte din acea categorie 
de întîmplări în miezul cărora 
se află anume indivizi care 
murdăresc haina obișnuită a 
societății. Conștienți aproape că 
nu găsesc decît rareori împo
trivire, și alte ori chiar aliați, 
ei proliferează întrecînd în tu
peu chiar o imaginație bogată. 
Sînt lăsați să facă scandal, să 
degradeze bunuri obștești, să 
insulte, să profaneze. Te plimbi 
într-un parc și în fața ta trei 
bărbați acostează o femeie. A- 
ceasta îi refuză și este tratată

blou dar nu ne putem încă lău
da eu ele. Există din păcate 
tineri — destui chiar — cărora, 
înainte de a le înflori complet, 
spiritul de ordine și generozita
te cetățenească, le-a amorțit. 
Aceștia sînt gata să intervină, 
să-și manif&ste personalitatea 
civică, doar atunci cînd acel râu 
social îi afectează în mod di
rect Sigur, am mai putea nota 
că în afara acestei nepăsări mai 
poate interveni și neștiința i 
„Am eu dreptul să mă ames
tec“ ? zic cîte unii. Dar acestea

sînt cazuri mai rare și nu rare 
ori asemenea exprimări vor să 
acopere de fapt tot nepăsarea. 
Este o nepăsare periculoasă — 
dacă nu 1 s-a întîmplat lui as
tăzi un necaz i se poate întîm- 
pla m’ine I —, este o nepăsare 
care duce Ia complicitate mo
rală. Iar această complicitate 
poate îmbrăca uneori forme gra
ve. Indivizii certați cu bunele 
maniere, cu regulile simple de 
conviețuire au cîteodată tare 
și mai adîncl. Iată un exem
plu i tot săptămînă trecută, tot 
în Capitală, Ia magazinul de 
brînzeturi de pe B-dul 6 Mar
tie colț cu Calea Victoriei. La 
un moment dat grupul gospo
dinelor aflate lîngă un tonet cu 
marfă, după un schimb violent 
de cuvinte între două femei, 
una dintre ele a zgîrîiat-o pe 
cealaltă pe față însîngerînd-o. 
După care a plecat liniștită și 
triumfătoare. Nimeni n-a inter
venit, nimeni n-a reclamat ni
mic. In acel moment, fiindcă 
mai t.îrziu au fost reclamate 
cîteva furturi din sacoșe și po
șete. Provocînd cu bună știință 
un „bîlci“, cîțiva hoți de mă
runțișuri, au operat cu ușurință.

...Publicînd aceste rînduri 
adresăm cititorilor invitația de 
a judeca ei înșiși faptele a- 
semănătoare celui povestit la în
ceput. de a se adresa ziarului 
relatînd despre întîmplări ase
mănătoare precum și despre 
opinia celor care au fost mar
tori și care au acționat

PE
îf

Tovarășul Emil Drăganescu 
face o vizită In Anglia 

la invitația 
guvernului britanic

Duminică dimineața, a plecat 
la Londra tovarășul Emil Dră- 
gânescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru 
al t.ttnsporturilor și telecomu
nicațiilor. care, la invitația gu
vernului britanic, va face o vi
zită în Anglia.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, a fost salutat de tova
rășii Janos Fazekaș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ecobescu. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de membri ai condu
cerii Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

Delegația Confederației

«» «
!

ZACCENTE
MANIFESTELE

C.C. al U.T.C., se impune să 
devină forța motrice în acțiu
nea de modernizare a comer
țului cooperatist, să fie exem
plu de corectitudine, să se re
marce prin cinste, dăruire și 
competență profesională. Iar 
organizațij'e U.T.C. trebuie să 
devină caurul în care să se 
formeze acești meseriași des
toinici. Numai așa vor reuși 
să se înscrie coparticipanți în 
competiția «Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen». 
Stă in puterea organizațiilor 
U.T.C. să inițieze acțiuni de 
largă cuprindere și maximă 
eficiență, să se înscrie în efor
tul de recrutare și pregătire 
profesională a tinerilor“.

în ultima parte a zilei a 
doua a consfătuirii de la Ha
țeg s-a desfășurat faza teore
tică a concursului „Buna ser
vire“. După o întrecere echi
librată, la grupa „comerț“, 
primele 3 locuri au fost ocu
pate, în ordine, de : Constan
tin Dohoru, vînzător la maga
zinul „Electrice“ Calafat, ju
dețul Dolj, Lidia Martincsek, 
vînzătoare la librăria din 
Ineu, județul Arad și Mariana 
Ghiuri, șefă de unitate la Ag
nita, județul Sibiu. La grupa 
„alimentație publică“, medii
le obținute i-au diferențiat 
pe cîștigători în persoana lui 
Ion Filimon, cofetar la Hîr- 
lău, județul Iași — locul 1 ; 
Monica Matcău, șefă bucătar 
la restaurantul din Salonta, 
județul Bihor — locul 
Constantin Miiu, ospătar 
restaurantul din Breaza, 
dețul Prahova — locul 3.

generale a industriei 
Italiene a părăsit Capitala

Duminică dimineața, a pără
sit Capitala delegația Confede
rației generale a industriei ita
liene — Confindustria — con
dusă de Renato Lombardi, pre
ședintele confederației', care a 
făcut o vizită în tara noastră. 
Delegația, formată din indus
triași și oameni de afaceri, re- 
prezentînd cunoscute firme ita
liene, a avut convorbiri cu con
ducători de sectoare industria
le din țara noastră cu privire 
la posibilitățile de dezvoltare 
a cooperării tehnice, economice 
și industriale româno-italiene.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de Roman Moldo
van președintele Camerei de 
comerț, de funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului 
Exterior.

A fost prezent Antonino Res- 
tivo, ambasadorul Italiei la 
București.

CRONICA
U. T. C.

Sîmbătâ dimineața a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Ilamburg, delegația 
U.A.S.R. formată din tova
rășii Kalman Pusztai. secre
tar al Consiliului U.A.S.R., și 
Liviu Tofan, student al (J- 
niversității București, care 
urmează să participe Ia Con
gresul Asociației Studenților 
Marxiști „Spartakus“.

La plecare, pe aeroportul 
București — Otopeni delega
ția a fost salutată de tovară
șul Ioan Bari, secretar al 
Consiliului U.A.S.R.

<■

ln eforturile, re
levabile pe multiple 
planuri, pe care le 
face Uniunea Tine
retului Comunist în 
vederea unei tot 
mai accentuate a- 
propieri de tineri, 
de preocupările și 
problemele lor, n-am 
putea să nu înscriem 
și mutațiile ce se 
produc, mai mult 
sau mai puțin evi
dent, și în ceea ce 
s-ar numi activitatea 
editorială a organi
zației noastre. În
drăznesc să observ 
din datele de care 
dispun o renunțare 
progresivă la tipă
rirea de materiale 
(instrucțiuni, îndru
mare etc.) care se 
adresau unui număr 
limitat de persoane, 
activului îndeosebi, 
în favoarea acelor 
lucrări care se a- 
dresează nemijlocit 
tinerilor, masei largi 
a membrilor organi
zației. Se dobîn- 
dește astfel un mij
loc suplimentar de 
comunicare, de 
transmitere a hotă
rârilor, a măsurilor 
stabilite, de genera
lizare a celor mai 
bune experiențe, in
strument mult mai 
operativ și mai efi
cient chiar decît o- 
bișnuitul traseu al 
instruirilor. Afirma
ția își găsește con
firmare într-o înde
lungată tradiție : 
manifestul, și înțe
leg prin acesta toa
te lucrările de largă 
accesibilitate pe pro
blemele actualității, 
a fost întotdeauna 
în istoria mișcă
rii revoluționare 
de tineret un instru
ment de deosebită 
valoare, utilizat 
succes, pentru

cu 
a 

face cunoscute o- 
biectivele și sarcini
le organizației, pen
tru a mobiliza ma-

2;
Ia 

ju-

Covorul fermecat
<Urmare din pas. I\

— Ne preocupăm în perma
nență de recrutarea a noi țesă
toare din rîndul elevelor școlii 
generale și al celor ce termină 
liceul.

Urmăresc din nou, la lucru, pe 
tinerele țesătoare și îmi vine în 
minte povestea din o mie și una 
de nopți, cea cu covorul ferme
cat care te duce în zbor din loc 
în loc, cit ai gîndi. Covorul fă
cut aici, la Osica, poartă și el 
peste mări și țări, iscusința, hăr
nicia, dragostea de frumos și 
sensibilitatea acestor minunate 
50 de țesătoare care zi de zi 
scriu un poem al muncii.

mi- 
de

n secția de 
liție a Gării 
Nord, după toa
te probabilitățile, 
un tînăr mărturi
sește că e singur. 
Singur în marele 
oraș care pare să

fie Bucureștiul. Singur în gara 
unde s-a retras, neîndrăznind să 
plece, neîndrăznind să rămînă 
cu adevărat, obișnuindu-se înce
tul cu încetul cu acea lume a- 
mestecată a peronului, cu cei 
care vin și cu cei care pleacă, 
cu cei care-și reazemă coatele 
de mesele bufetului printre sti
cle și pahare, cu cei grăbiți și 
cu cei răbdători, cu cei buni și 
cu cei răi, cu-această grea 
și neliniștitoare întrebare și 
alegere i încotro ?, și de par
tea cui ?, si pentru cît timp ? 
Băiatul ăsta singur gîndeș- 
te încă 
trebuie,

cum 
____ , __ ___ gre
șească iremediabil și poate că 
n-o va face niciodată, e un bă
iat curat, cu o privire deschisă, 
vorbește calm, fără falsă afec
tare, fără spaime și voluptăți 
pentru ceea ce i s-a întîmplat 
și fără nici o urmă de ranchiu
nă față de cei care l-au împins 
aici, față de cei care ar fi a- 
vut datoria — dar, hai, să nu-i 
spunem datoria, să-i spunem 
posibilitatea — ae a-i împiedica 
risipirea în singurătate...

Istoria vieții unui tînăr este 
mereu simplă și doar din cînd 
în cînd semnificativă, doar din 
cînd în cînd spărgînd tiparele 
firești și apucînd fie în sus, fie 
în jos, ca într-o aventură fru
moasă pornită spre a găsi ho
tarele unei staturi ferită de me
lancolie și frîngeri umilitoare și 
fără întoarcere. Istoria vieții 
tînărului descoperit pe peronul 
marii gări a marelui oraș — 
de ce să nu reținem și simbolul 
acestui teritoriu ? — sfîrșeș- 
te însă brusc și pentru o du
rată încă de neprecizat și cu o 
violență absurdă și inutilă, din
coace de zidurile unei 
bucureștene unde el a 
ca fiu de țăran dornic să fie 
muncitor, și un an sau doi chiar 
a fost muncitor, pentru ca azi 
totul să fie o amintire care ar 
mai explica cîte ceva, dar nu 
mai ajută la nimic. Din punctul

bine și așa 
n-a ajuns să

uzine 
intrat

de vedere al unor raporturi 
cam mecanice pe care el, tînă- 
rul, le-a stabilit sau a fost o- 
bligat să le stabilească, cu uzi
na și cu marele oraș,, el, tînă- 
rul, reprezintă un eșec cate
goric de integrare ; el, tînărul, 
nu s-a integrat nici în uzină 
și nici în marele oraș, n-a 
acceptat și n-a participat la 
dimensiunile interioare ale u- 
zinei și ale marelui oraș cu în
treaga sa ființă, el, tînărul, a 
rămas un străin, un neadaptat, 
un om rupt de lumea sa din ca
re a venit și străin de lumea 
care nu l-a primit sau pe care 
n-a putut s-o primească deo-

sele de tineri la 
luptă, alături de ce
lelalte forțe sociale, 
sub conducerea 
partidului comunist. 
Dar dinlotdeauna 
tipărirea unor ast
fel de materiale n-a 
reprezentat decît un 
aspect al problemei. 
Difuzarea, cea de a 
doua față a lucruri
lor era, de asemenea, 
o chestiune esen

țială. Îmi explic 
lesne de aceea 
sistența cu i 
încă pe 
cercurilor 
Muncitor, 
de tineret 
„Atragem 
nea că dacă împăr
țirea lor nu este 
bine organizată, a- 
dică așa făcută ca 
manifestul să ajun
gă pînă sub ochii 
tînărului muncitor, 
e mai preferabil să 
nu ni se ceară a- 
ceste manifeste“. 
Clar și răspicat. E 
o treabă fără folos 
să consumi 
să consumi tipar 
dacă ceea ce tipă
rești nu ajunge a- 
colo unde trebuie, 
cînd trebuie și la 
cine trebuie.

Este un lucru ca
re se știe deci de 
otita 
care, 
mult

[ lii- 
care, 

vremea 
Tineretul 
un ziar 

sublinia : 
atențiu-

hîrtie,

pe 
mai 

avea

vreme și 
cu atît 
n-am 

voie să-l neglijăm 
astăzi cînd eficien
ța, în propagandă 
ca și în oricare alt 
domeniu, se pune 
atît de acut.

Mă întreb atunci: 
n-ar trebui ca lău
dabilul efort despre 
care vorbeam la 
început, de editare 
de către organele 
U.T.C. a unor ma
teriale destinate ti
nerilor să fie mai 
stăruitor dublată de 
grija pentru răs- 
pîndirea lor ? Îmi 
pun o astfel de în
trebare fiindcă, re-

cent, iată ce mi-a 
fost dat să văd: 
într-o încăpere a 
unui comitet jude
țean U.T.C., mate
riale editate pentru 
a fi difuzate în or
ganizații stăteau de
pozitate de mai 
multe săptămîni 
fără ca vreun acti
vist, din cei care 
aveau firește misiu
nea să le difuzeze, 
să fi avut măcar cu
riozitatea de-a afla 
ce conțin caietele ! 
Dar nu e singurul 
caz acesta. Situații 
identice am întîlnii 
și la alte comitete 
județene, municipa
le. orășenești, cole, orășenești, 
mortale. Ca să nu 
mai amintesc 
teancurile de ziare 
despte care ne vor
besc numeroase sori- V> 
sori pe adresa re- 
dacției, ziare — re- 
prezentînd abona
mentele colective ale 
tinerilor — cărora 
le este dat Să în
gălbenească prin se
diile comitetelor 
U.T.C. sau, în ca
zul școlilor, adesea 
și prin cancelarii, 
fără ca să mai a- 
jungă în mîna celor 
ce le așteptau.

Și mă întorc ia
răși la ziarul citat: 
„Un manifest pe 
săptămînă de mem
bru, dar ajuns la 
destinație face mai 
mult decît 100 de 
manifeste aruncate 
la întîmplare —“ 
scrie „Foaia tînă
rului“ în articolul 
„Cele 10 000 de 
manifeste ale tine
retului". Este ex
primat aici un a- 
devăr lege al mun
cii de propagandă, 
de a cărui valabili
tate n-avem motiv, 
cred, să ne îndoim 
nici astăzi. Dar 
principalul este să 
yi acționăm ca a- 
tare.

N. ARSENIE

>

,s

Peisaj de iarnă Foto: V. RANGA

modul în care oamenii, „factorii 
răspunzători", secretarul orga
nizației U.T.C. pe uzină, secre
tarul organizației U.T.C. pe sec
ție, maistrul, tovarășii de mun
că, povestesc azi — la un răs
timp de patru luni de cînd tî
nărul a plecat din uzină și de 
cînd tînărul a încercat să se 
reîntoarcă în uzină și n-a fost 
primit — despre situația lui 
trecută, prezentă și viitoare. 
Condamnabilă indiferență și 
îngăduință ascunsă, penibil, se 
poate bănui, sub o frazeologie 
de ședință proastă în care re
venea ca un laitmotiv scuza 
zîmbitoare cu dinți albi și să-

OM la OM“
camdată înlăuntrul lui.

O întreagă literatură (ceva 
mai puțin literatura noastră, 
desigur inexplicabil) s-a hrănit 
si se hrănește din imensa și 
mai deloc cunoscuta rezistență 
a marilor orașe și a marilor fa
brici față de noii veniți. în sfîr- 
șit, să nu lungesc, și reîntor- 
du-mă la cazul tînărului din 
gară, ceea ce surprinde, deza
măgind dar invitînd la atitudi
ne drastică — și cu nici un 
chip la observații obiective, 
neutre, ca și cum ne-am găsi 
înaintea unei întîmplări petre
cută pe altă planetă și nu aici, 
la noi, lîngă noi, cu noi, obser
vații capabile probabil să con
fere oarecare ținută unor con
siderații sociologice și psiholo
gice făcute din comodele fotolii 
ale studiourilor programului 
pentru tineret al televiziunii —. 
ceea ce surprinde deci, este

nătoși sau cu scârpinăturl în 
creștetul capului i „eu, tovară- 
șu, am vorbit cu el de la om 
la om, dar...“. Ce-o însemna 
pentru acești oameni, pentru 
acești „factori răspunzători“, 
dar' nu măi puțin pentru toți 
cei din uzina în care tînărul de 
la țară a venit încrezător și s-a 
trezit deodată singur, singur 
cum n-a fost niciodată, și poate 
(nu știu,- nu s-a spus) din cauza 
asta a și început să bea, a și 
început să muncească prost, a 
și început să simtă cum arată 
înstrăinarea —, ce-o însemna 
oare pentru acei oameni, pentru 
acei orășeni, pentru acei lucră
tori într-o fabrică, pentru orga
nizația U.T.C. de acolo a vorbi 
cu un tînăr „de la om la om“ 
dacă după asta îl trimiți nepă
sător în stradă ? Stranie men
talitate și mohorîtă înțelegere I

Dar iată și un caz de integra-

re și de reintegrare rezolvat po
zitiv, discuția din studiou nece
sita, pare-se, și o dovadă con
cludentă că acolo unde există 
grijă și preocupare reală pen
tru tirieri, nou veniți sau reîn- 
torși în uzină, lucrurile se re
zolvă destul de ușor, fără dra
me și fără multe întrebări. Do
vada a fost aleasă în persoana 
unui tînăr care, influențat de 
un anturaj rău, a ajuns la în
chisoare. După ispășirea pedep
sei s-a reîntors însă în uzină, 
unde a fost primit în felul ur
mător (las deoparte amănunte
le) : i se dă găzduire la căminul 
uzinei, doi tineri, colegi de 
muncă cu el, primesc sarcina 
să-i cîștige prietenia și să-l 
împiedice astfel să greșească 
iar, cîțiva dintre vîrstnicii sec
ției stau de vorbă cu el „de la 
om la om“ etc. Rezultatul este 
cel așteptat, chiar tînărul în 
cauză reușind să judece azi 
vechile întîmplări fără pic de 
emoție și folosind un limbaj, o 
structură a frazei atît de im
personală, încît, vrînd-nevrînd, 
te gîndești că ceva totuși nu este 
în ordine. Și, cu adevărat, căci, 
iată, colegii lui de muncă și de 
cămin, cei care „au primit sar
cina“ să și-1 facă prieten, vor
bind despre el, despre „priete
nul“ lor, adică, fiindcă au reu
șit și ei să se achite conștiincioși 
de sarcină, îl numesc „element", 
,.un element bun“. Cît o fi ea 
de tehnicizantă integrarea asta 
(vorba tînărului sociolog din 
fotoliul televizunii), dar dacă 
încercînd să facem ceva mai 
mult, fie si prin discuții „de la 
om la om“, fie și cu sarcini de 
împrietenire, fie și cu alt« mă
suri de același gen, ajuifgem 
să gîndim despre un tînăr, des
pre un om în carne și oase, că 
este un „element“, un „element 
bun“, căci altfel nu e cazul, mi 
se pare mie că avem mai puțină 
nevoie de discuții și de demon
strații obiective și neutre, și 
mult mai mult de fapte limpezi, 
de atitudini tranșante, de soluții 
omenești. Toate acestea por
nind de Ia ancheta transmisă 
joi seara în cadrul emisiunii 
„Tinerii despre ei înșiși“.

CONSTANTIN STOICIU
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în actul doi 
— nimic deosebit

# Un paradox: dispute dîrze,
dar nespectaculoase

VOLEI
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Virtuțile
schiului aplicativ

Fază din partida de volei feminin Rapid-Farul.
Foto : AL. PRUNDEANU

FOTBAL IN JURUL
• NICI 1 LA SUTA DIN CEI 48 000 DE ELEVI DIN JUDEȚUL 

BRAȘOV NU E CUPRINS INTR-0 ACTIVITATE DE SCHI ORGANI
ZATĂ I î

Actul al doilea al retu
rului diviziei A de volei s-a 
desfășurat sub semnul unor 
dispute mai dîrze, reținînd 
atenția prin evoluția scoru
lui, însă, mai puțin prin 
prisma calității jocurilor. 
Unele formații din prima 
parte a clasamentului au 
primit asaltul celor din 
zona periculoasă, care sînt 
dornice să refacă din tere
nul pierdut în sezonul de 
toamnă.

Remarcăm forma sporti
vă ascendentă a echipelor 
feminine Penicilina Iași (a- 
flată în preajma turneului 
final al „Cupei cupelor“ — 
Paris, 9—11 martie) și Di
namo București. Formația 
ieșeană, cu un lot mai omo
gen, atacă, din nou, titlul 
de campioană (acum ocupă 
locul secund, la egalitate de 
puncte cu prima clasată, 
Rapid). Un prim răspuns 
ne poate da derbiul de 
miercuri, 21 februarie, cind 
Penicilina va întâlni la

București, pe Dinamo. In 
campionatul masculin, pînă 
acum nimic deosebit. Cam
pioana, Dinamo, deși a în
ceput noul sezon cu seri
oase indisponibilități, con
tinuă să domine plutonul, 
fiind secondată de Steaua.

Din etapa a 13-a (a doua 
din retur), disputată sîm- 
bătă și ieri, foarte echili
brate se anunțau meciurile 
feminine Constructorul (lo
cul 5) — Medicina (locul 4) 
și I.E.F.S. (locul 6) — Uni
versitatea Timișoara (locul 
7), toate patru la egalitate 
de puncte, 19. Tinerele vo
leibaliste de la „Construc
torul“ și-au depășit la în
ceput adversarele 
impresia că se vor 
pentru înfrîngerea 
rul campionatului 
In primul set au condus cu 
14—9. Dar, aici s-au... oprit. 
Au comis o serie de greșeli, 
permițînd formației oaspe
te (meciul s-a disputat în 
sala Constructorul) să re-

și lăsau 
revanșa 
din tu- 

(1-3).

facă handicapul și să cîș- 
tige setul în prelungiri, cu 
16—14. In continuare, Me
dicina a dominat partida, 
obfinînd victoria mai ușor 
decit se aștepta, cu scorul 
de 3—0 (14, 9, 10). După un 
meci viu 
listele de 
tigat cu 
dentelor
Campioanele au cedat un 
set tinerei și modestei for
mații Farul Constanța. In 
final, feroviarele au termi
nat învingătoare cu 3—1 
(15—8, 11—15, 15-8, 15—3) 
și își păstrează prima pozi
ție în clasament. In al trei
lea meci programat ieri, în 
sala Giulești, s-au întâlnit 
formațiile masculine Elec- 
tra București și Viitorul 
Bacău. Practicînd 
superior, 
tigat cu 
(15—12, 
15—6).

disputat, voleiba- 
la I.E.F.S. au cîș- 
3—1 în fața stu
diu Timișoara.

un joc 
băcăuanii au ciș- 

scorul de 3—1 
15—10, 4—15,

M. LERESCU

BALONULUI ROTUND
CE FACE ANTRENORUL 

MARDÄRESCU ?
GII

e un 
vara

Gil Mărdărescu nu mai 
nume în actualitate. Din 
anului trecut, cînd a retrogra
dat cu Politehnica Iași în di
vizia B Gil Mărdărescu, perso
naj pitoresc în corpul antreno
rilor noștri, a părăsit, discret, 
lumea fotbalului. Insuccesul 
ieșean l-a afectat, se pare, pro- 

..................................o 
de 
de

fund, venind să deschidă 
rană mai veche, cauzată 
destituirea sa din funcția 
antrenor al reprezentativelor 
naționale de tineret și olim
pică. Aceste două mari decepții, 
cumulate, l-au determinat pe 
unul dintre cei mai apreciați 
și... simpatizați tehnicieni să 
abandoneze fotbalul și să se 
dedice... penelului !

Gil Mărdărescu refuză să mai 
dea pină și declarații sau inter
viuri. Subsemnatul l-a „descu
sut“ zilele trecute într-o discu
ție telefonică, dar n-a putut 
scoate prea multe. Fostul an
trenor s-a apărat și a eschivat 
cu abilitatea-i recunoscută. To
tuși, putem aduna mărturisirile 
sale într-o declarație. Iat-o :

„M-am săturat de fotbal! 
îmi ajunge : trăiesc de 40 de 
ani in jurul stadioanelor. Nu 
mă mai interesează nimic, nici 
rezultatele duminicale, nici 
clasamentul. Fotbalul mă pre
ocupă doar în măsura în care-1 
joacă Mircea, fiul meu, căruia 
i-am recomandat însă, să-1 
abandoneze. Vreau să-i deter
min să urmeze o altă cale in 
viață. Să învețe și să urmeze 
medicina. Eu am dat curs unei 
pasiuni mai vechi — pictura — 
și m-am angajat la Fondul 
Plastic Nu smt un pictor ce
lebru, dar realizez tablouri și 
desene apreciate".

1—0, dar scorul nu ilustrează 
cu consecventă și fidelitate cur
sul jocului. Rapid a jucat slab. 
Antrenorul Bazil Marian are 
toate motivele să fie neliniștit 
și iritat, dar nimic nu-i poate 
explica hoțărîrea de a-1 scoate 
din echipă pe Savu — cel mai 
bun om al giuleștenilor — pen
tru a-1 înlocui cu Naom !

Singurul gol al meciului de 
ieri a fost marcat. în min. 32, 
de Codrea dintr-o excelentă 
pasă trimisă de Neagu.

TURNEUL DE LA VIAREGGIO

Echipa reprezentativă de tine
ret (sub 21 de ani) va pleca 
mîine în Italia, pentru a parti
cipa la cea de-a XXV-a ediție 
a turneului internațional de la 
Viareggio. Ea va juca sub

denumirea de Steaua și va întilni 
în primul meci formația A.C. 
Milan, de 6 ori cîștigătoare a 
tradiționalului turneu. Con
fruntarea se va disputa tur- 
retur, prima partidă urmînd să 
aibă loc în ziua de 24 februarie, 
în orașul Spezia. Antrenorul 
lotului, Cornel Drăgușin, are la 
dispoziție următorii jucători : 
Ion Gabriel (Jiul). Costas (Poli 
Iași), Onuțan (Jiul), Purima 
(U.T.A.), Uncheaș (A.S.A. Tg 
Mureș), Poraschi (U. Cluj). Cio- 
cirlan (Sportul Studențesc), 
Iovănescu (Steaua), Vișan 
(C.F.R. Cluj), Ion Ion (Steaua), 
Mureșan (U. Cluj), Anghel (St. 
roșu), Kădulescu (Farul). Sza- 
bados (Jiul), Uatacliu (Dinamo), 
Amarandei (Poli. Iași).

într-un articol publicat re
cent în revista „Educație fizică 
și sport“, profesorul Dragoș 
Burghelea, șeful comisiei sport- 
turism a CJOP Brașov, scotea 
în relief faptul că in județul 
Brașov, centru Cu largi posibi
lități de practicare a schiului și 
cu o frumoasă tradiție, nici 
măcar un procent din numărul 
total de pionieri și școlari (a- 
proximativ 48.000 din clasele 
I-VIII) nu este cuprins intr-o 
activitate de schi organizată.

De fapt, nu această constatare 
ne-a reținut in mod deosebit 
atenția, fiindcă, cu toate că în 
întreaga țară se desfășoară am
ple acțiuni de popularizare a 
schiului (centre de inițiere, do
tarea unor școli cu materiale de 
schi, efectuarea orelor de edu
cație fizică pe schiuri-acolo 
unde sînt condiții, o activitate 
competițională locală mai sus
ținută etc.), mase largi ale co
piilor și tineretului rămîn încă 

afara practicării acestui

TRANSFERĂRILE LA ZI

RUGBI
La București, in aprilie:

Turneul F.I.R.A
pentru juniori

Calgary S.U.A. : 
„DUEL" SPECTA
CULOS NĂSTASE— 

TIRIAC
• In finala turneului in

ternațional de tenis pe teren 
acoperit de la Calgary (Al- 
berta) se vor întilni jucăto
rii Ilie Năstase (România) și 
Paul Gerken (S.U.A.). în 
prima semifinală, Ilie Năs
tase și Ion Tiriac au furnizat 
un meci spectaculos. A cîș- 
tigat Năstase cu scorul de 
3—fi, 7—5. 6—t. In cea de-a 
doua semifinală, Gerken a 
cîștigat, tot în trei seturi, în 
fața spaniolului Gisbert, de 
care a dispus cu 6—1, 5—7, 
6—3»

• Selecționata de polo pe 
apă a U.R.S.S., campioană 
olimpică, și-a încheiat tur
neul întreprins în S.U.A., ju- 
cînd la Pleasant Hill cu re
prezentativa țării. Gazdele 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 5—4. In cursul a- 
cestui turneu, jucătorii so
vietici au susținut 6 meciuri, 
obținînd 5 victorii.

• Peste 5 000 de spectatori 
au urmărit la Badajos, me-

ciul retur de fotbal dintre 
echipele de juniori ale Spa
niei și Portugaliei, contind 
pentru preliminariile turneu
lui U.E.F.A. Tinerii jucători 
spanioli au obținut victci ia 
cu scorul de 3—1 (1—0). I» 
primul joc cîștigase, cu 2—1 
echipa Portugaliei,

victorii etc. Maria Alexandru 
(România) se află pe locul 6 
cu 4 victorii și treî înfrin- 
geri.

MERIDIAN

MARIA ALEXANDRU 
LOCUL 6 !

• Turneul internațional 
de tenis de masă de Ia 
Boblingcn, la care participă 
cele mai bune 12 jucătoare 
și cei mai buni 12 jucători 
din Europa a programat alte 
întilniri. Dună desfășurarea a 
7 meciuri — în clasamentul 
feminin pe primul loc se află 
maghiara Judith Magos cu 
5 victorii. Urmează in clasa
ment Beatrix Kishazi (Unga
ria) 5 victorii (set-averaj mai 
slab), Ilona Vostova (Ceho
slovacia) tot cu 5 victorii, 
Jill Hammarsley (Anglia) 4

FOTBAL
• In etapa de sîmbătă a 

campionatului englez de fot
bal. echipa Leeds United, 
viitoarea adversară a forma
ției Rapid București în 
..Cupa Cupelor", a terminat 
la egalitate : 1—1. pe teren 
propriu, cu echipa Chelsea.

• Echipa de fotbal Fe- 
rencvaros Budapesta, aflată 
in turneu în Iugoslavia, a ju
cat cu formația F. C. Sara
jevo. Fotbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 
2—t (2—1).

• în cadrul unei ceremo
nii care a avut loc p.e Sta
dionul Olimpic din Mün
chen, înaintea meciului de 
fotbal Bayern — Wuppertal, 
Max Urbini. redactor-șef al 
revistei „France-Fotball", a 
decernat trofeul „Balonul 
de aur" cunoscutului inter
național vest-german Franz 
Beckenbauer. După cum se 
știe, în urma unei anchete, 
Beckenbauer a fost desvm- 
nat cel mai bun jucător eu
ropean al anului 1972.

ln general, pauza de iarnă a 
campionatului nu este punctată 
de transferări spectaculoase. 
Totuși, în actualul „relache“ 
competițional au fost depuse la 
F.R.F. cîteva cereri de transfer 
care merită a fi consemnate. 
lată-Ie : Pană (Sportul Studen
țesc) la Univ. Craiova, Ciocîr- 
lan (Univ. Craiova) la Sportul 
Studențesc, Grozea și Moraru 
(ambii de la Petroluj Ploiești) 
la F.C. Galați, Mircea Mărdă
rescu șl Deheleanu (ambii de la 
Steaua) la „Șoimii" TAROM, 
Cozma (C.F.R. Pașcani) la Di
namo București. Și, în sfirșit, o 
cerere de ultimă oră, Dumitru 
Nicolae jucătorul care a îmbră
cat de 19 ori tricoul primei 
reprezentative naționale, a op
tat pentru divizionara C, „Șoi
mii“ TAROM

RAPIDUL NE ÎNGRIJOREAZĂ...

Au mai rămas doar 16 zile 
pînă la partida tur dintre Ra
pid și Leeds United I Doar 16 
zile și Rapid este departe, 
foarte departe, de o formă și 
de o pregătire acceptabile, care 
să ne dea cît de cit o garanție 
într-o comportare onorabilă la 
Londra. în toate meciurile de 
verificare disputate pînă acum, 
giuleștenii au decepționat, ma- 
nifestînd o formă precară, con
cretizată prin evoluții confuze, 
șterse, a majorității jucătorilor. 
Așa cum s-a întîmplat, de altfel, 
și în partida de ieri, pe care 
feroviarii au susținut-o în com
pania lotului de tinereț (sub 
21 de ani) Rapid a cîștigat cu

Nu ne mai Oespart decît 
două luni pînă la Turneul 
de rugbi pentru juniori — 
un campionat european — 
patronat de F.I.R.A.,și orga
nizat de federația de specia
litate din țara noastră. Dor
nici să aflăm unele amă
nunte în legătură cu pregă
tirea „cadeților“ rugbiului 
nostru pentru „confruntări
le“ ce vor începe la Bucu
rești, pe data de 18 aprilie, 
și mai ales, cum își vor a- 
păra ei trofeul cîștigat anul 
trecut la Roma, 
plasat la „statul 
lotului național

De pregătirea 
români se ocupă 
de antrenori compus din De- 
nischi Eduard (antrenor con
ducător), prof. N. Vizitiu, A- 
lex. Carnabel și Tr. Doiciu. 
Interlocutorul nostru — E- 
duard Denischi :

„Am selecționat, conside
răm, un număr suficient de 
tineri jucători din Capitală 
și provincie, cu care am și 
început să lucrăm. Ne vom 
opri la 25 dintre ei, după 
terminarea competiției dota
tă cu „Cupa de iarnă". Ju
cătorii selecționați, au fost 
recrutați după o temeinică 
și judicioasă recomandare a 
antrenorilor de la cluburi. 
Lucrăm cu acești juniori, in 
majoritate elevi, mai mult 
între „ferestrele" lor libere, 
bazindu-ne în special, pe an- 
trenamentul-joc de dumini
că. (n.n. ieri). Avem o sar
cină deosebit de grea, pen
tru că Ia acest turneu, pe 
lingă echipa țării noastre 
participă juniori din Franța, 
Spania, Italia, Cehoslovacia, 
Maroc, R.F.G. (sau Iugosla
via), Belgia (sau Polonia). 
După 20 martie vom trece de 
la pregătirea semicentraliza- 
tă, în centrele unde se gă
sesc juniori selecționați, 
(cum sînt : Constanța, Iași,

ne-am de- 
major“ al 
de juniori, 
sportivilor 

un colectiv

Aș '
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sport. Ci, soluțiile practice pro
puse pentru remedierea situației 
(de altfel experimentate în anii 
anteriori, și-au dovedit din plin 
viabilitatea). Printre acestea 
acțiunea intitulată „Avalanșa" 
poate constitui, fără îndoială, 
un model și pentru alte județe.

Spațiul nu no permite relata
rea mai amplă a acestei valo
roase acțiuni. Ceea ce dorim să 
scoatem în relief este orientarea 
dată concursurilor din cadrul 
„Avalanșei“, caracterul lor a- 
plicativ care le conferă un pro
fund conținut educativ și o 
largă accesibilitate. Astfel 
„Șoimii Bîrsei" care cuprinde 
o combinație de probe deosebit 
de interesante și dinamice (sla
lom în manșe paralele, orien
tare turistică pe schiuri, eu 
harta și busola, trasul la țintă 
cu arma cu aer comprimat in 
baloane, o ștafetă combinată- 
schi alpin și fond), sau „Săgea
ta zăpezii" care include parcur
gerea unui traseu turistic în 
etape, au angrenat un mare nu
măr de elevi, desfășurarea lor 
dovedind că acest gen de între
ceri nu sînt cu nimic mai prejo1 
decit clasicele probe de schi 
alpin, fond, biatlon sau sărituri, 
nota de inedit aducind-o varie
tatea. De altfel, aceste acțiuni 
nu sînt singulare. La Borșa, 
spre exemplu, întrecerea intitu
lată „Schiul zburător" se în
scrie pe aceleași coordonate 
(mers pe schiuri și tragerea la 
țintă cu arma comprimată, o 
probă de echilibru pe bîrnă, 
trecerea unor obstacole și esca
ladarea unor zone abrupte, în
treceri de schi alpin și fond), 
întărindu-ne convingerea că și 
în alte părți ale țării schiul 
aplicativ începe să fie practicat 
cu succes, sub imboldul tuturor 
acelora care i-au înțeles semni
ficația : pregătirea tineretului 
pentru viață, pentru nevoile so
cietății, capabil de un mare 
randament psiho-fizic acolo 
unde va munci in viitor și gata 
oricind să apere țara dacă si
tuația o va cere.

Multiple pot fi activitățile cu 
caracter aplicativ chiar dacă 
ele nu poartă amprenta 
competiției. Ele pot fi in
cluse în lecțiile de educație 
fizică efectuate pe schiuri, în 
tabere sau excursiile cu durată 
limitată : crosuri pe schiuri pe 
trasee variate, treceri de obsta
cole naturale, aplicații pe timp 
de zi sau în nocturnă etc. etc.

Iată pentru
deosebita valoare 
educativă a schiului 
ne exprimăm speranța că aceas
tă activitate sportivă va angrena 
pe zi ce trece mase tot mai 
largi de copii și tineri.

ce, subliniind 
instructiv 
aplicativ.

„Tușe" spectaculoasă la meciul de antrenament între Lotul A— 
Lotul B (juniori).

Foto : AL. PRUNDEANU

Prof. ION MATEI 
directorul Școlii sportive 

Sinaia

Suceava, Sibiu), la una cen
tralizată, pentru omogeniza
rea echipai și definitivarea 
lotului de bază. In numele 
antrenorilor, vreau să pro
mit că în linii mari ațît noi 
cît mai ales jucătorii. înțele
gem importanța evenimentu
lui pe care-1 așteptăm și răs
pundem printr-o muncă fără 
menajamente în vederea u- 
nei pregătiri cît mai temei
nice, iar atmosfera de lucru 
_ ________ _ și plină de
muc, iai animò, 
e incurajantă, 
răspundere".

Rezultatul de 
tîlnirii Lotul A 
48—14.

GABRIEL

ieri al In- 
— Lotul B :
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(Urinare din pag. I)
— Aș vrea, la început, să vă pun o întrebare 

de ordin mai general : ce credeți, se face sau 
nu se face sport de masă ?

— Sincer vorbind nu se face cum ar trebui 
si cum se spune în Legea sportului. De ce să 
ne ascundem după deget și să nu recunoaștem 
adevărul. Eu am participat la dezbaterea in 
sesiunea Marii Adunări Naționale, la motivările 
Legii sportului și știu ce dimensiuni i s-au dat 
atunci. Pe scurt. în expunerea de motive se 
sublinia că educația fizică și sportul pentru 
mase constituie activități de interes național și 
sînt sprijinite de stat.

— Și cum explicați că așa cum se întimplă în 
alte domenii, în sport realizările n-au ajuns la 
„Parametrii proiectați" ?

— Nu se aplică corect și susținut prevede
rile legii. Nu se urmărește, nu se controlează 
aplicarea ei. Nu sînt trași la răspundere cei 
care au datoria s-o aplice și n-o aplică. Asta, 
vorbind la modul general. Mai sînt și alte ex
plicații. Sarcina fundamentală a mișcării spor
tive. aceea de a cuprinde întreaga masă de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici, la activități 
sportive și de recreere, nu s-a îndeplinit și 
pentru că asociațiile sportive nu muncesc cum 
trebuie, fie că e vorba de cele din școli, din 
întreprinderi și instituții, ori cele de la sate. 
Se interesează de această activitate așa din 
cind in cind, iar unele deloc șl există părerea 
greșită că dacă au încropit o echipă de fotbal 
sau volei s-a realizat țelul suprem, s-a rezol
vat sportul de masă. Totul a fost lăsat în 
seama unor organisme de specialitate, a acti
viștilor salariați pentru această muncă. Or, nu 
se poate așa. Sportul fiind o activitate socială 
de interes major, cum se susține, la dezvolta
rea lui trebuie să participe, intr-un fel sau altul, 
toată lumea.

— De unde înțeleg că și conducătorii de în
treprinderi...

— Bineînțeles, mai ales ei. cu autoritatea lor, 
pot face multe lucruri bune pentru sport, pri
vind determinarea salariaților să practice exer
cițiul fizic, mișcarea în aer liber și dacă se 
poate — și să vă spun eu că se poate — să-i 
sprijine în asigurarea bazei materiale nece
sare. Nu se poate sport fără echipamente, fără 
terenuri, e limpede.

— Uiți dintre salariații uzinei dv. se înca
drează în acest concept de viață modernă : spor
tul un aliat pentru deconectare, pentru sănă
tate, pentru producție ?

— Din păcate un procent destul de mic : cam 
20 la sută din totalul de salariați. Ceea ce, re
cunosc, e foarte puțin. Un procent mai mare 
de tineri — cam 1 100 din cei 2 200 — fac sport 
efectiv. Ceva mai mult beneficiază de efectele 
mișcării elevii de la Școala profesională (1 600) 
și de la liceu (1 000). Au competițiile, campio
natele lor. Echipele școlii profesionale, la con-

cursurile ministerului nostru, se clasează de 
regulă pe locurile unu și doi. Ceea ce bucură 
foarte mult întregul colectiv.

— Un argument că se poate face sport dacă 
există respect pentru răspunderi și preocupare 
susținută. Dv. ce importanță și ce sprijin acor
dați activității sportive de masă ?

— Mă preocupă, sincer, tot ce se face, tot ce 
trebuie făcut în acest domeniu. Și am să vă 
spun șl de ce. Am constatat, practic, că succe
sul sportiv, fie că e vorba de echipele uzinei 
noastre, fie că e vorba de succesele interna
ționale ale sportivilor români, provoacă bucu
rie și satisfacție, o relaxare, o înviorare care 
sporesc ambiția și dispoziția de muncă. Vă spun 
sincer, insuccesele sportive 
lectivu] nostru și cred 
Mă duc luni prin secții, ori 
nilor muncii, salariații mă

afectează mult co
că orice colectiv, 
la comitetul oame- 
prind de mînecă :

pe unii uitîndu-j pentru că lista e foarte mare. 
E drept, după ce am creat o bază materială 
bună — terenuri de fotbal, baschet, volei, hand
bal. pistă de atletism, apoi sală de sport unde 
se face box. handbal, volei, baschet, gimnas
tică și antrenamente de tenis iarna, tere
nuri de tenis — cinci la număr — o po- 
picărie modernă, plus baza sportivă a 
școlii profesionale, atragerea tinerilor în 
aceste locuri n-a mai fost o problemă. De ce ? 
Aici, într-un orășel mic, ca al nostru (22 000 
locuitori), nu sînt prea multe atracții de altă 
natură. Apoi, o dată încorporați într-o activi
tate sportivă. încet. încet, au găsit satisfacții 
proprii. Astăzi se organizează campionate inter
secții la fotbal, volei, popice etc. unde alături 
de elevi și tineri de 20 de ani joacă și oameni 
de 35—40 de ani. Acum e tenisul la modă, cinci 
terenuri nu ne ajung, mai facem două. Poate

SPORTUL—in interesul
omului, al producției ?
• Exercițiul fizic, succesul sportiv - sporesc pofta de muncă, producția • Cind nu se 

aplică prevederile Legii sportului nu se face... sport • Doar 20 la sută din salariați prac
tică sportul. De ce? • Rolul directorului in dezvoltarea mișcării sportive e la fel de mare 
ca in dezvoltarea producției • Dacă sportul e o activitate socială de interes major - 

ta dezvoltarea ei trebuie să participe toți.

„iar am luat bătaie“. Ce să le spun ? Ce să le 
explic ? Spun, fără glumă, că dacă echipa de 
fotbal câștigă, se simte în producție o înviorare. 
Pentru că, să vedeți, cind e în deplasare, tele
foanele nu încetează de a zbirnîi să se afle re
zultatul. Succesul sportiv, ca și mișcarea în aer 
liber, sportul îi ajută pe oameni să-și facă nor
mele, ne ajută să realizăm și să depășim planul. 
O duminică sportivă fericită, înseamnă o zi de 
luni record 1

— Dacă lucrurile stau așa, ce s-a făcut în 
uzină și ce se va face în viitor pentru a folosi 
activitatea sportivă in sprijinul sănătății oame
nilor în primul rînd și, desigur, pe un alt Plan 
în folosul producției ?

— Avînd în vedere aspectele dinainte și că 
salariații noștri sînt pasionați de sport, am cău
tat să dezvoltăm an de an. baza materială și, 
concomitent, pe măsură, să-i angrenăm la di
ferite întreceri sportive. Noi avem aici, nu mă 
laud, o frumoasă tradiție, în diferite sporturi. 
„Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, este o 
pepinieră care a crescut fotbaliști, tenismeni, 
boxeri care au ajuns in loturile și echipele na
ționale. Nu dau nume, ca să nu-i nedreptățesc

nu știți că Sântei, Mureșan, Boldur. Letiția Man 
din loturile naționale aici, la Cîmpia Turzii au 
învățat tenis ? Cîmpia Turzii a dat cel mai con
vingător exemplu că activitatea de masă sus
ținută produce campioni, produce vedete. Acum 
avem doi tineri boxeri, urmași ai lui Chivăr — 
candidați pentru J.O. de la Montreal. Cîte clu
buri bucureștene sau din Cluj nu și-au întărit 
secțiile cu talente de Ia noi ? Anul trecut am 
construit o bază de agrement, cu bazin de înot 
de dimensiuni olimpice (25x50 m). Vom avea 
apă dintr-un izvor natural de la 1 m pînă la 4 
m. Acum, în primăvară, facem Q trambulină 
etajată, tinerii vor amenaja terenuri de volei, 
baschet, handbal. Știți de ce am făcut bazinul 
ăsta ? Pentru că înotul este unul dintre cele 
mai complete sporturi și am constatat, că deși 
sîntem lîngă rîul Arieș, 80 la sută din tineri nu 
știu să înoate. Nu-i păcat? Cîștigăm două lu
cruri : odată copiii învață să înoate, iar al doi
lea e soarele, sănătatea. La bazin s-au făcut 
zeci de mii de ore de muncă patriotică. Tinerii 
au fost în frunte. De fapt cu ei facem minuni. 
Știți cîte ore de muncă patriotică și-a trecut 
organizația U.T.C. în contractul colectiv ?

50 000 I 1 Banii chelțuiți la bazin se ridică la 
neînsemnata sumă de 85 000 lei, dar valoarea lui 
va atinge, în final, aproape un milion. E o 
treabă. Atragem tineretul spre natație pentru 
că vrem să dezvoltăm polo-ul la noi. Aducem, 
de la Cluj, la primăvară, două echipe de polo, 
să facă o demonstrație, ca să provocăm dorințe 
și pasiuni la tineri _și pentru acest sport.

— Am aflat că sînteți președintele de onoa
re al asociației sportive a uzinei.

— Da, mă bucură această Învestitură pe care 
am primit-o zilele trecute. E o recunoaștere 
că-mi place sportul, că-1 sprijin și că-1 practic. 
Da, nu vă mirați. La vîrsta mea joc tenis. Acum 
4—5 ani am făcut dublu cu Sântei. Trecind pes
te acest amănunt vreau să promit că ne vom 
ocupa serios de această activitate ca într-un 
timp scurt să beneficieze de avantajele ei toți 
salariații. Ce s-a întîmplat ? Cu sportul, cu 
fotbalul, cum știți, am rămas ceva mai în urmă, 
și pentru că conducerea uzinei nu s-a ocupat, 
cum s-ar fi cerut, și de acest domeniu. Au avut 
de executat, în ultimii 2—3 ani, investiții ma
sive. Dovadă — dublarea producției în această 
perioadă. Dar acum s-a reorganizat asociația 
și pe lîngă mine, în conducerea ei, mai e ingi
nerul șef, alți conducători de secții, unii cu 25 
de ani mai tineri ca mine. E o garanție si fap
tul că ne sprijină C.J.E.F.S. Cluj și Consiliul 
sindical județean. Vrem să dezvoltăm atletismul, 
turismul, handbalul, dar mai ales halterele și 
luptele, sporturi specifice unor unități ca a 
noastră. Mai ales că tinerii noștri, majoritatea 
crescuți la munte, la aerul tare și cu aromă de 
brad al Apusenilor, sînt bine dotați fizic, sînt 
voinici, au o musculatulă puternică, e păcat să 
nu practice sporturile celor tari. Nu-i mai pu
țin adevărat că ducem lipsă de antrenori buni. 
Vrem să obținem rezultate frumoase și in spor
tul de masă și în cei de performanță. E un 
fenomen, dacă obții rezultate, muncitorii sint 
dispuși să te sprijine cu fonduri, prin contribu
ție voluntară, care ne ajută la îmbunătățirea 
situației la echipamente și materiale sportive. 
Aici, cu înzestrarea asociațiilor sportive, cu re
partizarea fondurilor din cotele sindicale și ale 
U.T.C. se cer unele reglementări mai clare, mai 
precise ca banii destinați activității sportive de 
masă să fie folosiți neapărat aici, nu în alte 
scopuri. Finanțarea sportului de masă să se 
facă echitabil, eficient.

— Ce vă nemulțumește, în general, în sport 1
— Faptul că pe plan internațional nu obținem 

și în sport, ca în alte domenii, succese pe mă
sura posibilităților pe care le avem și a condi
țiilor create. Cel mai mult mă nemulțumește 
că avem dacă nu mii, atunci neapărat sute de 
fotbaliști buni, talentați și nu știm să-i adu
năm și să facem o echipă națională ca lumea, 
care să apere ambițios și cu succes culorile spor
tive ale țării. Și asta e valabil la multe alte 
sporturi...
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• ȘASE SPORTIVI ROMÂNI LA PRIMA EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR MONDIALE UNIVER
SITARE DE TENIS DE MASĂ

Jucătorii fruntași de tenis de masă participă, în această pe
rioadă, la. un adevărat maraton internațional, avînd ca punct 
final Campionatele mondiale de la Rotterdam (Olanda), ediția 
a 32-a. înaintea acestei importante competiții, ce se va desfă
șura în prima parte a lunii aprilie, aproape toți protagoniștii 
fac serioase... repetiții oficiale. După ce au concurat, recent, la 
Campionatele internaționale ale Iugoslaviei, Cehoslovaciei și 
R..D. Germane, acum se întîlnesc la o competiție de anvergură : 
prima ediție a Campionatelor Mondiale Universitare de tenis 
de masă. Gazda acestei întreceri este localitatea ^Hanovra 
(R. F. a Germaniei). Campionatele încep marți 20 februarie, cu 
întrecerile pe echipe (feminine si masculine) si continuă cu pro
bele de simplu — băieți și fete, dublu mixt' și dublu băieți și 
fete. Țara noastră va fi reprezentată la toate cele șapte probe 
clasice, prin maestrele sportului Carmen Crișan, Eleonora Vlai- 
cov, tînăra Maria Corodi (Brașov), jucătorii Șerban Doboși, Teo
dor Gheorghe. î. _Sîngeorzan. „Mondialele“ Universitare se în
cheie, duminică, 25 februarie, după care sportivii noștri vor’par- 
ticipa la Campionatele internaționale de tenis de masă ale An
gliei.

• LA POIANA BRAȘOV, A 6-A EDIȚIE A 
CAMPIONATELOR BALCANICE DE SCHI

Săptămîna aceasta are loc la Poiana Brașov o interesantă com
petiție internațională de schi, care va reuni la start sportivi 
valoroși din cinci țări. Timp de trei zile (23—25 februarie) se 
desfășoară Campionatele Balcanice de schi, ediția a 6-a In 
program sînt prevăzute probe de fond și alpine — juniori și 
seniori, la care participă schiori din Bulgaria, Iugoslavia, Gre
cia.. Turcia și România. Aceste întreceri constituie și o utilă 
verificare a „cadeților" noștri în vederea Campionatelor Euro
pene de schi — juniori, programate peste opt zile (2—4 martie) 
la Leningrad.

• VALERIA BUFANU Șl NICOLAE PERTA LA 
GENOVA

Sezonul internațional de atletism pe teren acoperit continuă 
în a doua parte a lunii februarie, cînd sînt programate o serie 
de concursuri de amploare cu cei mai valoroși specialiști ai pro
belor de alergări, sărituri și aruncări de pe continent. Printre 
acestea, la loc de frunte se situează și importantul concurs in
ternațional de sală care va avea loc la Genova (Italia) miercuri 
28 februarie și la care participă și un grup de cinci atleți 
români. Respectiv, maestra emerită a sportului Valeria Bufanu, 
Virginia Bonci-Ioan, Șerban Ioan, Csaba Doja si Nicolae Perța. 
Atleții noștri vor pleca în Italia, după încheierea întrecerilor 
din cadrul competiției internaționale „Cupa de cristal“, care se 
desfășoară la sfîrșitul săptămînii (sîmbătă 24 si duminică 25 
februarie) la Complexul sportiv „23 August" din Capitală. Amin
tim că la această competiție și-au anunțat participarea atleți din 
Anglia, Cehoslovacia, Elveția, Polonia și U.R.S.S.

• LOTUL REPUBLICAN DE JUDO EVOLUEAZĂ 
LA PRAGA

Componenții loturilor republicane de judo, juniori și seniori, 
se află în preajma unor importante confruntări internaționale. 
La Bruxelles (Belgia) au loc, în zilele de 10—11 martie, Cam
pionatele Europene de juniori, iar după o lună, la Madrid se 
desfășoară „europenele" de seniori. înaintea acestor campionate, 
sportivii noștri vor fi prezenți la o serie de concursuri de an
vergură, peste hotare. Bunăoară, la finele .acestei săptămîni 
participă la un mare concurs internațional de judo la Praga, 
avind de înfruntat mai mulți sportivi redutabili din zece țâri, 
printre care : Austria, Anglia, R. D. Germană, Italia. R. F. a 
Germaniei și Cehoslovacia. întrecerile au loc în zilele de 23— 
25 februarie.



Febră 
electorală 
în Franța
Febra electorală a crescut 

în Fran(a. Sondaje de opi
nie publică încearcă să des
cifreze de pe acum verdictul 
urnelor. Statele majore ale 
partidelor analizează cifrele 
și fac ultimele retușuri ofen
sivelor politice pe care le-au 
declanșat. Afișe de toate di
mensiunile și de toate culo
rile acoperă zidurile așeză
rilor — de la bulevardele 
metropolei de pe Sena pînă 
la sătulețe pașnice pe care 
bătălia electorală le scoate 
din amorțeală. Adunări, ma
nifeste, interviuri și confe
rințe de presă se succed în 
cascadă într-o ultimă tenta
tivă de a determina opțiunea 
alegătorului.

Duelul politic a dobîndit o 
asprime puțin obișnuită. For
țele angajate în bătălie își fo
losesc toate atuurile de care 
dispun. De la toate tribunele 
se face auzită aceeași apre
ciere : rezultatul alegerilor 
de la 4 și 11 martie (com
petiția se consumă în două 
tururi de scrutin) este deci
siv pentru evoluția viitoare 
a Franței. Lupta care se 
desfășoară nu are drept 
miză doar cîteva mandate 
ce se pot deplasa de la un 
partid ia altul, ci o opțiu
ne considerată a fi funda
mentală. Pentru întîia oară, 
stingă franceză (comuniștii, 
socialiștii și radicalii de 
stînga) se prezintă sub stin
dardul unui program comun 
de guvernămînt. Uniunea 
stîngii a modificat datele 
tradiționale ale scenei poli
tice franceze. Programul co
mun de guvernămînt a găsit 
o puternică rezonanță în o- 
pinia publică iar investiga
țiile realizate de institutele 
care se ocupă cu sondarea 
alegătorilor indică o specta
culoasă creștere a număru
lui celor dispuși să voteze 
pentru stînga. Aceleași son
daje semnalează o oarecare 
deteriorare a pozițiilor majo
rității guvernamentale com
pusă din gaulliști (U.D.R.), 
republicanii independenți și 
„Centrul democrație și pro
gres“. In sfîrșit, in arenă se 
mai află și mișcarea refor
matorilor formată din o par
te a centriștilor (cei conduși 
de Lecanuet) și o parte a 
radicalilor (gruparea lui Ser- 
van—Schreiber). După apre
cierea observatorilor există 
o tendință de bipolarizare a 
vieții politice franceze (stîn
ga și majoritatea actuală). 
Nu este, totuși, exclus ca în 
cazul în care nici una din 
coaliții nu ar dispune de pes
te 50 la sută din mandate, 
„reformatorii“ să joace un 
rol de arbitri. Din unele in
tervenții ale exponenților 
majorității se deduce o 
nuanțată tentativă de a ope
ra o „deschidere" spre „re
formatori“.

Fără îndoială, este prema
tur să se anticipeze sentința 
urnelor. Dar din luările de 
poziție publice reiese clar că 
partidele ce compun guvei- 
nul sînt preocupate de avan
sul pe pianul popularității 
înregistrat de stînga. U.D.R. 
dorește să dobîndească în ti
chii alegătorilor o imagine 
„dinamică“ să nu fie asociat 
cu imobilismul, deși condi
ționează stabilitatea politică 
de continuitatea orientării 
actuale. Faptul că președin
tele Pompidou_ a pășit pe 
scena electorală reflectă te
merile majorității față de o 
eventuală victorie a opoziției 
populare. Pompidou a pledat 
pentru continuitatea institu
țiilor existente și pentru 
păstrarea formulei politice a 
majorității. Cuvîntarea pre
ședintelui a fost viu comen
tată iar liderii stîngii — 
Georges Marchais și Francois 
Mitterrand — i-au replicat în 
cursul unor conferințe de 
presă. Ziarul COMBAT sin
tetiza declarația prezidenția
lă : „Președintele consideră 
că o victorie a stîngii ar a- 
menința instituțiiie actuale 
și lasă să se înțeleagă că nu 
va ține seamă de această e- 
vcntuală victorie". Georges 
Marchais a subliniat : „Voin
ța democratic exprimată prin 
sufragiul universal la alege
rile legislative trebuie să fie 
respectată în orice situație".

31 200 000 de alegători vor 
alege 490 deputați. Peste 3 000 
candidați se află la startul 
cursei electorale. Finalul a- 
cestei curse nu poate fi pre
văzut. „Orice pronosticuri 
privind rezultatele sînt ha
zardate" — scria FRANCE 
PRESSE.

EUGENIU OBREA

Vietnam :
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LUNI, 19 FEBRUARIE 1973

GRĂSUNA : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Capitol (orele 10; 16; 19.30).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 14,30;
17,30; 20,30), București (orele 8,30; 
11, 13.30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele'8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Modern (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

IN UMBRA VIOLENTEI : rulea

Voi prizonieri americani și 
saigonezi eliberați de G.R.P.

Agenția V.N.A. informează că, 
la 12 februarie, pe aerodromul 
Loc Ninh din Vietnamul de Sud, 
reprezentanții Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au remis au
torităților americane 27 de 
membri ai personalului militar 
american care au fost capturați și 
deținuți de forțele armate popu
lare de eliberare din Vietnamul 
de Sud. Totodată, au fost 
remiși autorităților saigoneze 715 
membri ai personalului militar 
al Administrației saigoneze care 
au fost capturați și deținuți de 
forțele armate populare de elibe
rare și de populația din Vietna
mul de Sud.

Agenția informează, de aseme
nea, că la 14 și 15 februarie, 
reprezentanții Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au or
ganizat o ceremonie solemnă la 
Quang Tri, pentru a primi pe 
compatrioții și combatanții sud- 
vietnamezi puși în libertate de 
autoritățile de la Saigon. Cere
monii similare s-au desfășurat 
în zilele de 12—15 februarie pe 
aerodromul de la Loc Ninh.

Aviația americană continuă să 
întreprindă raiduri de bombar-

dament 
bodgiei, 
la Honolulu, sediul Comanda
mentului trupelor americane din 
Pacific. în comunicat se preci
zează că la aceste raiduri 
au participat și bombardiere 
„B-52".

asupra Laosului și Cam- 
s-a anunțat duminică

Președintele Mao Tzedun l-a 
primit, simbătă seara, pe Henry 
Kissinger, consilierul special al 
președintelui Nixon pentru pro
blemele securității naționale, 
care se află într-o vizită oficia
lă la Pekin — informează agen
ția China Nouă.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire
într-o atmosferă 
sfîrșitul întrevederii, 
tele Mao Tzedun 
Henry Kissinger 
salutările sale 
Nixon.

La întilnlre a 
En-lai, premierul 
Stat.

amplă și sinceră, 
destinsă. La 

președin- 
a rugat pe
să transmită 
președintelui

participat Ciu 
Consiliului de
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• MAROCANIZAREA BĂN
CILOR este un imperativ 
primordial. Este firesc ca 
marocanii să-și asume res
ponsabilitățile ce le revin, 
atît în ce privește gestiunea, 
cît și orientarea creditelor' 
— a declarat ministrul ma
rocan al finanțelor, Bensa- 
lem Guessous, în cadrul u- 
nei reuniuni a Comitetului 
pentru credite și piața finan
ciară, desfășurată la Casa- 
blanca.

Bensalem Guessous a cerut 
instituțiilor bancare să pre
zinte Ministerului Finanțelor 
„un plan de marocanizare 
substanțială a lor, atît la ni
velul capitalului, cît și al ca
drelor". El a menționat că, în 
prezent, băncile care înre
gistrează o evoluție favora
bilă a activității lor sînt toc
mai acelea în 
„procesul de 
se manifestă 
pregnanță.

cadrul cărora 
marocanizare" 
cu mai multă
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• Ajutor japonez pen
tru Indochina
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VIETNAMUL DE SUD. - Populația unui sat din Delta Mekongului 
inălțind drapelul F.N.E.

ÿanmmw
Polițiști concediațiși eșecuri în lanț

Demiterea camuflată a subsecretarului de stat 
la ministerul spaniol de interne, don Santiago 
de Cruylles (despre care s-a anunțat, in mod 
oficial că „a cerut să fie eliberat din funcția 
sa") a stîrnit. în primul moment, interes și sen
zație in rîndul corespondenților de presă din 
Madrid. Aceasta, deoarece Cruylles era cu
noscut ca un fel de „coordonator“ al apara
tului de represiune. Au urmat apoi, zvonurile 
despre demiterea comandantului așa numitei 
„brigada politico-social“ (un gen de secțiune 
specială a poliției pentru reprimarea mișcării 
progresiste), dl. Yague. Zvonuri neconfirmate 
oficial dar adeverite prin indiscreții din cercuri 
guvernamentale. între timp, s-a aflat și despre 
„plecarea din funcție“ a trei guvernatori civili. 
Primele explicații despre cauzele acestor de
miteri în serie au fost furnizate de cotidianul 
barcelonez TELE EXPRESS care a scris despre 
„scandalul provocat de Congresul ilegal“. Este 
vorba de desfășurarea. în pofida vastei rețele 
polițienești represive, a celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Comunist (congres despre 
ținerea căruia autoritățile de la Madrid au 
aflat din... publicațiile P.C.S. și din presa fran
ceză). TELE EXPRESS care, evident, s-a ferit 
să intre în prea multe amănunte, a pomenit, 
totuși, în termeni evazivi, despre „presiunile 
unor grupuri subterane pentru o politică mai 
dură față de opoziția legală și ilegală“.

Cercurile Ia care se referă cotidianul barce
lonez sînt mai puțin „subterane“ decît s-ar Pu
tea crede. în urmă cu numai citeva zile, ziarul 
monarhist ABC care apare la Madrid cerea în

mod deschis (făcindu-se ecoul unor influente 
grupuri „ultrareacționare“) să fie întărit apa
ratul represiv „înlăuntrul căruia nu trebuie per
misă nici o slăbiciune și nici o verigă ezitantă 
sau incapabilă de acțiune eficace". Mai clar nu 
se putea! De altfel, spaniolii s-au putut con
vinge, ca să zicem așa, indirect, de cauzele cit 
și de semnificațiile lanțului de demiteri. Pen
tru prima oară în ultimul deceniu se face o 
neobișnuit de promptă și largă relatare oficiala 
asupra arestărilor, proceselor și sentințelor îm
potriva diferitelor „elemente subversive". Ceea 
ce, denotă o „revigorare" a aparatului de re
presiune si de intimidare.

Efectul ?’
Cităm dintr-o corespondență madrilenă a co

tidianului elvețian NEUE ZURCIIER ZEITUNG 
doar două fapte :

• In cea de-a doua săptămină a lunii fe
bruarie a avut loc la Barcelona, în pofida inter
dicțiilor polițienești, dar într-o clădire situată 
la numai cîțiva zeci de metri de sediul local 
al brigadei „politico-social" o reuniune pe scară 
națională a reprezentanților „sindicatelor li
bere“ studențești.

• La „alegerile" așa numitelor „sindicate 
verticale" (oficiale) care s-au desfășurat în cele 
trei șantiere navale de Ia Vigo, muncitorii au 
introdus buletinele de vot în urnă după ce au 
șters absolut toate numele candidaților oficiali.

Urmează, oare, 
litico-social“ ?

noi demiteri la „brigada po-

E. R.

în cursul Întrevederii avute, 
recent, cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, primul 
ministru japonez, Kakuei Ta- 
naka, a făcut cunoscută intenția 
guvernului său de a oferi un 
ajutor în valoare de 50 mili
oane dolari- pentru reconstruc
ția Indochinei — informează 
genția France Presse.

a-

al• PRINTR-UN DECRET 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice, a fost de
corat cu Ordinul Lenin și cu 
Medalia de aur „Secera și Cioca
nul", pentru mari merite față de 
P.C.U.S. și statul sovietic, în le
gătură cu împlinirea vîrstei de 
70 de ani.

toarele negocieri privind refor- aderat la C.E.E., apreciind că 
ma sistemului monetar interna
țional. El a menționat că re
centa devalorizare a dolarului 
va avea efecte nefavorabile a- 
supra economiilor acestor țări, 
care, din cauza structurii rezer
velor de devize străine și a co
merțului exterior, 
care dată, afectate 
de măsuri.

participarea doar a unei mici 
părți a Europei septentrionale 
la Piața comună ar putea crea 
un dezechilibru periculos 
tru politica regională a 
cinci țări nordice.

pen- 
celor

sînt, de fie- 
de acest gen

• Facilități 
pentru Zambia

portuare

într-o declarație făcută Ia Lu- 
saka, președintele Kenneth 
Kauhda a anunțat că Tanzania, 
Kenya și Malawl au acordat 
țării sale facilități portuare, în 
urma hotărîrii Zambiei de a 
nu mai utiliza căile de trans
port spre mare care trec pe 
teritoriul Rhodesiei. „în unele 
cazuri, a arătat președintele 
Kaunda, vecinii noștri au făcut 
reale sacrificii, trânsferînd o 
parte din bunurile lor în alte 
porturi, pentru a oferi mărfu
rilor de import și export zam- 
biene facilitățile necesare“.

Șeful statului zambian a 
anunțat, de asemenea, că țara 
sa a primit din partea Republi
cii Zair un ajutor de un milion 
de dolari — relatează agenția 
Reuter.

• Sesiunea Consiliu
lui nordic

Simbătă ,s-au deschis la Oslo 
lucrările celei de-a 21-a sesiuni 
a Consiliului nordic, la 
participă reprezentanți ai gu
vernelor și parlamentelor din 
Suedia, Danemarca, Norvegia, 
Finlanda și Islanda. Președinte 
al consiliului pentru anul 1973 
a fost ales Kaare Wiloch, liderul 
Partidului conservator din Nor
vegia.

în cuvîntul de deschidere, 
Wiloch s-a referit la relațiile 
dintre țările nordice care nu au

care

• Noul director
F.B.I.

Președintele Richard Nixon a 
numit, simbătă, în mod oficial 
pe Patrick Gray în funcția de 
director al Biroului Federal de 
Investigații (F.B.I.). în ultimele 
nouă luni, Gray a deținut pos
tul director în exercițiu al F.B.I., 
tn urma decesului lui Edgar 
Hoover, care condusese această 
instituție încă de la înființarea 
el, în 1924.

Numirea lui Patrick Gray va 
trebui aprobată de către Con
gres.

• CONSILIERUL PREZI
DENȚIAL EGIPTEAN pen
tru problemele 
naționale.

securității 
Hafez Ismail, a 

plecat duminică dimineața 
spre Londra, unde urmează 
să întreprindă o vizită ofi
cială pentru a examina îm
preună cu oficialitățile brita
nice evoluția situației din 
Orientul Apropiat, informea
ză agenția M.E.N. EI urmea
ză să aibă convorbiri cu mi
nistrul 
Douglas 
zentanți 
nic.

După 
rilor de la Londra, Hafez 
Ismail va pleca, la 23 februa
rie, la Washington, unde va 
conferi cu reprezentanți ai 
Administrației S.U.A.

Călătoria lui Hafez Ismail 
la Londra și Washington in
tervine după vizita efectuată, 
la începutul lunii februarie, 
la Moscova.

de externe, Alee 
Home, și alți repre- 
ai guvernului brita-

încheierea convorbi-

Vineri a fost creat, la Lon
dra, în cadrul unei conferin
țe — care a reunit 36 de 
delegați din Franța și Ma
rea Britanie — un comitet 
sindical franco-britanic pen
tru „apărarea avionului 
„Concorde“. Comunicatul pu
blicat la încheierea reuniu
nii arată că actualul acord 
consemnează dorința comu
nă de continuare a construi
rii avionului „Concorde" șl 
necesitatea menținerii unor 
linii paralele de fabricație 
în cele două țări, precum și 
obligația de a se opune ori
cărei renunțări la angaja
mentele luate de cei doi par
teneri. De asemenea, in ca
drul reuniunii s-a precizat 
că se va proceda la alcătui
rea și pregătirea metodelor 
de acțiune a acestui comitet, 
care se va reuni în urmă
toarele zile la Paris. Agen
ția Associated Press nota că 
această hotărîre este o che
mare la solidaritate în urma 
hotărîrii unor companii ae
riene occidentale de a re
nunța la achiziționarea avi
oanelor „Concorde".

• AGENȚIA M.E.N. Infor
mează că Procuratura Secu
rității Statului a eliberat un nu
măr de studenți reținuți în urma 
recentelor demonstrații studen
țești de la Cairo, după comple
tarea interogării și a 
situației în legătură 
lor.

clarificării 
cu poziția

„Vacanta" 
la Barcelona

forța ta

După suspendarea statutului 
de autonomie al celor trei uni
versități din Barcelona, autori
tățile spaniole au anunțat „în
cetarea tuturor activităților in 
cadrul institutelor de învățămlnt 
superior din capitala catalană, 
oină Ia noi ordine“.

• PRIMUL MINISTRU PE
RUAN, generalul Edgardo Mer
cado Jarrin, a declarat că este 
necesar ca țările în curs de 
dezvoltare să participe la vii-

• Activitatea selenară a lui „Lunohod-2"

In cadrul activității științifica complexe pe care o desfășoară 
pe Lună automatul autopropulsat „Lunohod-2", n deosebită im
portanță o prezintă cea a micului laborator chimic instalat pe 
acest aparat.

In limba rusă, laboratorul poartă denumirea prescurtată de 
„RIFMA" — litere abreviind expresia „Metodă de analiză Roent
gen prin izotopi și fluorescentă“. Metoda permite efectuarea 
analizei cantitative și calitative a solului lunar. Ea se bazează 
pe următorul fenomen : la iradierea cu raze Roentgen, atomii 
fiecărui element cercetat răspund printr-o radiție proprie, in
dividuală.

Sursa de 
două plăci 
aparatului
suprafața solului. Intre aceste două plăci se află așa-numitul 
bloc de înregistrare a radiației de răspuns, cuprinzind un în
treg set de elemente detectoare extrem de sensibile ; fiecare 
element detector este acordat pentru recepționarea unei anu
mite linii spectrale, tipică unui element chimic definit. Trans
formatoare speciale traduc, apoi, In limbaj cifric, informațiile 
obținute, care, prin radio, sînt transmise pe Pămint.

raze Roentgen a laboratorului „RIFMA" reprezintă 
dreptunghiulare amplasate intre roțile din față ale 
„Lunohod-2", la aproximativ 30 de centimetri de
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• Alunecări de teren 
în Italia

Din cauza unei alunecări de 
teren, care s-a produs în locali
tatea italiană Massalubrense (în 
apropiere de Napoli), trei case 
au fost distruse și zece persoa
ne au fost date dispărute. A- 
ceastă alunecare s-a produs din 
cauza ploilor care s-au abătut 
asupra regiunii în ultimele zile.

ză Ia Luceafărul (orele 8.30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
20,45), Favorit (orele 10; 12,30; 
15 30; 18; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

NUNTA DE PIATRĂ : rulează 'a 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

SECERĂ VlNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Doina (orele 10,45; 13,15; 
15,30; 18; 20,30), (Program pentru 
copii ora 9,30).

ZESTREA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30;
20,45), Giulești (orele 15,30; 18;
20,30), Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

ANUL CARBONARILOR : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15), înfrățirea între popoare 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16;

Date fiind pro
porțiile pe care le-a 
atins furtul de ope
re de artă din Italia 
MESSAGERO con

stata recent, r>u 
fără amară ironie 
că, dacă „hoții de 
artă" iși continuă 
activitatea in rit
mul actual atunci 
in numai 60 de ani 
toate operele de 
artă inventariate 
din țara lui Miche
langelo „se ver e- 
vapora") s-a re
curs ia serviciile 
Interpolului. In fo
tografie : reprodu
cerea unei fișe 
speciale 
de Interpool 
prezintă (in 
ția agenților 
cializați) 
sprezece din 
mai importate pic
turi dispărute.

unei 
difuzate 

care 
aten- 

spe- 
două- 

cele

• HEIMAEY ■ infiltra
ție de gaze în case

După erupțiile vulcanice re
cente, a fost constatat un nou 
pericol pentru locuitorii Insulei 
islandeze Heimaey : infiltrații
le de gaze naturale descoperite 
în numeroase clădiri. Au fost 
luate măsuri pentru evitarea ac
cidentelor. De asemenea, uno
ra dintre locuitori li s-a reco
mandat să părăsească zona.

filmelor obscene
Agenția ASSOCIATED PRESS 

informează, citind surse oficiale 
ale Ministerului de Justiție al 
S.U.A., că oficialități guverna
mentale întreprind acțiuni sus
ținute pentru a iniția o cam
panie pe plan național împo
triva proiectării, pe ecranele 
cinematografelor americane, a 
unor filme obscene. Aceste ofi
cialități, continuă agenția men
ționată, au obținut deja punerea 
sub acuzație, de către un mare 
juriu federal, a producătorilor 
și distribuitorilor unui număr 
de trei filme de acest fel. Po
trivit actului de punere sub 
acuzație, formulat vineri de Tri
bunalul districtual din Wa
shington, producătorii acestor 
filme sînt acuzați de încălcarea 
moralei publice și promovarea 
obscenității prin 
în cinematografe

proiectarea lor 
publice.

Victimele 
bilului în

automo-
S.U.A.

Potrivit datelor 
Consiliul național 
— organizație pentru securitatea 
circulației — în urma acciden
telor survenite pe șoselele ame
ricane, în cursul anului 1972, au 
murit 56 300 persoane. Acest tra
gic bilanț constituie un record 
în întreaga istorie a circulației 
rutiere din Statele Unite.

publicate de 
de siguranță

Senatorul Frank Church con
duce din partea administrației 
americane un subcomitet spe
cial destinat cercetării cifrelor 
de afaceri ale companiilor mul
tinaționale care activează și pe 
teritoriul S.U.A. Subcomitetul 
și-a început investigațiile de cî
teva săptămîni și în acest scop a 
primit fonduri de aproximativ 
200 000 dolari.

rintre altele el ar trebui să răs
pundă unor întrebări- care fră- 
rnîntă nu numai administrația a- 
mericană dar și guvernele altor 
state pe teritoriul cărora compa
niile multinaționale își au sucur

sale : ce influență exercită aceste companii 
asupra deciziilor guvernului ? ; ce efect au 
operațiunile lor asupra comerțului interna
țional și a cursurilor monedelor naționale ? 
Dar subcomitetul respectiv nu vizează frî- 
narea activității marilor companii, ci de
pistarea căilor și mijloacelor prin care a- 
cestea se sustrag de la taxele federale.

Conform unei evaluări medii, o compa
nie multinațională are o cifră de afaceri de 
peste 100 milioane de dolari, operații în cel 
puțin șase țări și subsidiari in străinătate 
care reprezintă minimum 20 la sută din 
acțiunile sale. 4 000 de companii îndepli
nesc aceste condiții. Cele mai mari sînt în 
ordinea cifrei lor de afaceri tradusă în mi
liarde de dolari : General Motors (S.U.A.
— 28,3) ; Exxon (S.U.A. — 18,7) ; Ford Mo
tor (S.U.A. — 16,4) ; Royal Dutch/Shell
(Anglia — Olanda — 12,7) ; General Elec
tric (S.U.A. — 9,4) ; I.B.M. (S.U.A. — 8,3) 
Mobil Oii (S.U.A. — 8,2) ; Chrysler (S.U.A.
— 8) ; I.T.T. (S.U.A. — 7,3) ; Gulf Oii
(S.U.A__ 5,9); British Petroleum (Anglia —
Olanda — 5,2) : Philips (Olanda — 5,2) ; 
Volkswagen (R.F.G. — 5) etc. Cu puterea 
economică pe care o dețin (cifra de afaceri 
a „giganților“ a crescut de la 200 miliarde 
de dolari în 1960 la 450 miliarde în 1971, 
depășind de multe ori Și bugetul țărilor in 
care operează) companiile multinaționale 
se află în spatele multor răsturnări Ia 
burse. „OPERAȚIUNILE LOR — scrie 
NEWSWEEK — SFIDEAZĂ PUR ȘI SIM
PLU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI 
INTERESELE LOR NU COINCID ÎNTOT
DEAUNA CU CELE ALE VREUNEI ȚARI, 
NICI CHIAR CU CELE ALE ȚARII DE 
ORIGINE". „First Național City Corp", iși

„Companiile

450 miliarde dolari • Contra

pe banca 
acuzaților

• Cei 4 000 care sfidează legile
• 0 cifră de afaceri astronomică

ofensiva a început în Europa... Săptăminalul Newsweek despre „companii' 
le-caracatiță".

face simțită prezența în 90 de țări și pu
terea economică de care dispune nu este 
supusă nici unui control. Situația ca atare 
nu este nouă, nu aparține nici măcar a- 
ccstui secol. „East India Co". (Anglia) — 
predecesorul celor de astăzi cuprindea în
tre granițele sale o cincime din întreaga 
populație a globului și aceasta, timp de 
două secole și jumătate. Prin anii 30 ai 
secolului nostru, un alt gigant „United 
Fruit Co." (acum United Brands) domina 
economia unui continent întreg — Ame
rica Latină, controla 4 milioane de acri pă- 
mînt și putea decide asupra soartei guver
nelor ; „EL PULPO“ (caracatița) era po
recla pe care și-o căpătase pe drept cuvînt. 
Firma centenară ,,!~' 
faimoaselor mașini 
pe lista celor mai 
1913 (patru decenii 
faceri a baronului 
dolari profituri) 3 
controla 70 la sută din . ..... _______
Semnalul de alarmă a fost dat în anii 60 
de vest-europeni, care și-au dat seama că 
„giganții“ nord-americani sînt în ofensivă 
continuă în industriile și pe piețele lor de 
desfacere. De atunci suspiciunile și nemul
țumirile la adresa companiilor multinațio-

•Singer", producătoare a 
de cusut, deși a 53-a 

puternice, vindea pe la 
de la retragerea din a- 

Sînger cu 13 milioane 
milioane de mașini și 

Z _7j piața mondială.

nale au proliferat. Din Italia Pînă în Sue
dia s-au inițiat tentative de anchete pen
tru neutralizarea puterii acestor companii. 
Bineînțeles, companiile în cauză au răs
puns angajind adevărate colegii de avocați 
și emisari de tot felul. „SE CONFRUNTA 
— scria NEWSWEEK — DOUA FORȚE 
GIGANTICE : PUTEREA ECONOMICA A 
COMPANIILOR MULTINAȚIONALE ȘI 
PUTEREA POLITICA A STATELOR". Se 
încearcă de aceea, la ora actuală, un schimb 
de informații mai detaliate între S.U.A. și 
partenerii lor vest-europeni pentru depista
rea acelor firme care se sustrag celor 48 
de procente — maximum de taxe pe pro
fituri. La atac au pornit și sindicatele a- 
mericane care acuză companiile respective 
de „export de slujbe", spre țări unde forța 
de muncă este mai ieftină, contribuind Ia 
menținerea în S.U.A. a unei rate ridicate 
a șomajului. După cum se poate constata, 
există implicații nu numai de ordin eco
nomic Și politic dar și sociale ale activită
ții acestor companii. De aici și importanța 
eforturilor care vizează impunerea unui 
control riguros asupra operațiunilor lor și 
preîntîmpinarea efectelor negative pe care 
ele le antrenează.

DOINA TOPOR

18,30; 21), Gloria (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

EXPLOZIA : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15), Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15),

VACANȚA LA ROMA ; rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

JOE HILL : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20.15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Popular (orele 15,30; 13;
20 15).

URSUL YOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—18 în continua
re), Munca (orele 16; 18).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : rulează la Timpuri Noi (ora 
20,15).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Munca (ora 20).

CĂLDURA MlINILOR TALE : 
rulează la Viitorul (orele 16; 
18, 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Bu.zeștl (orele 15,30; 19), Progresul 
(orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Dacia (orele 9,30; 12; 15,15; 
17,45; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Bucegi (orele 15,30; ÎS; 
20,30), Volga (orele 9,30; 12,15;
15,15; 18; 20,45), Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30).

ARENA AERIANĂ : rulează la 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

QUEIMADA : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30).

Teatrul de Stat Baia Mare (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
Sala Schitu Măgureanu) : SOMNUL

RAȚIUNII — ora 20; Teatrul S,C. 
I. Nottara" (Sala Magheru) s 
BUNA SEARA DOMNULE WILDE 
— ora 19,30; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19,30).

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 42-a (reluare). 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zilei. Azi, în 
județul Bihor. 18,20 Căminul 19,00 
Ecranul. Emisiune de actualitate

și critică cinematografică. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cau
za Întregului popor. 20,00 Cîntecul 
săptămînil. Iubirea mea — pămin- 
tul românesc. 20,05 Mai aveți o în
trebare ? Coordonate noi în ex
plorarea spațiului cosmic. 20,45 Ro
man foileton. Piatra lunii. Episo
dul II. 21,30 Revista literară TV. 
22,30 „24 de ore". 22,50 Teleglob. 
Itinerar belgian.

PROGRAMUL n

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copil : Delfinul Flip- 
per (reluare). 20,30 Dans șl muzică 
de pretutindeni. Clntece și jocuri 
populare din R. P. Bulgaria. 20,55 
Film artistic. Cartierul veseliei.
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