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NE-AM PROPUS SA ÎNDEPLINIM
CINCINALULUIPREVEDERILE

IN 4 LUNILa Chirnogi, salariațtl între
prinderii agricole de stat au 
trăit un moment deosebit : prin 
Decret al Consiliului de Stat, 
■unității lor l-a fost atribuit Or
dinul Muncii clasa I-a „pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii și 
pentru obținerea a 2075 kg soia 
la heotar". Era răsplătit efortul 
unul an de muncă, reușita de 
a fi fost depășite producțiile 
medii la toate culturile și în zo
otehnie ; obținerea unul bene
ficiu de aproape patru milioane 
și jumătate de lei. Depășirile 
medii de aproape o tona de 
grîu Ia hectar, 377 kg porumb 
boabe șl de două vagoane sfedă 
?e zahăr la hectar, de 400 

kitri lapte de la fiecare vacă 
furajată și de 921 kg soia la 
hectar s-au însumat într-o 
producție globală suplimentară, 
de 15 milioane lei — adică e- 
chlvalentul unei pătrimi din 
sarcina medie a fiecărui an din 
actualul cincinal. Iar oamenii, 
aceiași oameni pe care în tot 
restul timpului dintr-un an îi 
poți întîlni trebăluind pe în
tinderea de 12 498 de hectare,

proprietatea întreprinderii, as
cultau aoum, cu fețele grave, 
cuvintele de laudă ce le erau 
adresate. între el, o bună parte 
dintre cei aproape cinci sute de 
tineri mecanizatori, șefi de fer
mă, economiști, mecanici, îngri

VINOVAT
E NUMAI
CODAȘUL ?

Majoritatea celor aproape 700 
de uteciști de la întreprinderea 
Industrială „Băimăreana“ slnt 
tineri de nădejde l muncesc, se 
străduiesc să-și perfecționeze 
calificarea profesională, acti
vează In cadrul organizației 
U.T.C. Majoritatea, dar nu toți. 
După propria mărturisire a lui 
Cornel Rabaș, secretarul comi
tetului U.T.C. pe întreprindere, 
mai există un număr de tineri 
care nu-și realizează sarcinile

NOI Șl
ORGANIZAȚIA

NOASTRĂ
de producție, absentează nemo
tivat de la lucru — și, tot ei — 
sfnt în general absenți din ceea 
ce numim în mod curent via
ța de organizație. Trebuie deci 
să răspundem — șl vom încer
ca în rîndurile «are urmează — 
unei întrebări : ce climat, ce 
neîmpliniri in activitatea orga
nizației de tineret fac posibilă 
apariția unor asemenea dere
glări de conștiință ? Răspunsul 
poate fi oferit tocmai de anali
za unui astfel de caz-

în urmă cu vreo doi ani apă
rea la „Băimăreana“, în secția 
S.D.V., un tînăr de vreo 17 ani, 
matrițerul Hiter Dezideriu, 
proaspăt absolvent al școlii pro
fesionale. Harnic, conștiincios, 
bun coleg. Participa cu mult 
suflet la activitatea organizației 
din secție. Tatăl său, muncitor 
cu o vechime de mai bine de 
trei decenii în muncă, lucrător 
de înaltă calificare, era la sec
ția prototipuri, în aceeași între-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare in pag,, a IlI-a)

LA FACULTATEA DE METALURGIE 
SE DETAȘEAZĂ O EXPERIENȚĂ:

STUDENȚIA
PE IME
CERCETARE
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serie ajuns printre cel mal pri- 
capuți specialiști al întreprin
derii, fapt dovedit în producții
le obținute : depășiri cu pînă la 
sută la sută ; în volumul bene
ficiilor, la flecare 100 de hec
tare, 15180 lei Obținuți supli

I.A.S. CHIRNOGI A FOST DISTINSĂ

CU „ORDINUL MUNCII" CLASA i

jitori de animale... Șeful de 
fermă Zaharia Dobra, cel care, 
anul trecut, s-a plasat pe locul 
III în țară cu producția de grîu 
realizată — 5017 kg la hectar, 
tînăruil tehnician agronom pe a 
cărui carte de vizita este înscri
să suma de 871 000 let beneficii 
și recordul de 3 000 kg soia la 
hectar. Mecanizatorul Vlad Do
vleac, meseriaș destoinic „omul 
pentru care nici o mașină nu 
poate avea secrete“. Inginerul 
Vlorel Ion Brad, șeful fermei 
„Vad“, 'la numai 6 ani de me-

mentar. Marin Pironea, meca
nic de atelier, unul dintre cei 
100 de uteciști de a căror mun
că a depins menținerea mașini
lor agricole într-o perfectă 
stare de funcționare, chiar și în 
dificila campanie din toamna 
trecută, component al echipei 
ce a lucrat Ia repararea trac
toarelor ajunse la vîrsta casării 
și a căror viață productivă a 
fost prelungită. Florian Stoica, 
inginer, șef de fermă la orez, 
specialistul care de 5 ani expe
rimentează și publică intereean-

te comunicări traduse In aproa
pe 20 de țări «le lumii. Ion 
Arseni» și Gheorghe Andrei, 
mecanizatori care au participat 
frecvent 1* acțiunea de cîștigare 
pentru producție a unor supra
fețe de teren — 75 de hectare 
numai anul trecut. Inginerul 
Marin Soiu, în virată de numai 
26 de ani, șeful fermei Greaca, 
unde anul trecut, s-a obținut 
cea mai ridicată eficiență a cul
turii de soia. Gheorghe Dulcea
ță, Dobre Dlcu, Gheorghe Du- 
mitrache, Marin Dragomir — 
mecanizatori tineri, mult apre- 
ciați pentru munca lor.

1972, pentru cei din Chirnogi 
a fost anul In care hărnicia șî 
priceperea lor a avut darul să-i 
impună printre colectivele de 
muncă fruntașe. Competența 
profesională, ambiția și stăru
ința au configurat aici o unitate 
model a agriculturii noastre de 
stat unde recordurile altora sînt 
deja producții medii. „Ne-am

GH. FECIORU

(Continuare In pag. a IlI-a)

Uzina „Tehnofrig"-Cluj : La bancul de prob» al eompresoarelor 
pentru instalațiile frigorifice — tînărul loan Callos.

Foto: ȘT. WEISS

Tn ansamblul cercetării știin
țifice dedicate producției, cate
drele Facultății de metalurgie 
susțin prin valoarea contracte
lor circa 75 la sută din planul 
Institutului politehnic din Bucu
rești. Deși încheierea contrac
telor pentru anul în curs nu 
este terminată se estimează la 
circa 9 milioane de lei va
loarea conti-ibuției științifice, 
atît a cadrelor didactice cît și 
a studenților acestei facultăți. 
Este vorba de realizarea unor 
teme numeroase de interes pri
oritar pentru economia naționa
lă. Existența unei baze mate
riale corespunzătoare nu numai 
cercetării dar șl practicii stu
dențești facilitează abordarea 
unei tematici ample oferită de 
principalii beneficiari : mari 
combinate siderurgice șl meta
lurgice, viitoare unități cu acest 
profil ce se vor ridica pe har
ta economică a țării, Institutul 
de cercetări metalurgice, Mi
nisterul industriei metalurgice.

„Anul trecut — ne declara to
varășul conf. dr. ing. Ion Dra- 
gdmir, prodecanul facultății —

0 ORĂ DE ECONOMII...

Șl ȘASE ZILE DE RISIPĂ
Cum 140 de „cai“ se plimbă pe patru roti, iar unul singur

(în carne și oase) încearcă să-i suplinească

In complexul de sere al C.A.P. Scomicești, fud. Olt, domnește vara ți in toiul iernii. Foto : AGERPRES

Demnitatea de bodegă
— Guiț, vă rog!
_  ...!??
— Am zis guiț ! Guiț ! 

costă cinci lei...
Semidialogul de mai sus — 

rugăm să ne credeți — nu 
desprins dintr-un roman i 
tastic absurd.

...Faptele s-au petrecut într-o 
seară de ianuarie la restauran
tul „Mediaș“ din Capitală. Ve- 
niți să aniverseze cinci ani de 
la căsătorie împreună cu cîțiva 
prieteni, soții Alexandrina și 
Mihail Tomulescu s-au trezit, la 
un moment dat, cu un individ 
soios, netuns și într-o avansată 
stare de ebrietate.

Rostind vocabulele pe care 
le-am reprodus mal sus, Nico-

Vă

- v& 
î e 
f an

lae Paul Gîrneață din comuna 
Poienaril-Burchi (Prahova) a 
solicitat, cu multă demnitate, 
suma de... cinci lei pentru oste
neală. Refuzat, N. P. G. și-a 
arătat colții. Adică a lepădat 
masca de demnitate' cu care își 
formulase cererea, a trecut la 
amenințări și insulte, ba chiai, 
așa, pentru demonstrație, a 
spart cîteva sticle periclitînd 
integritatea consumatorilor din 
jur.

Nu Insistăm asupra epilogului 
acestei întîmplări, desfășurat, în 
modul cel mai firesc, la o cir
cumscripție de miliție. Nu in
sistăm nici asupra profilului 
moral al lui Nicolae P. Gîrnea
ță, Individ car», la 28 de ani,

are !a activ două condamnări 
pentru tulburarea liniștii publi
ce și care a schimbat nu mai 
puțin de... 18 locuri de muncă 
in cei vreo doi-trei ani cît a 
fost efectiv angajat în produc
ție. Esențial ni se pare altceva. 
Și anume descifrarea mentalită
ții reprezentată prin gesturile 
iui N. P. G., delimitarea acelei 
ciudate și nocive faune a crîș- 
melor și bodegilor al căror 
„strălucit“ exponent e tînărul 
cu pricina.

Cîteva cazuri pe care, cu a- 
matiilitate, ni le-au expus lu
crătorii de miliție, cîteva priviri

OVIDIU PĂUN

De la deziderat la realitate [SPORTUL—O ACTIVITATE PENTRU TOȚI |J

masă
&

De vorbă cu ing. LIA MANOLIU, maestră emerită a sportului

Lia Manoliu nu mai are nevoie de o pre- 
entare. Cartea ei de vizită clădită cu trudă, 

din dăruire pînă la sacrificiul de sine și din 
arzătoare speranță, din victorii și eșecuri a 
intrat demult în cultura sportivă și în conștiin
ța a generații întregi de iubitori ai sportului 
din țara noastră. Dar pe lingă marea ei perfor
manță, atît de rîvnită de cariera unui sportiv 
— medalia de aur și titlul olimpic Ia J.O. din 
Mexic ’68 — ea este, în același timp, o perfor
meră unică : a longevității în arena sportivă — 
mai bine de 20 de ani — a longevității în par
ticiparea la olimpiade — 6 ediții ! Sportivă de 
o distincție deosebită, de o rară sensibilitate. 
Lia Manoliu, maestră emerită a sportului, că
pitanul echipei feminine de atletism a Europei.

pentru meciul cu reprezentativa celor două 
Americi, in 1969, se bucură, datorită sincerită
ții și loialității promovate în sport ca o profe
siune de credință, de o binemeritată stimă și 
prețuire în lumea sportului de pretutindeni. Și 
bineînțeles la Institutul de cercetări pentru 
protecția muncii din București, unde lucrează 
în calitate de cercetător. Toate motivele, deci, 
să-i ascultăm opiniile.

— Cum caracterizați situația actuală a atle
tismului românesc?

— Cînd merge bine — toată lumea-i mulțu
mită, cind nu — iese scandal. Dar nimeni nu

VASILE CABULEA
(Continuare în pag. a lll-rj)

Am vizitat zilele trecute Șan
tierul 5 din cadrul întreprin
derii de construcții-montaj Bu
zău, aflat într-o zonă de verti
ginoasă extindere a orașului, 
microraionul 14. Anul trecut 
șantierul a realizat doar 77,9 la 
sută din planul ce-i revenea. 
Subliniem acest lucru pentru că 
aici lucrează peste 500 de ti
neri, uteciști în 
parte.

Tinerii sînt la 
lucru. Trebuiesc 
te o mulțime de 
ajungi la aceste locuri de mun
că. Spre stupefacția noastră 
vedem și un cal care.tîrîie după 
el cîteva plăci de PFL. Ima
ginea este izbitoare dacă ne 
gîndim la faptul că întreprin-

■ de 
sau 

destul

cea mai mare

punctele de 
însă străbătu- 
băltoace pînă

derea dispune de mijloace 
transport nefolosite încă 
utilizate într-o măsură 
de mică.

— Din cauza căilor de 
foarte proaste am închiriat 
cest cal, care face posibil 
cesul printre blocuri, ni se spu
ne.

— Din cauza unor astfel de 
căi de acces, continuă tovarășul 
Ungureanu Virgil, mecanicul 
șef din cadrul Șantierului 5, a- 
vem multe neplăceri în ceea 
ce privește utilizarea basculan
telor și autocamioanelor. Multe 
dintre ele se strică în scurt 
timp.

Un alt aspect : șantierul are 
nevoie de un anumit număr de 
mijloace de transport.

S.U.T.-ul repartizează silnic

se ces 
a- 

ac-

un alt număr i fie deficitar, fie 
excedentar. în felul acesta se 
pot explica o parte din golurile 
șl fluctuațiile destul de mari 
în procesul de producție.

— Ne puteți da un exemplu, 
tovarășe Ungureanu ?

— La glisare, de exemplu, a- 
vem de obicei regim de 10-11 
ore de lucru (Spun „de obicej” 
și mă refer la perioadele cînd 
timpul este favorabil și trebuie 
valorificat la maximum). Deci 
avem nevoie stringentă de mij
loace de transport pentru be
ton, pentru cherestea, dar șo
ferii nu lucrează decît între o- 
rele 8 și 15 pretextînd că au de 
făcut naveta.

— Ce părere are tovarășul 
Cristea Dumitru, șeful S.U.T. 1

— Nu este vina noastră, pri
mim foarte prompt răspunsul.

— Dar a cui ?
— Păi să vă spun : am 

mis la Iotul din Nehoiu, 
care aparține de Șantierul 
un excavator. Am trimis 
două basculante, care să-l
servească, dar, care, abia după 
trei zile au sosit la punctul de 
lucru. Insă numai una din ele 
lucrează efectiv. Cealaltă trans
portă diverse materiale, iar di
mineața șl seara îl duce șl îl 
aduce pe maistrul șef de acolo. 
Oare nu se poate ea cele două 
mașini să fie parcate la Nehoiu,

PAVEL PERFIL

REALIZATA

INVĂTAmINT-
- PRODUCȚIE
furnalul experimental construit 
în incinta facultății cu ajutorul 
Combinatului siderurgic Hune
doara, a fost calat pe o proble
mă prioritară a economiei națio
nale : reducerea consumului de 
cocs. Pe baza rezultatelor cer
cetării, un furnal de la Hune
doara va fi în curînd echipat 
similar pentru o producție la 
scară industrială. în cadrul fa
cultății va funcționa un cuptor 
electric de tip industrial pentru 
elaborarea unor mărci de oțel 
necesare viitoarei Uzine de oțe
luri speciale de la Tîrgoviște. 
Faptul că mulți studenți abor
dează în cercurile științifice 
probleme din tematica de cerce
tare industrială și că toți lu
crează practic la furnal sau 
cuptoare, pe echipe, cu func
țiile specifice meseriei deter
mină o sporită calitate nu numai 
pregătirii profesionale practice, 
ci și teoretice.

O serie de teme necesare 
Combinatului siderurgic de la 
Galați au fost rezolvate cu suc
ces : intensificarea procesului 
de elaborare a oțelului în con- 
vertizoare cu oxigen, elaborarea 
continuă a oțelului, folosirea 
fondanților sintetici la conver- 
tizoare cu oxigen, lubrefiant 
pentru laminarea la rece a ta
blei (economii 2 milioane lef 
valută prin reducerea importu
lui). Studenții au realizat părți 
din aceste teme contribuind la 
aplicarea cu succes a cercetări
lor, cum ar fi executarea mo
delării procesului de suflare a 
oxigenului In convertlzor, co
lectarea datelor de referință 
pentru studiul unor șarje, mo
delări în laborator“.

Participant! activi la o prac
tică de producție ce reproduce 
în mic condiții si parametri i- 
dentici cu cei din producție, 
studenții din anii I-IV au lu
crat în schimburi la furnalul pi
lot, la cuptorul electric, reali- 
zînd în același timp studii pri
vind asimilarea unor noi mărci 
de oțeluri, studii de granulome- 
trie etc. Practica, organizată ast
fel, îneît să se poată evita per
turbarea orarului, a familiari
zat studenții cu universul di
rect al meseriilor metalurgiei la 
topitorie, la pregătirea șarje
lor, la preîncălzire, la evacuare.

Stînd de vorbă cu unul din 
studenții anului III — Radu 
Gheorghe, am avut prilejul cu-

CAlJN stanculescu

(Continuare în pag. a 11-a)
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Pe agenda învățămîntului
politic-ideologic U.T.C

La semnalele ziarului

Cronica T.V.i Drumul în viață
(Continuare in pag. a ll-a)

O frîntură din necontenita înnoire a orașelor noastre: gara Craiovei.
Foto: AGERPRES

Inventatorul dispozitivului 
ou una dintre cele mai popu
lare folosințe in lumea de 
azi a fost — după o părere 
personală, neautorizată — un 
excelent dialectician. Cultura 
sa filozofică ar fi putut fi 
nulă, intuiția sa privind uni
tatea elementelor alternante 
■?> calitatea nouă rezultată din 
îmbinarea plinului fi a golu
lui ordonate simetric de
monstrează, în schimb, o scă
părare de geniu mai presus 
de tehnică. Sub raportul ori
ginalității, totuși, putem so-

de ȘTEFAN IUREȘ

coti că nu a întreprins decît 
o adaptare. Trecerea de la 
doi la unu ți de la unu la 
doi prin potrivirea minuțioa
să a perechilor de zimți îm
bucați constituie replica mo
dernă, întîrziată cu vreo trei
zeci de veacuri, la motivul 
geometric olasic omamentind 
vasele ceramice ale Eladei. 
Nu-i de mirare, mai toate 
ideile bune ne vin de foarte 
departe.

Rațiunea practică a fer
moarului rămîne viteza ma
nevrării. Dincolo de orice 
explicație de ordin tehnolo
gic, fermoarul nu a fost inven
tat într-o altă epocă istorică 
pentru că, oricind altădată, 
oamenii se grăbeau mai puțin. 
Dar niciodată nu va fi inutil 
să ne aducem aminte cîte 
sensuri de viață contempora
nă pot fi descifrate în 
examinarea modestului obiect 
în discuție. Și, mai ales, aii 
de grave pot fi aceste sen
suri.

Viteza de lunecoasă închi- 
dere-deschidere, ca rezultat 
final al unei atente, răbdă
toare, migăloase puneri în 
acord a celor două șiruri pa
ralele, aidoma și totuși opuse 
— nu ne trimite, oare, la 
atît de trudnicele (cu accent 
pe finalizare, li se zice la
borioasele) tratative bilatera
le ? Părțile care avansează 
pas cu pas pe calea înțele
gerii nu sînt, și ele, datoare 
să-și accepte reciproc și să-și 
asimileze interesele distincte, 
„zimții“ proprii ? Ce altceva

(Continuare în pag. o ll-a)
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ClND VIATA NE CERE 

S4 ACȚIONĂM,

S4 NU NE ASCUNDEM 

Îndărătul hIrtiilor
La Fabrica de confecții din 

Călărași, aproape 500 de tineri 
sint cuprinși într-o singură 
formă de invățămînt politic- 
ideologic. Deși preocupările lor, 
gradul de înțelegere a diferite
lor aspecte puse în discuție 
sint diferite. De aici, o serie 
întreagă de dificultăți. Propa
gandiștii semnalează faptul că 
dezbaterile se desfășoară în 
marea lor majoritate cu parti
ciparea acelorași oameni, că 
unii dintre cursanți nu s-au în
geri» niciodată la cuvînt. Defi- 
cie vele sînt eu atît mal mari 
cu cit situația trenează de doi 
ani.

Relatează tînăra Georgeta 
Constantin, din sectorul II î 
„Am participat la toate orele 
de învățămînt politic U.T.C, 
Deși m-am străduit să fiu aten
tă, nu am reușit întotdeauna să 
înțeleg toți termenii și am pier
dut firul discuțiilor. In această 
situație, mai sint elteva colege 
ale mele". O părere asemănă
toare are și Marioara Nicoi, din 
sectorul I : „Pregătindu-mă
pentru orele de învățămînt po
litic, am încercat să citesc anu
mite cărți. Nu prea am înțeles 
și a trebuit să mă uit mereu in 
dicționar. Pină la urmă, am re
nunțat“.

După aprecierile tovarășei in
giner Elena Dragomir, din cele 
peste 1000 de tinere muncitoa
re, numai aproximativ 50 de 
fete nu au atins nivelul de in
strucție mediu : studii generale 
și profesionale. Interlocutoarele 
noastre — care au avut curajul 
de a mărturisi atît de deschis 
ceea ce nu înțeleg, ce greutăți 
întîmpină în pregătirea pohtlco- 
ideologică, nu fac parte însă 
din această categorie. Iată, așa
dar, o dovadă că în repartizarea 
tinerilor în diferite cicluri sau 
forme de învățămînt politic- 
ideologic, nu este suficient cri
teriul „certificatului de studii 

Demnitatea

școlare“. Numai o investigație 
amplă și atentă, realizată pe 
baza discuției cu fiecare tinăr 
în parte, poate da măsura reaia 
a celor care au nevoie de spri
jin în Înțelegerea diferitelor 
noțiuni și concepte economice, 
sociale și politice. Practic, însă, 
în întreprindere nu există pen
tru nimeni o asemenea formă 
de pregătire.

Am adus în discuție acest as
pect, întrucît el relevă o anu
me concepție întilnită în mai 
multe organizații U.T.C., des
pre desfășurarea învățămintu- 
lui politic. Potrivit acesteia, 
automat toți tinerii dintr-o or
ganizație sînt cuprinși într-un 
ciclu de învățămînt politic 
U.T.C. — Indiferent dacă au 
sau nu, pregătirea necesară 
pentru a face față exigențelor 
unui astfel de curs. Așa s-a 
procedat și la Fabrica de con
fecții din Călărași. Cu ce re
zultate? Ne mărturisește tova
rășul NIcoiaie Plonci : „Am 
fost și anul trecut propagan
dist la sectorul III, schimbul 
II. Scopul pe care mi l-am pro
pus a fost să angajez un dia
log între cursanți. Unii din
tre aceștia nu au putut însă 
face față. A trebuit să Ie explic 
separat, repetîndu-Ie adesea 
ceea ce mai înainte se discutase 
în colectiv. Pentru a-i ajuta, 
am ținut lecții în cadrul unor 
excursii ia Doftana, la Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării muncitorești, 
democratice și revoluționare 
din România, Ia diferite obiec
tive economice din cadrul ju
dețului, căutînd să le vorbesc 
cit mai concret. Unii tineri se 
descurcă totuși foarte greu".

Tovarășa Cristina Cotea, se
cretara comitetului U.T.C. în
treabă ce mai este de făcut 
acum, cînd învățămîntul politic- 
ideologic este în plină desfă
șurare. I-am sugerat o soluție : 

unul din cel mal buni propa
gandiști ai fabricii, inginera 
Elena Dragomir, poate organiza 
o grupă aparte de desfășurare 
a învățămîntului U.T.C. sub 
forma dicționarului politic. A- 
ceasta este de altfel și dorința 
manifestată de mulți tineri.

Ș! încă ceva : comitetul 
U.T.C. dispune de un fond de 
9 639 lei, din care în 1972 s-au 
consumat doar 70 de lei. Din 
această sumă pot fi cumpărate 
multe volume necesare în ge
neral muncii de propaganda. 
Mai ales că, în prezent, la bi
blioteca întreprinderii, așa cum 
recunoaște și tovarășa bibliote
cară Constanța Bănică, nu se 
găsesc prea multe cărți care să 
poată fi folosite de tineri în 
scopul pregătirii lor politice.

Mai bine mai tîrziu, decît
niciodată !...

CRISTIAN IONESCU

In vizită la Muzeul etnografic din Rădăuți.

Un oaspete de seamă /

Daniil Șafran

Școala vloloncelisitică sovietică a dat, în ultimele decenii, 
cîțiva interpreți de elită, a căror desăvârșire artistică a atins 
incontestabil, perfecțiunea. Este dificil să găsești un mijloc 
de comparație a măiestriei lui Mstislav Rostropoviol.

Din nou oaspete al țării noastre, violoncelistul Danlfl 
Șafran se numără printre cei mai talentați mînuitori con
temporani ai acestui instrument. Repertoriul său cuprinde 
o bogată literatură clasică șl modernă, recomandînd un in
terpret sensibil, fidel, prin stilul său, concepției creatorului, 
cu un sunet captivant de ‘la primele atacuri.

Mesager al muzicii sovietice, Danii! Șafnan a interpretat 
în prime audiții, multe lucrări aparținînd compatrioților săi. 
Turneele întreprinse în întreaga Uniune Sovietică sau din
colo de hotarele ei, integralele înregistrate pe discuri (sui
tele pentru violoncel solo de Bach, Sonatele de Beethoven 
etc) mărturisesc, prin succesul de care se bucură, talentul 
interpretului, Justlflclnd titlurile ce-i încununează arta. 
Devenit Artist al Poporului al R.S.F.S.R., Danlil Șafran este 
membru de onoare al Academiei Internaționale de Muzică 
din Roma.

Programul Schubert—Brahms pe care ni-1 va oferi In a- 
proptatul recital alcătuit din ; Sonata I în mi minor op 38 
de Brahms, Duo în La major op 169 de Schubert, Sonata 
a Il-a în fa minor op 99 de Brahms și Sonata în la minor 
„ARPEGGIONE“ de Schubert, va permite confruntarea a- 
cestei opinii. Acompaniamentul pianistic îi aparține Iui Anton 
Ginsburg.

GH. P. ANGELESCU

Jubileul unei formații 
artistice

Sătenii din comuna Bărbă
tești, frumoasă așezare vîîcea- 
nă, au sărbătorit duminică îm
plinirea a 50 de ani de activi
tate a formației teatrale de a- 
matori din localitate. De-a lun
gul anilor, această formație a 
prezentat pe scenele comunelor 
vîlcene, la festivaluri și con
cursuri, peste 150 de piese din 
dramaturgia românească. în 
prezent. In această parte a țării, 
activează peste 90 de echipe de 
teatru. Mai bine de o treime 
din acestea au debutat în cursul 
ultimului deceniu, alăturîndu-se 
unor formații de amatori eu 
tradiție în viața artistică vîl- 
ceană, cum sînt : Teatrul popu
lar din Rm. Vilcea, ansamblu
rile din Jiblea-Călimănești — 
laureat al ultimei ediții a Fes
tivalului bienal „I. L, Caragia- 
îe“ — din Bistrița-Costești, Pie
trari sau Olănețti.

(Urmare din pag. 1)

înseamnă acordul politia, e- 
conomic, cultural etc., în
cheiat în două exemplare 
bilingve, egal reprezentative 
fi parafat sub lucirea solem
nă a două flamuri de mătase, 
decît o transpunere interna
țională a principiului cornpa- 
tibilităților, principiu căruia 
pînă fi un fermoar, dacă e să 
funcționeze, trebuie să t se 
supună ?

Accidentul cel mai banal, 
intervenit în dispozitivul a- 
cesta de toate zilele, este de
ranjarea unui zimț. Pot fi 
afectați mai mulți, bineînțeles, 
dar chiar fi unul singur, miș
cat din locul lui, ajunge ca 
să dea totul peste cap : efi
ciența întregului scade la 
zero ; ba nu, sub. Cine n-o 
știe ? Cine nu s-a luptat, că
trănit, cu îndărătnicia unei 

FSB-
MOARUL

asemenea răzmerițe, ou punc
tul acela de oțel înfipt ana
poda, șui, în șiragul de se
meni perfect rînduiți, disci
plinați ca o companie de sol
dați ? Cine nu s-a crispat 
văzînd cum din segmentul 
acela bolnav se desfac pe 
rtnd fi segmentele sănătoase, 
pînă adineauri unite, că cele 
două rînduri, ea pustiite de o 
epidemie a demoralizării de
zertează divergent, descom- 
punînd fermoarul într-un 
inoperant X f Charles Azna- 
vour a dedicat cîteva cuvinte, 
cîteva note, sictielilor trimite 
inoportun de un zimț plasat 
excentric; dar oh, cine din
tre noi nu realizează, fie din 
experiența proprie, fie din 
cea universală, cită grijă tre
buie egal distribuită tuturor 
componenților unei linii de 
alcătuire complexă ? Toți 
componența minusculi solicită 
o grijă foarte mare.

Și — atunci P Este cazul 
să renunțăm la atît de pre
tențiosul zig-zag ? Nu, fi nici 
n-o putem face. E totuși 
drumul cel mai drept întru 
unirea a cîte două voințe, a 
cite două nevoi, a di te două 
destine. Poate că viitorul va 
găsi alte soluții. Dar deocam
dată...

A TE ASCUNDE 
DUPĂ DEGET

Răspunsul întreprinderii de 
transport auto Baia Mare la ar
ticolul „Nici școala, nici între
prinderea“, este, în mare parte, 
un soi de fugă de autocritică. 
La criticile aduse se caută, și 
se găsesc... argumente. Chipu
rile, este adevărat parțial fap
tul că ucenicii au fost puși să 
măture curtea, pentru că toți 
oamenii au făcut curat pentru 
un schimb de experiență, că la 
betonieră s-a lucrat temporar, 
etc. etc. Ca să nu mai lungim 
vorba amintim încă o dată to
varășilor de la I.T.A. că faptele 
au fost ireale, ele fiind consta
tate și de către Comitetul mu
nicipal Baia Mare al U.T.C.

MĂSURI EFICIENTE

Transcriem măsurile pe care 
Centrala industrială de îngră
șăminte chimice din Tg. Mă
gurele le-a luat în urma publi
cării articolului „La cămin cu 
tarif de grand hotel“ : ...„pen
tru cei trei băieți se va pune 
la dispoziție un apartament cu 
două camere — confort redus 
— mobilat de oombinat, iar tî
năra respectivă va fi cazată la 
căminul grupului școlar din lo
calitate. Cheltuielile lunare vor 
fi de circa 80 lei persoană — 
lunar. Cheltuielile zilnice de 
transport pînă la locul de mun
că nu »• pot suporta de com
binat“.

MAI MULȚI VINOVAȚI

Aflăm de la conducerea coo
perativei „Munca* din Cîmpina,

In bibliotecă...

că pentru dezordinea surprin
să de obiectivul aparatului de 
fotografiat in data de .5 decem
brie 1972, vinovați sint locata
rii din blocurile situate în str. 
Mihail Eminescu, conducerile 
unităților comerțului de stat 
(O.C.L. produse industriale, Li
brăria noastră, restaurantul 
lacto-vegetarian, cofetăria
„Trandafirul" ; magazinul de 
produse casnice „Curcubeul“ 
etc .).Propunem inspecției sani
tare de stat să le facă o vizită, 
urmată de măsuri concrete.

„STUDENT... ABSENT
LA PRACTICĂ"

Universitatea din Brașov a- 
nalizînd constatările expuse în 
articolul astfel intitulat, apre
ciază justețea lor, relatîndu-ne 
unele măsuri stabilite. Dintre 
acestea cităm i

— studenții vor fi repartizați 
numai la acele uzine care pot 
asigura, pentru fiecare dintre 
ei, loc de muncă corespunză
tor ;

— activitățile desfășurate de 
studenți în uzină vor veni în 
sprijinul pregătirii acestora în 
specialitățile pe care le au ;

— cadrul didactic îndrumător 
de grupă va supraveghea stu
denții în toate cele 6 ore de 
practică pe săptămînă ;

•— în cursul lunii martie 1973 
decanatul facultății se va întîl- 
ni cu toate cadrele didactice 
îndrumătoare de grupă, la care 
vor fi invitați si studenți cu 
diverse responsabilități în gru
pa profesională, și cadre tehni
ce din uzine, analizînd aspecte 
ale organizării și desfășurării 
practicii studenților.

Redactorul rubrldl i 
LIDIA POPESCU

de bodegă
(Urmare din pag. Z)

aruncate prin cele mai frecven
tate din localurile Bucureștiului 
ne-au relevat, în trista lor nu
ditate morală, mai multe ase
menea specimene, toate tribu
tare aceleiași nefaste pasiuni i 
alcoolul.

Oameni care, altfel, își fac 
onest datoria dar care sînt cu- 
noscuți ca figuri centrale ale 
unor localuri, clienți perma- 
nenți ai unor bodegi sau res
taurante unde își petrec aproa
pe tot timpul liber.

La „Muntenia“ pe strada 
Theodor Speranția, „nea Pîrșu“
— de fapt un tinăr lăcătuș-me- 
canic — este, spre exemplu, mai 
cunoscut decît responsabilul. 
La cafe-barul de la subsolul ho
telului „Lido", Anastasia Tonca 
zisă „Monica Vitti“ stă lipită de 
scaun ca un abțibild. Și am 
putea continua cu alte și alte 
exemple de tineri cu vocația 
cîrciumli, de tineri care au de
venit, cu timpul, adevărați 
„demnitari“ ai bodegilor.

în chipul cel mai firesc „stil- 
pii“ de restaurante pe care i-am 
numit sînt amestecați cu regu
laritate în mai toate incidente
le petrecute în localuri, iau 
parte activă la disputele pahar- 
bunăcuviință, întotdeauna de 
partea primului termen al re
lației. In chipul cel mai firesc 
„demnitatea“ de bodegă pe 
care și-o însușesc și o afișează 
se răzbună dueîndu-i în poziții 
nedemne, în poziții pierdute pe 
eșichierul onorabilității adevă
rate.

Nenumărate infracțiuni sau 
contravenții săvîrșite sub im
pulsul alcoolului aparțin tocmai 
acestor fervenți închinători ai 
lui Bachus, numeroase familii 
destrămate, situații profesionale 
deteriorate, prietenii călcate în 
picioare stau mărturie „eficien
ței” pernicioase a climatului 
cîrciumii asupra tinerilor, mai 
ales asupra tinerilor. Matei Ion, 
fost sudor la „Metalo-casnica“ 
pe care ospătarii bufetului 
„Bega“ ni l-au recomandat 
drept cel mai statornic client 
are în spate, la numai 23 de 
ani, o condamnare cu suspen
dare pentru abandon familial, 
trei amenzi contravenționale 
pentru acostare de persoane, 
săvîrșirea de gesturi obscene în 
public și provocare de scandal- 
La ora 15 punct se înființează 
moț în pragul crîșmei. E curat, 
îmbrăcat cu grijă, ' proaspăt 
tuns. Nu va mai fi așa la ora 
23, cînd va părăsi localul pe 
trei cărări după șapte sute de 
grame de votcă ingerate pe ne- 
mîncate.

— De ce bei ? l-am întrebat.
— Pentru că sînt necăjit. 

M-am despărțit de nevastă. (O- 
mite să amintească vinovatul
— el însuși — pasiunea lui pen
tru circiumă). De fapt, beau pe 
banii mei. Am dreptul să-i chel
tuiesc oricum, nu ?

Răspunsul continuă, cu „argu
mente“ acumulate în -colocviile 
chefliilor, cu o demonstrație 
care se vrea convingătoare, cum 
că băutura e, chipurile, nu nu
mai un drept ci aproape... o o- 
bllgație cetățenească ! Matei 
Ion care n-a mai citit o carte 
de doi ani de zile, care nu ci
tește mai nici un ziar, face fi
lozofie I Cu un soi de demni
tate căutată, bîlbîită, acest tî- 
năr aflat în pragul alcoolismu
lui încearcă să-și justifice jalni
ca preocupare i băutura. Unde 
va ajunge, unde îl va duce a- 
oest „hobby“ ?

La spitalul nr. 9 medicul 
Constantin Caragea ne vorbește 
pe larg despre efectele băutu
rii asupra organismului tînăr, 
ne pune la dispoziție fișe care 
au consemnat evoluția unor 
asemenea „senatori“ ai bodegi
lor. Luni și ani de muncă pier
dute, cheltuieli care depășesc 
cu mult veniturile bolnavilor, o 
sănătate minată, adesea pentru 
toată viața.

Și, așa cum aminteam mai 
sus, o răsturnare a valorilor 
morale și umane, o inversare 
forțată a elementelor pe care 
se întemeiază, îndeobște, struc
tura etică a tinerilor din socie
tatea noastră.

Nu întîmplător tinerii din ca
tegoria celor mai sus enume- 
rați apar cu prioritate în cîmpul 
infracțional. Cu mintea încețo
șată de aburii alcoolului, Nico- 
lae Gîrneață, desigur, nu a mai 
putut întrevedea consecințele 
faptei sale ; abordarea necuviin
cioasă și deranjarea unor oa
meni care stăteau liniștiți la lo
cul lor 1 s-a părut un fapt nor
mal, firesc. Dafinei Teodorescu, 
prezență cunoscută în barul 
„Tic-tac“ i s-a părut la fel de 
firesc, beată fiind, să se dedea 
la gesturi obscene în plin bule
vard. în fața justiției amîndoi 
au invocat aceeași scuză : eram 
beat, eram beată ! Scuză pe 
care, de altfel, șî-au sprijinit 
apărarea și alți infractori, unii 
chiar autori ai unor cri
me. Numai că, reprobate 
de opinia publică, refuza
te de morala noastră, de bu
nul simț, beția și manifestă
rile care o însoțesc sînt, cu ace
eași asprime, condamnate de 
lege. Aceasta în sensul că, po
trivit articolului 49 c. penal, sta
rea de beție, inclusiv beția vo
luntară completă, nu pot con
stitui scuze, nu pot înlătura ca
racterul penal al faptelor ; dim
potrivă, în foarte multe cazuri 
starea de beție reprezintă o 
circumstanță agravantă. Ceea 
ce, de altfel, este pe deplin 
normal, pe deolin rațional. Pen
tru că cel mai adesea starea de 
beție, climatul bodegii, atmos
fera cîrciumii împing — așa 
cum se vede — la tot ce e 
mai rău, îndeamnă la cele mai 
grave încălcări ale moralei și 
ale legii.

(Urmare din pag. I)

iar tovarășul maistru să facă 
naveta cu autobuzele I.T.A., așa 
cum o fac numeroșii salariați 
ai lotului ? Nu de altceva, dar a- 
cest du-te-vino cu mașina goală 
costă destul de mult întreprin
derea.

— Ca maistru de exploatare, 
ce părere aveți despre slaba 
funcționare a utilajelor de 
transport ?

— Cre.d că vina principală o 
au cei care nu au făcut căile 
de acces. Mașinile se strică re
pede, iar piesele de schimb nu 
sînt suficiente ca să remedieze 
situația creată.

O cale de acces de la beto
niere pînă la blocul 41, bloc 
care se tot construiește din iu
lie 1971 arată cam așa i nisi
pul și balastul de la stațiile de 
betonare zac într-o bună mă
sură înecate în noroi, întinse pe 
zeci de metri. Tot pe acest tra
seu există cîteva grooi de ase
menea proporții îneît cu greu 
s-ar găsi vreun șofer care să 
aibă curajul să le traverseze. 
Peste șanțuri și băltoace au fost 
întinse punți de lemn, scoase 
din stocul de cofraje pentru b 
face posibilă circulația pe aces
te căi.

Un alt aspect care lasă de 
dorit este indisciplina unor ti
neri. O indisciplină care nu ține 
în mod necesar de procesul de 
producție, ci de cea a compor- 
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noașterii unei interesante bio
grafii. Atras din școala generală 
de metalurgie, se încadrează la 
Reșița ca ucenic, unde urmează 
școala profesională și liceul. 
După 12 ani de muncă, se mută 
la București, la Uzina de mașini 
grele unde lucrează ca șef de 
echipă timp de 2 ani. Aici, nici 
o lună absent de pe tabloul 
fruntașilor, este autorul primei 
șarje pentru paleta turbinei de 
350 de Megawați necesară Por
ților de Fier și deținătorul re
cordului de 4 500 tone oțel peste 
plan. Timp de un an lucrează 
și la Institutul de cercetări me
talurgice colaborînd la elabora
rea unor noi mărci de oțeluri 
printre care și cele necesare 
podului de la Vadul Oii. b-am 
intîlnit la cuptorul electric al 
facultății i învăța, fiind însă 
și prim topitor, angajat al 
institutului politehnic. Expe
riența dobîndită, marea pa
siune pentru profesia nicl- 
cînd trădată, maturitate nu 
neapărat datorată anilor, ci 
muncii. îl recomandă pe Radu 
Gheorghe drept un cunoscător 
mai mult decît avizat al uni
versului meseriei. „Este o me
serie grea și asta nu o spun 
pentru a descuraja pe cei care 
se gîndesc s-o îmbrățișeze. Nu 
se poate învăța efectiv decît 
prin multă muncă, cu o ex
periență practică. Dacă o în
drăgești cu adevărat nu ești 
niciodată mulțumit.

Practica, așa cum este acum 

tării în general, dar care se 
reflectă șl în comportarea la 
locul de muncă a acestora. Doi 
dintre ei (Grama Nicolae și Io- 
nescu Matei) au fost prinși de 
organele de miliție jucînd bar. 
but în Incinta căminului. Alte 
fapte tot atît de grave, petre
cute de data aceasta chiar la

(I ORA DE 
ECONOMII...

locul de muncă, le-am aflat 
de la maistrul Cristea Dumitru: 
Petre Pantazie nu s-a mai pre
zentat din luna decembrie la 
lucru, iar un alt tînăr, căruia 
nu i-am putut afla numele, a fal
sificat timp de o lună rapoar
tele maistrului în subordinea 
căruia a lucrat un timp. Comite
tul U.T.C. pe întreprindere, or
ganizațiile din care fac parte 
acești tineri ce părere au despre 
asemenea fapte care poluează 
climatul etico-moral al șantie
rului, care conturbă buna des
fășurare a procesului de pro

organizată Ia noi, permite însă 
o integrare mai rapidă în para
metrii solicitărilor profesiei, mai 
rapidă decît pentru mulți ingi
neri care au absolvit cu ani în 
urmă, întîlniți în unele locuri 
de muncă. Atît la furnal, cît și 
la cuptorul electric am avut în 
acest semestru două campanii in 
cadrul cărora studenții din pri
mii ani au dus greul. S-a lu
crat în continuare la studiul e- 
laborării fontei cu energie elec
trică, fapt ce duce la reducerea 

STUDENȚIA
la jumătate a consumului de 
cocs. Pentru semestrul doi, con
tribuția studenților va avea o 
pondere însemnată in rezolva
rea unor noi serii de probleme : 
reproiectarea furnalului, a gu
rilor de vînt și răcitoareior pen
tru îmbunătățirea randamentu
lui producției ; modificarea sis
temului de așezare a electrozilor 
ia cuptorul electric pentru spo
rirea capacității productive. Ma
joritatea colegilor mei sînt an
trenați în cercurile științifice 
fiindcă meseria te atWajează — 
intr-un fel, devii cercetător fără 
să vrei. Centrul de cercetări al

ducție ? Nu este cazul să fie 
generalizată această situație, 
dar este cazul să se ia o atitu
dine critică, fermă împotriva ei, 
cu atît mai mult cu cit aceste 
situații nedorite pot submina 
prestigiul unui colectiv întreg. 
Printre cele observate la fața 
locului semnalăm și marea ri
sipă de materiale care se face: 
material lemnos insuficient va
lorificat, fier și sîrmă Împrăș
tiată prin șantier și altele. Din 
cele aflate, numai anul trecut 
Șantierul 5 a pierdut peste 8 000 
de kilograme de sîrmă.

— Dar în fiecare simbătă tot 
ceea ce risipim recuperam. în
tre orele 11,30 și 12,30 facem o 
oră de muncă voluntar-patrio- 
tică și strîngem materialul lem
nos, fierul și balastul din in
cinta șantierului.

Ne permitem totuși o întreba
re la cele afirmate de condu
cerea Șantierului 5 : Ce fel de 
„oră de muncă voluntar-patrio- 
tică“ poate fi asta dacă progra
mul de lucru este pînă la ora 
12 și jumătate ? Ce fel de 
acțiune împotriva risipei poate 
fi această oră săptămînală dacă 
înseși cauzele ei rămîn neatin
se și mai subminează încă acti
vitatea șantierului ? Tocmai de 
aceea comitetul U.T.C. din în
treprindere, organizațiile de ti
neret din șantier, fiecare ute- 
cist în parte au datoria să ia 
măsuri hotărîte care să contri
buie la reducerea acestei risipe, 
la eradicarea ei completă.

facultății a elaborat cu succes 
șarje pentru două mărci de oțel 
pentru arbore cotit Și oțel ino
xidabil. Faptul că pentru noi 
cercetarea și producția sînt in
separabile, solicită forma
rea unui atribut absolut 
necesar : curajul. Curajul răs
punderii sociale, curajul ideilor. 
Singurul regret este că, deși 
putem colabora mai activ cu 
colegii altor facultăți : auto
matică, electrotehnică, T.C.M., 
nu o facem. Ar trebui ca prin 

comisia profesională pe institut, 
cercetarea științifică a viitorilor 
ingineri să capete un caracter 
mai unitar și în același timp in- 
terdisciplinar".

Despre contribuția studenți
lor la succesele cercetării meta
lurgice ne-a vorbit in cuvinte 
elogioase și tovarășul prof. dr 
doc. Iosif Tripșa : „Prin acti
vitatea de cercetare a studenți
lor, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, s-au evitat investiții 
neeconomice, s-a redus efortul 
valutar, se proiectează unități 
industriale necesare siderur
giei. Un obiectiv important pen

DRUMUL ÎN
Marți, ziua „Serii pentru tine

ret“ a săptăminii trecute, elevii 
ultimei clase a unui liceu bucu- 
reștean — o clasă specială, cu 
elevi oarecum speciali, ni s-a 
dat de înțeles, deși așa ceva era 
chiar cel mai puțin important 
lucru ce-ar fi putut aduce un 
plus de semnificație anchetei — 
au fost puși în situația delicată, 
ca să nu zic altfel, de a da soco
teală pentru hotărîrea lor lim
pede și îndreptățită de a se pre
zenta în toamnă la examenul de 
admitere în institutele de invă
țămînt superior. Nu este prima 
oară cînd, cu mai multă sau mai 
atentă timiditate, cu argumente 
dintre cele mai diverse și cu gra
de diferite de adevăr, și cu o 
persuasiune combativă cam stri
dentă și evident stingheritoare 
vizavi de intențiile ultime, pro
gramul pentru tineret al televi
ziunii încearcă distrugerea pre
judecății — dar să fie asta chiar 
o prejudecată, sau lucrurile sint 
ceva, ceva mai complicate decît 
avem răbdarea să le cercetăm r1 
— că singurul drum ușor și fru
mos în viață trece și se cîșfigă 
prin școlile superioare. Dintr-o 
anchetă mai veche a aceluiași 

tru viitor este realizarea inte
grală cu studenții, a producției 
de ferowoifrani.

Intr-o primă etapă vom lucra 
la un laborator pilot pentru a 
extinde apoi producția necesară 
acoperirii tuturor nevoilor eco
nomiei. De asemenea, multe ti
puri de oțel elaborate aici de 
studenți vor fi trecute în pro
ducție industrială la Tîrgoviște, 
iar viitori absolvenți Ie vor cu
noaște bine încă din facultate".

La Facultatea de metalurgie 
triada învățămînt-cercetare-pro- 
ducțle nu este numai un obiec
tiv, ci o realitate, cu rezultate 
concrete în cercetare, cu efec
te formative de înaltă semnifi
cație socială pentru pregătirea 
viitorului specialist, cu o spo
rire elocventă a pregătirii prac
tice pentru profesiune. Aici 
studenții sînt și cercetători, dar 
formează și echipele necesare 
obținerii rezultatelor gîndirii 
lor. Ne-am oprit la această fa
cultate unde drumul între cei 
trei factori de bază ai progresu
lui în formarea specialistului de 
mîine este atît de apropiat, în
eît verificarea concretă a ideilor 
se poate materializa într-un timp 
extrem de scurt, eu cele mai 
mari șanse de aplicare la sca
ra largă a economiei. Contribu
ind prin însăși activitatea lor 
în toate fazele unei practici 
“Omplexe. studenții Facultății 
de metalurgie întîmpină Con
ferința U.A.S.R. cu promisiunea 
sporirii patrimoniului cercetării 
științ’fice cu teme reclamate de 
nevoile actuale ale economiei 
românești. 

program, dar nu foarte veche fi 
aproape de loc deosebită de cea 
de marți seara, îmi amintesc în- 
cîntarea fără margini a reporte
rului ajuns deodată — după în
tortocheate rezistențe în fața do
rinței mărturisite a elevilor ches
tionați de a fi unul medic, altul 
cihernetician, un altul profesor, 
celălalt chimist , ș.a.m.d. — să 
înregistreze și visul unei fete de 
a fi pur și simplu croitoreasă. 
In ancheta de marți, entuzias
mul. mai reținut totuși ca altă
dată. deși venea tot după o con
fruntare morocănoasă cu detaliile 
inteligent justificatoare pentru a- 
dînca prejudecată la incriminarea 
căreia se pornise, și-a luat drept 
punct de rezistență tot dorința 
unei fete, de astă dată poposită

în teritoriul cosmeticii. Pur fi 
simplu croitoreasă și pur și sim
plu cosmeticiană, apoi pur și 
simplu arhitect și pur și simplu 
doctor pediatru — există, fireș
te, niște deosebiri importante în
tre a fi cosmeticiană și a fi ar
hitect, dar dacă alegerea s-ar 
petrece numai la acest nivel, 
n-ar fi cred un motiv serios pen
tru întrebări neliniștitoare și dez
bateri ultimative. Să admitem că 
cel puțin perspectiva în virtu
tea căreia se poartă înverșunata 
străduință la convertire n-a fost 
în nici una din cele două an
chete fericit aleasă; ceea ce fi 
explică de altfel, în parte, con
cluziile lor ferme dar deloc con
vingătoare. și nu ■ mai puțin trăi
nicia fi întinderea amintitei pre
judecăți. Evidența unor alte arme 
„de luptă“ se impune. Și nu 
doar pentru genul acesta de an
chete, aricind vulnerabile (dacă 
nu se va schimba ceva), fie da
torită unor justificări cărora nu 
li se poate reproșa decît cel mult 
grația. —este inutil să te războ- 
iești fi să faci mofturi educative 
în fața unor dovezi irefutabile 
că cei de care te-ai apropiat vor 
să învețe și vor să rămînă legați 
de carte, și este riscant și ne
drept să te îndoiești de visurile 
firești ale unor băieți și ale unor 
fete și să le arunci, chiar și fără 
voie, sub lentila amăgitoare a 
unor promisiuni difuze —, fie da
torită simplificării punctului de 
vedere care interesează fi care, 
neîndoielnic, trebuie apărat, dar 
nu simplificîndu-l pînă acolo 
unde, cine știe cum. severitatea și 
lipsa puterii de convingere poate 
naște o neprevăzută amenințare. 
Dacă se apreciază cum se cuvi

ne dorința și efortul unui tinăr 
muncitor de a învăța, nu văd de 
ce este necesară modificarea în
țelegerii alături de un elev care 
trăiește cu aceeași dorință și cu 
același respect pentru muncă. 
La urma urmei, discuția se duce, 
sau ar trebui să se ducă, în ju
rul opțiunii intre a fi muncitor 
și a fi intelectual, discuție mai 
îndepărtată, începută de multișor 
și trecută prin încercări care au 
lăsat ecouri nestinse încă. La 
urma urinei, discuția trebuie 
dusă în jurul realității de a fi 
un muncitor bun sau un munci
tor prost, sau un intelectual bun 
sau prost. La urma urmei, pînă 
vom apuca ziua în care „mina 
de lucru“ necalificată va fi o ra
ritate, discuția trebuie făcută cu 
realism, fără nuanțe de prisos și 
fără hobîmace moralizatoare. 
„Drumul în viață“ ca idee pen
tru anchete lămuritoare doar în 
privința uneia dintre șanse nu 
este decît o cochetărie propa
gandistică, ceea ce desigur nici 
nu s-a gindit, intențiile fiind cu 
adevărat, serioase, dar iată că 
răstălmăcite de realizări. Căci 
dacă punem alături, de exemplu, 
una din cele două anchete co
mentate pînă aci și o anchetă 
difuzată nu de mult, „121 000 de 
locuri de muncă vă așteaptă" fi 
ofertele de locuri de muncă fă
cute tot într-o marți seara, se 
observă bine că accentul nu este 
pus, cum ai fi normal, pe calita
tea și cuprinderea pregătirii șco
lare a celor chemați în uzine și 
întreprinderi., ci pe posibilitatea 
unei calificări obișnuite în me
serii mai mult sau mai puțin in
teresante și cunoscute; Nu tre
buie uitat după aceea că emisiu
nea săptămînală de orientare 
profesională „Steaua polară" nu 
reușește cu nici un chip să de
pășească limitele lipsite de far
mec ale unei informări seci, scor
țoase și plictisitoare despre me
serii fi muncă. Ca să nu mai vor
besc despre imaginile suave și 
sentimentalizate ale multora din 
reportajele din uzine și de pe 
șantiere prezentate în cadrul a- 
celuiași program pentru tineret; 
nu mai departe de joi seara — 
reportajul despre tinerii oțelari 
ai Hunedoarei. Se înțelege astfel 
că atunci cînd vorbim despre 
„drumul în viață“ este bine să 
începem prin a ne aminti că 
prejudecățile n-au fost niciodată 
distruse de alte prejudecăți, ci 
numai de adevărul și de realis
mul convingătv ale ivc'- axa 
cum este ea și dincolo de care 
cuvintele, se pol trans/ormu de 
multe ori î.n ușoare și lunecoase 
sunete.

CONSTANTIN STOICIU
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Antologii :

J ADIO TELEȘC OALĂ“
învățămîntuî modern presu

pune un progres continuu și o 
căutare permanentă de mijloace 
noi de largă informare. Unul 
dintre acestea il constituie „Ra- 
dioteleșcoala“. care prin emi- 
siuni-lecții la diferite discipline, 
vine direct în sprijinul școlii, 
lărgindu-se, astfel, sfera cunoș
tințelor primite pe căi clasice 
de către elevi. Avînd in vedere, 
însă, perisabilitatea mesajului 
audio-vizual și necesitatea di
dactică a transpunerii intr-un 
..material“ mai durabil. Minis
terul Educației și Invătămîntu- 
îui și Radiotcleviziunea Română 
au inițiat editarea — pe disci
pline — a celor mai reușite lec
ții susținute la radio și televi
ziune.

Recent, la Editura Didactică 
și Pedagogică, a apărut un prim 
volum t „Sinteze de limba ro
mână — Radioteleșcoală“, sub 
coordonarea conf. univ. dr. Th. 
Hristea și conf. univ. dr. Gr. 
Brâncuș.

Sub forma unor expuneri care 
au la bază lecții ținute la radio 
și televiziune de către cadre u- 
nlversitare de prestigiu, printre 
care conf. univ. dr. Theodor 
Hristea, conf. univ. dr. Grtgore 
Brâncuș, dr. In filologie Mioara 
Avram, lector univ. Ion Diaco-

nescu. prof. univ. dr. Gh. Bul
găr și prof. Corneliu Lancor, 
lucrarea înfățișează pe scurt, 
principalele probleme de voca
bular. fonetică, ortografie și 
structură gramaticală a limbii 
române. Ea se adresează, in 
primul rînd. elevilor din clasele 
VIII—XII, precum și candidați- 
lor care se pregătesc pentru e- 
xamenul de admitere în facultă
țile filologice.

Culegerea de fată este, de a- 
semenea. utilă pentru profesorii 
din invățămîntul elementar și 
liceal, pentru studenții care ur
mează cursuri serale sau sint 
înscriși la secția fără frecvență, 
precum și pentru un public mai 
larg, interesat de problemele 
limbii române contemporane.

Subliniem, totodată, că aceas
ta reprezintă, de asemenea, pri
mul transfer al unui text didac
tic audio-vizual în text grafie.

Următoarele culegeri de Ra
dioteleșcoală. în lucru la Editura 
Didactică și Pedagogică, sub 
coordonarea Sectorului de Ra- 
dioteleviziune Educativă din 
C.I.D.I i Sinteze de literatura 
română, de socialism științific 
etc.. sperăm să apară în timp 
util și să fie la fel de bine pri
mite.

RODICA ANDREI

BASCHET

PREVEDERILE
CINCINALULUI
(Urmare din pag. I) 

angajat să îndeplinim prevede
rile planului cincinal In numai 
patru ani și patru luni, ne »pune 
inginerul Ion Oancea, directo
rul întreprinderii, iar realiză
rile anului trecut au avut o du
blă influență asupra activității 
noastre. Intîi, pentru că ne-a 
dat măsura posibilităților de 
care dispunem, a resurselor or
ganizatorice, tehnice și profesio
nale încă nepuse în valoare, iar, 
apoi, că ele înseamnă aproape 
un sfert din sarcina de plan a 
unui an. Avem de-acum un 
avans serios luat în competiția 
ce o ducem cu propriul angaja
ment. In 1974, practic, vom va
lorifica ultima tonă de grîu și 
de porumb prevăzută ca sarcină 
globală pentru actualul cincinal, 
în 1973 vom valorifica și ulti
mul gram din producția globa
lă de sfeclă de zahăr a cinci
nalului, iar in decembrie 1974, 
sîntem siguri, vom raporta rea
lizarea producției de lapte Și 
de carne a cincinalului. In obți
nerea acestui succes ne bizuim 
pe eforturile întregului colectiv, 
pe ambiția noastră a tuturor de 
a fi la înălțimea sarcinilor puse 
în față de către partid, la înăl
țimea condițiilor create“.

Orele în care lucrătorii între
prinderii agricole de stat Chir- 
nogi s-au îndepărtat de locurile 
lor de muncă, venind în sala 
căminului cultural, la adunarea

festivă amintită, au fost singu- 
rele din această iarnă în care 
n-au produs ceva in sprijinul 
producției propuse pentru 1973. 
Pînă atunci, și după aceea, au 
participat în zilele acestei ierni 
la fertilizarea suprafețelor de 
grîu și a celor ce vor fi însă- 
mînțate cu orez și cu porumb. 
Aproape 10 000 tone de îngră
șăminte chimice vor fi încorpo
rate în solul pentru care, lucră
torii întreprinderii au prevăzut 
producții medii suplimentare ce 
însumează aproape opt milioa
ne de lei. Totodată, au executat 
canale pentru scurgerea excesu
lui de umiditate, însumînd 37 000 
m.c. săpături, au nivelat 1 200 
de hectare și participă la des- 
potmolirea canalelor din ame
najările pentru irigații. 35 000 
m.c. de pămînt este scos din re
țeaua de canale, pentru ca apa 
să poată circula. A început, 
totodată, ampla acțiune de re
cuperare pentru producție a 263 
hectare ce vor fi însămînțate 
încă din primăvara acestui an 
cu porumb. 9 000 de tone sînt 
prevăzute a se obține de pe a- 
ceastă suprafață.

...Șl tinerii, toți lucrătorii în
treprinderii agricole de stat 
Chirnogi lucrează în aceste zile 
— și s-au angajat să muncească 
tot anul — pentru noi recorduri 
în 1973. care să le aducă (de ce 
nu ?) în cadrul unității un alt 
Ordin al Muncii, răsplată pen
tru rezultatele obținute.

Paradoxal în aparență, dar 
tot festivalul baschetbalistic cu 
Ignis, Ț.S.K.A. și celelalte 
team-urj faimoase ale basche
tului european pe care mi l-a 
oferit luna ianuarie, a ...golit 
sala FToreasca. Puțin public în 
tribune la acest prim turneu al 
campionatului masculin al di
viziei A și poate că in fond 
spectatorul (absent) are drepta
te. Este greu, într-adevăr. ca 
după ce ai aplaudat sclipirile 
unui Raga, Morse sau Belov, să 
mai poți accepta „bîlbîielile" a 
cel puțin 7—8 dintre cele 12 
participante la întrecere.

Este limpede, campionatul 
nostru prim rulează monoton în 
așteptarea celor două manșe 
Dinamo-Steaua care au mal râ
ma» de disputat, și cele 18 me
ciuri disputate în cele trei zile 
de turneu au mai confirmat o 
dată (deși... nu mal era nevo
ie) acest lucru. Jocuri neper- 
mis de slabe între echipe de 
altfel cu pretenții (o mostră — 
acel „chinuit“ I.C.H.F.-Unlver- 
«itatea Timișoara), ratări dem
ne de oategoria „Onoare“, »co
ruri ori astronomice (Dinamo- 
Aeademia Militară 122—59), ori 
de... junioare i Rapid înscrisese 
după 25 de minute din meciul 
cu Universitatea Cluj doar 24 
de puncte.

Desigur, ar putea constitui o 
scuză faptul că a existat o în
trerupere destul de îndelunga
tă între primul șl al doilea tur 
al campionatului, timp în care 
echipele și-au „ieșit din mină“. 
Așa este, dar acest adevăr nu 
estompează cu nimic constata
rea primă ’ baschetul nostru 
masculin se bazează doar pe 
două echipe. Iar la orizont mai 
nimic, sau poate doar „U“ Cluj 
revitalizată vizibil de mina 
antrenorului Vasile Geleriu și 
1—2 valori în perspectivă la 
Farul. Oricum prea puțin pen
tru a vedea — constant — tri
bune pline la Floreasca.

Așadar, de la absenta marii 
bătălii pentru un salt valoric, 
caracteristica principală a cam-

AȘTEPTiND

DINAMO-STEAUA

Fază din meciul Dinamo—Poli
tehnica Cluj.

pionatului masculin rămîne 
doar mini disputa, ca să-i spu
nem așa. pentru Un loc cît mai 
onorabil în clasament. Prea 
mari mutații de acest gen nu 
a adus însă acest turneu. Ace
lași Dinamo Și Steaua luptă. în 
continuare, pentru titlu, ace
leași Voința București. I.E.F.S. 
Politehnica Cluj, Politehnica 
București luptă pentru evitarea 
retrogradării. Aceeași Academia

Militară pare a nu mai avea 
nici o șansă de a ceda ultimul 
loc.

Iată acum și cîteva dintre re
zultatele mai importante ale 
ultimelor două zile : Rapid-Vo- 
ința 69—65 (37—32) ; Universita
tea Cluj-I.E.F.S. 86—72 (43—32) ; 
Politehnica București-I.C.H.F. 
67—66 (!!) ; I.C.H.F.-Universita- 
tea Timișoara 75—57.

8. SORIN

KARATE- 
DO

în premieră 
pe țară

Ieri dimineață sala de gim
nastică a Complexului sportiv 
„Tineretului“ a găzduit, în pre
mieră pe țară, un concurs de
monstrativ de karate-do, sport- 
rudă a judo-ului. dar cu ca
racteristici proprii, care după 
cum se știe îi oferă o notă a- 
parte de spectaculozitate. Și 
publicul prezent în sală a gus
tat din plin frumusețea demon
strațiilor oferite. Să notăm nu
mele citorva dintre „pionierii“ 
acestui sport (la noi în tară bi
neînțeles) : Eberstein Karol, I- 
lie Gheorghe, Dacius Chelaru, 
ing, Bialokur, ing. Corneanu M„ 
ing. Predescu H., prof. Ange- 
lescu M„ Mânu V„ Nicolau Gh„ 
Hariton D„ Mustețea Gh.

VOLEI MULTE LIPSURI

DE ORDIN TEHNIC
Desfășurată la o distanță de 

numai patru zile, ultimele eta
pe ale campionatului de volei 
au fost dominate de confruntă
rile dintre formațiile feminine 
Rapid, Dinamo și Penicilina 
Iași, angajate în disputa pentru 
„șefie“ și care cuprind pe ma
joritatea componentelor lotului 
național. Firește, aceste der- 
biuri cu miză au fost așteptate 
cu viu interes. De altfel, sălile 
de concurs, Dinamo și Giulesti 
(ultima se prezintă în condiții 
improprii de joc), au fost popu
late pînă la refuz.

în ansamblu, jocurile au avut 
o desfășurare pasionantă, cu 
unele acțiuni spectaculoase, re- 
ținind, mai ales, atenția prin 
evoluția scorului. în primul 
derbi al returului, Dinamo—Pe
nicilina. disputat la mijlocul 
săptămînii, victoria a revenit 
— după cum am anunțat — di- 
namovistelor, iar meciul de ieri 
dimineața, Rapid—Dinamo, s-a 
încheiat cu victoria feroviare-

ATLETISM „Cupa de cristal"
Un concurs al tinereții

lor i 3—1. Partida a început 
sub semnul unul echilibru 
de forțe șl se părea că 
voleibalistele din Ștefan cel 
Mare vor reedita jocul bun din 
etapa precedentă. Dar. după 
primul set, cîștigat cu 15-13, di- 
namovistele au cedat pasul, 
fiind depășite complet de cam. 
pioane. Astfel, Rapid și-a ad
judecat cu ușurință următoa
rele trei seturi ; 15-8, 15-9,
15-3. Acum, Rapid conduce în 
clasament, cu 29 de puncte. Pe
nicilina Iași a revenit pe locul 
secund, cu 28 puncte, iar Dina
mo ocupă locul 3. cu 27 puncte.

Din păcate și în aceste con
fruntări dintre formațiile femi
nine fruntașe au ieșit în evi
dență serioase lipsuri de ordin 
tehnic atît în acțiunile de atac 
ca și în jocul de apărare. No
tăm. blocaje, preluări și chiar 
servicii greșite. De asemenea, 
amintim de scăderile de ritm, 
de unele „căderi" suprinzătoa- 
re ale celor trei competitoare. 
Alte rezultate : I.E.F.S,—C.S.M, 
Sibiu : 3-0 ; Constructorul—Fa
rul : 3-1 ; Penicilina Iași—Univ. 
București : 3-0. Masculin : Pro
gresul—I.E.F.S. 0-3 ; Steaua— 
Electra : 3-0.

M. LERESCTJ

MERIDIAN
La marii» concursuri de atle 

tlsm, spectatorii sînt atrași de 
figurile marilor performeri pe 
care îi urmăresc cu atenție, îi 
aplaudă sau îl trec sub mantia 
rece a tăcerii. Ultima ediție a 
„Cupei de cristal“ nu a avut 
multe nume celebre, sau chiar 
dacă au existat pe la 1—2 pro
be, el nu au polarizat total 
atenția spectatorilor- în schimb, 
am putea spune că această edi
ție a fost un neașteptat prilej 
de afirmare a celor tineri, a 
celor care se pregătesc să devi
nă capete de afiș cît mai cu- 
rind. Ne-a Impresionat în con
cursul de sîmbătă și duminică 
din sala „23 August“, de pildă, 
stilul de mare campion în care 
juniorul Dorel Cristudor a reu
șit să cîștige finala cursei de 
60 m plat, egalîndu-și propriul 
record republican după ce a 
avut un start neinspirat și pe 
prima parte a cursei avea majo
ritatea concurenților în fața

INTRE PERFORMANTA
Șl ACTIVITATEA DE MASÀ - 
0 LEGĂTURA INDISOLUBILA

sa. Ușurința cu care pe ultimii 
10 metri ai cursei »-a desprins 
și a clștigat această cursă ni 
l-a amintit p» Ion Moina, sprin
terul de mare valoare. Triste
țea Iui Dorel Cristudor în tot 
restul concursului, rareori întîl- 
nită la învingători, a arătat că 
aspiră la performanțe mult mal 
mari i „Sînt necăjit că am luat 
un start prost, fiindcă eram 
hotărît să bat un record, care 
are pînă acum prea mulți deți
nători (7 atlețl români dețin 
acest record pe 60 m plat).

La aceeați probă, femei, ju
nioara Adriana Surdu s-a cla
sat pe locul doi, sosind prima 
dintre românce (locul I, Sofia 
Kazamadjeva — Bulgaria).

Dar nu numai la viteză s-au 
afirmat juniorii. La săritură în 
înălțime, una din cele mai spec
taculoase probe ale concursului, 
în luptă pentru întiietate a 
„consacraților“ Csaba Dosza 
(2.15 m) și Șerban Ion (2,12 m) 
s-a amestecat și juniorul Con
stantin Cîrstea, care sărind 
2,08 m cu stilul spectaculos și 
eficace al Iui Fossbury, a pre
luat steagul la băieți al repre
zentanților acestui stil. Cei a- 
proape 30 de centimetri pe care 
îi are peste înălțimea sa, și 
unduirea de o rară frumusețe 
pe deasupra ștachetei a oferit 
publicului un spectacol exce
lent. La aceeași probă juniorul 
mic (notați bine 1) Doru Oprea 
din Brăila a sărit 2,04 m. arun- 
cîndu-și îndrăzneț cartea de vi
zită pe care cu greu o vor pu
tea ridica adversarii lui de-o 
vîrstă și chiar cei mai mari. Șl 
la fete. Doina Splnu din Pitești, 
concurînd alături de Viorica 
Viscopoleanu (6,29 m) șl Alina

Popescu-Gheorghlu (6,09 m) a 
reușit un nou record al junioa
relor mici (5,97 m), demonstrînd 
că granița celor 6 metri este 
accesibilă și categoriei de vîrstă 
15—16 ani- Dintre consacrați am 
reținut evoluțiile Valeriei 
Bufanu la 60 m plat (7,3, nou 
record în serii) care nu a mal 
concurat In final.

★

Tot Valerta Bufanu a cîștigat 
ți cursa do 60 m garduri cu 8,1 
sec. (8,0 în sera). Cetind să mai 
facă o cursă in afara concursu
lui (H.C.) ea a reușit excepțio
nala performanță de 7,9 sec., 
care echivalează actualul record 
mondial de sală al probei. Dacă 
în aceste condiții rezultatul ei 
va putea fi omologat sau nu ca 
record republican fi mondial vom 
afla în zilele următoare. Aceeași 
probă de garduri la băieți a fost 
cîștigată ou autoritate de Nicolae 
Perțea: 7,6 sec., performanță
realizată ți în serii ți in finală, 
echivalentă ou propriul lui record 
republican.

La închiderea ediției, in plină 
desfășurare era săritura la înăl
țime la care se întreceau fosta 
recordmană mondială Ilona 
Gussenbauer ți româncele V ir gi
nta Ioan, Erica Teodorescu ți 
Draga Comșa, ștacheta înălțată la 
1,70 m fiind trecută de toate 
concurentele.

B. DUMITRESCU

• Tenfsmanul român Iile Năs
tase și americanul Clark Gra- 
ebner s-au calificat în finala 
probei de dublu din cadrul tur
neului internațional „indoor“ de 
la Salisbury. în semifinale, Iile 
Năstase și Clark Graebner au 
învins cu 7—6, 6—3 perechea 
Phil Dent (Australia — Frew 
McMtllan (Republica Sud-Afri- 
cană). In cealaltă partidă semi
finală, cuplul Juan Gisbert (Spa
nia) — Juregn Fassbender 
(R.F. a Germaniei) a întrecut 
cu 6—3, 7—6 perechea Ion Ti
riac (România) — Jimmy Con- 
nors (S.U.A.).

• Turneul internațional „in
door“ de tenis de la K«ln a 
programat ultimele două parti
de din sferturile de finală ale 
probei de simplu. Surpriza zilei 
a fost realizată de jucătorul 
neozeelandez Brian Fairlie, car» 
l-a eliminat in trei seturi, cu 
1—6, 6—2, 6—1, pe cunoscutul 
campion australian Ken Rose- 
wall. Campionul cehoslovac Jan 
Kodes a cîștigat cu 6—1, 7—5 
partida susținută cu america
nul Marty Riessen.

• In cadrul preliminariilor tur
neului internațional de fotbal de 
la Viareggio (rezervat echipelor 
de juniori), formația Steaua 
București a Intilnit echipa A.C. 
Milan. Fotbaliștii italieni au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul înscris în mi
nutul 5 de Magherlnf. Alte re
zultate i Bologna — Glasgow 
Rangers 1—0 ; Napoli — Crys- 
tal Palace 1—1 ; Benfica Lisa
bona — A.C. Torino 1—0 ; La
zio — Ujpest Budapesta 2—2 ; 
Laneroaai Vicenza — Bayern 
München 1—0 ; Flor»ntina — 
Dynamo Zagreb 1—0.

VINOVAT E 
NUMAI CODAȘUL ?

(Urmare din pag. T) 

prindere. Toată lumea era în
credințată că se profilează q 
nouă familie muncitorească de 
cea mai înaltă calitate morală. 
Numai că nu s-a întîmplat așa. 
Dezideriu a legat prietenie cu 
cine nu trebuia, chiar sub ochii 
colegilor de muncă. Și băiatul 
cel bun a început să facă ab
sențe nemotivate cu duiumul, 
să rebuteze piese la care se de
pusese mult efort, să se dezin
tereseze cu totul de colectivul 
de muncă, de Organizație. A în
vățat să cînte Ia chitară șl se 
ocupa mai mult de clubucuri 
pe la nunți

Dezideriu are astăzi o chita
ră cu stație de amplificare și o 
motocicletă puternică. Toate a- 
cestea costă mal mult de 10 000 
lei.

— Tata ml Ie-a cumpărat, 
mărturisește tfnărul.

— I le-am cumpărat c* să 
n-am necazuri, spune tatăl.

Hiter — fiul, care muncește 
de doi pnl, nu și-a ridicat insă 
aproape niciodată salariul în
treg. Niciodată nu șl-a îndepli
nit norma în ultimele 12 luni, 
în 1972 a lipsit mai mult de o 
lună nemotivat- Numai în luna 
Ianuarie a „realizat“ patru zile 
nemotivate.

într-o echipă care îșl depă
șește lunar planul cu 10—15 
procente, Hiter Dezideriu a de
venit un personaj-problemă.

L-am văzut pe tînăr pe ban
cul său de lucru i un tip dezor
donat, cu părul mare și soios, 
cu o privire afectat șmeche
rească. Mînuia o pilă și aveam 
impresia că treaba asta nu-i 
convine deloc. El este, desigur, 
principalul și cel dintîi vinovat 
de tot ceea ce trebuie să su
porte acum o întreagă echipă 
din cauza sa. O parte din vină 
o are, totodată, și tatăl său, pă
rintele care a cedat tocmai la 
mal. după ce își crescuse băia
tul în cea mai sănătoasă tradi
ție muncitorească : oferindu-i 
lucruri scumpe și încurajîndu-i 
astfel tentația către banul ne
muncit.

— Nu mai știu ce să-i fac a- 
cum, spunea tatăl.

Dar, cum aminteam, totul s-a 
petrecut sub ochii colegilor de 
muncă, sub ochii colegilor de 
organizație U.T.C. Ce a făcut 
această a doua familie a unui 
tînăr ? Cum a încercat ea să 
preîntîmpine exact ceea ce nu 
trebuia să se înt.împle ? Am stat 
de vorbă în acest sens cu cîțiva 
colegi de-ai Iui Dezideriu, cu 
conducerea secției S-D.V.

Oscar Pașcui — matrițer, 26 
de ani Sînt coleg de banc cu 

Hiter. Intîi m-am bucurat cînd 
a venit în secție. Un băiat 
deștept, de inimă. Dar a luat-o 
razna. Am încercat să-i explic 
propria greșeală, dar mi-a întors

spatele .Am înțeles că interve- 
nisem prea tîrziu.

Ioan Gherghel — lăcătuș, 23 
de ani > Zău că e un băiat bun. 
Dar nu mai are orientare. A 
crezut o dată că tot ce zboară 
se mănîncă și acum așteaptă. Se 
crede mare chltarist.

Vasile Moise — matrițer, 24 
ani i Am discutat de mai multe 
ori cu el Am discutat, ce 
altceva să fi făcut ?

Ștefan Reiz — lăcătuș, secre
tarul organizației U.T.C. din 
secție i L-am discutat în toate 
adunările generale. Dar el nu a 
venit niciodată. Am discutat și 
personal cu el. Nu are încre
dere în organizație

Ștefan Weisz — maistru, se
cretarul organizației de bază 
P.C.R. din secție : Băieții l-au 
cam ocolit pînă a fost, într-ade- 
văr. prea tîrziu. In ceea ce îi 
privește pe codași, pe cei rupți 
de colectivul de muncă, se im
pun metode de lucru, nu sim
ple discuții — și acelea în lipsă 
— sau metode de lămurire știu
te pînă și de copii. A fost un 
bun muncitor și numai organi
zația U.T.C. este cea care îl 
poate întoarce din drum.

în concluzie, totul s-a oprit 
în faza de discuții. Din păcate, 
eforturile tinerilor din jurul său 
au rămas abia la un timid în
ceput iar colectivul de uteciști 
a considerat probabil că și-a fă
cut datoria dacă „a stat de vor
bă“ cU el, dacă l-a criticat în 
adunări generale la care el nici 
măcar n-a fost prezent. Nici 
unul dintre interlocutori nu 
ne-a pomenit despre vreo ac
țiune concretă, aplicată direct 
la cazul ivit. Spre exemplu, 
n-am auzit ca tinerii să facă 
front comun, front exigent în 
chiar momentul cînd s-au ob
servat primele simptome de în
străinare ale lui Dezideriu față 
de colectiv N-am auzit ca or
ganizația să fi luat o hotărîre 
de a-1 repartiza pe lîngă un 
muncitor fruntaș și conștiincios 
pentru a-și corecta greșelile în 
muncă. N-am auzit ca organiza
ția să mai fi încercat să-1 mo
bilizeze în cadrul activității 
sale i a fost etichetat ca slab si 
irecuperabil și lăsat de capul 
lui. Așa s-a ajuns că astăzi o 
echipă întreagă trebuie să mun
cească și pentru Hiter.

Adevăratul efort se Impune 
deci măcar de acum încolo, 
pentru că nici acum nu este 
încă tîrziu, printr-o trecere ho- 
tărîtă de la vorbe la fapte. Este 
singura unitate de măsură care 
dă valoare atitudinii combative 
si, în același timp, exprimă in
teresul real și grija față de cel 
de lingă tine. Pentru că orga
nizația U.T.C. este un orga
nism care trăiește prin membrii 
săi și fiecare utecist trebuie să 
se simtă profund responsabil de 
ceea ce face, de tot ceea ce 
gîndește fiecare dintre colegii 
săi.

Atletismul românesc... în fața unei 
curse cu obstacole

(Urmare din pag. I)

vede, nimeni nu face nimic ca ceea ce e rău, 
neîmplinit, retrograd, o defecțiune, un neajuns 
care apare în atmosfera succesului, a victoriei, 
să fie înlăturat. Și maladia proliferează pînă la 
consecințe uneori nebănuite. Situația atletismu
lui nostru este situația unui sport dintr-o țară 
la un moment dat, o situație bine materializată 
și exprimată de rezultatele obținute în con
cursurile mari. Ultima noastră confruntare, și 
de cel mai înalt nivel, a fost la J.O. de la 
München. Rezultatele noastre n-au fost prea 
strălucite, ba chiar mediocre. Olimpiada, însă, 
a arătat că fetele au o oarecare valoare pe 
plan european și chiar mondial, în schimb bă
ieții, ca deobicei, cu un eșalon restrîns, nu s-au 
impus între valori parcă anume să adeverească 
înțelepciunea zicalei : cu o floare, două nu se 
face primăvară.

— Cum explicați atunci : Mexicul a consti
tuit o excepție ?

— Rezultatele obținute la J O. din Mexic nu 
ilustrau exact valoarea atletismului nostru. 
E vorba de rezultate de excepție explicate de 
motive deosebite. Deschiderea formidabilă a 
Vioricăi Viscopoleanu, care cu titlul și meda
lia cucerite la început, a dat aripi celorlalți, 
apoi Mihaela, cîștigînd medalia de argint, 
după ce fusese considerată neavenită lăsîn- 
du-i-se impresia de către conducătorii delega
ției că i s-a făcut un favor că a fost luată, 
ne-au pus pe toți ceilalți in fața unei întrebări 
și ambiții iminente i de ce nu și eu printre cei 
de sus ? La München începutul n-a mal fost 
strălucit. Deci n-am avut nici măcar acel im
puls moral. La celelalte olimpiade o aveam pe 
Ioli sigură. Un pilon moral, o medalie de aur 
care trăgea foarte mult în cumpănă. Acum s-a 
revenit la o stare de fapt, nu de excepție. 
Două medalii de argint eu zic că e mult pen
tru nivelul echipei noastre reprezentative atle
tice.

— Vedeți vreo legătură între rezultatele me
diocre de la München și slaba dezvoltare a 
atletismului de masă românesc ?

— Atîta timp cît n-ai o bază materială foarte 
dezvoltată, cît nu se face atletism în școli, cît 
înșiși elevii și cadrele didactice n-au o idee, o 
concepție clară despre atletism, nu se poate 
produce marele și așteptatul reviriment. S-a 
luat o hotărîre, la indicația organelor de partid 
și de stat, ca în toate școlile să se facă atle
tism de masă. Ce s-a făcut ? Cine urmărește 
aplicarea acestei măsuri ? Care-s roadele ei ? 
Un tînăr, un elev nu e atras de acest sport 
arid, nespectaeulos. Ca să faci atletism trebuie 
să-l înțelegi. Și ca să fie înțeles trebuie expli
cat. Or, aceasta nu se face Stadioanele sînt 
deprimante cînd le vezi goale la întrecerile 
atletice. Pentru Ilie Năstase e mai ușor să dea 
o minge, în cross, peste plasă, după cum și 
pentru Dobrin e mal simplu să facă o fentă 
decît să alerge un maraton, ori suta de metri 
în 10 secunde. Dacă omul ar sfinți locul, cum se 
spune... Revin. în ciuda tuturor lipsurilor, omul 
poate face mult dacă este, intr-adevăr, pasionat 
și interesat. Mă impresionează că la Roman, 
într-un orășel fără tradiție, se face atletism 
Acolo e un om minunat, profesorul Nehoiu, 
dăruit trup și suflet atletismului. Un alt tehni
cian inimos este Silviu Dumitrescu de la clubul 
Metalul din București, unde găsești mereu 
30—40 de copii care vin să alerge. Dintr-un 
asemenea nucleu în orice moment poate răsări 
un talent, un campion. Fiecare club ar trebui 
să aibă asemenea nuclee, dar se preferă prac
tica transferurilor, a racolatului, după prin
cipiul : „să se chinuiască alții să-i descopere și 
noi să-i luăm de-a gata" Și dacă cei mai mulți 
gîndesc la fel, cine se mai ocupă de descope

rirea talentelor ? Sigur, trebuie talent pedago
gic și organizatoric pentru a-1 atrage pe tînăr 
să facă atletism, trebuie efort, răbdare și tact 
ca să-l ții în jurul tău și in felul acesta e nor
mal că copilul se molipsește. Indiscutabil, ma
rea performanță e o consecință a dezvoltării 
masive a activității de masă. Să ne uităm în 
jur, U.R.S.S. și R.D. Germană, ori mai departe, 
S.U.A., unde într-adevăr, atletismul este consi
derat „sportul rege“, baza pregătirii fizice ge
nerale. Și rezultatele obținute de atleții acestor 
țări se cunosc.

— Trăiți, sau mai exact ați trăit, o mare pe
rioadă din viață în arena sportivă. Ce credeți, 
din ce cauze există probe atletice unde nu 
avem concurenți ?

— Nu avem concurenți, în special la probele 
tehnice i aruncări bărbați și sărituri. Sînt mai 
dificile, pe lîngă o pregătire fizică generală 
bună trebuie o luptă continuă pentru îmbună
tățire^ tehnicii. Nici la alergări n.u stăm mai 
grozav. înclin să cred că lipsa de tradiție poate 
fi o cauză. Nu ne-am format o școală, nu avem 
o școală în anumite probe. Federația, organele 
sportive, tehnicienii, profesorii de educație fi
zică s-au mulțumit, întotdeauna, cu puțin, n-au 
făcut eforturi ca să ieșim din anonimat, din 
impas. Era regretabil să vezi cum la concursu
rile internaționale organizate pe stadionul Re
publicii, Ia startul anumitor probe nu partici
pau și atleții români. Trebuie să te zbați, solu
țiile nu se vînd. Noi mergem în virtutea iner
ției, ne rostogolim de la an la an, în același

De vorbă cu ing. LIA MANOLIU,
maestră emerită a sportului

ritm lent, perimat. Oarecari sclipiri au fost 
S-au făcut investigații prin Vrancea și Mara
mureș unde tinerii îmbină două calități esen
țiale : forță și îndemînare. Dar aceste acțiuni 
au fost sporadice, cînd ele ar fi trebuit să de
vină o permanență, un sistem, o concepție de 
muncă în domeniul depistării și selecției valo
rilor autentice. Se cer organizate concursuri, 
cît mai multe, concursuri populare in care teh
nicienii să urmărească cu ochii mari tinerii cei 
mai dotați pentru diferite probe atletice. Cul
mea este că și atunci cînd se organizează con
cursuri de atletism, de către U.T.C. sau sindi
cate etc., antrenorii, specialiștii secțiilor de 
performanță nu vin să le urmărească. Aici e 
vorba de mentalitate, de modul cum răspunde 
omul comenzii sociale. Spuneam de probele de 
aruncări : de ce nu se fac investigații masive 
in centrele muncitorești, in școli, în general, 
dar mai ales în școlile profesionale ? în R.D.G., 
există un sistem' practic și foarte limpede : toți 
tinerii se testează, în tot felul de încercări și 
concursuri și se dirijează spre anumite probe, 
astfel că nici un talent autentic nu se pierde. 
Vorbind despre consecințe, aș vrea să arăt că 
proba mea a făcut excepție. Succesele au atras 
noi pretendente, astfel că în 1972 eram 6 a- 
runcătoare, dintre care 4 — între primele
10 discobole din lume. La o probă unde există 
10—15 concurenți se iscă dorința, ambiția de a 
se depăși unul pe altul. Dacă ești singur, arunci 
sau alergi cum poți, nimeni nu te întrece, ni
meni nu zice nimic. Ce stimul poate fi acesta ? 
Din păcate, la noi foarte mulți ani, la foarte 
multe probe era lin singur vîrf sportiv și a- 
ceastă situație îl făcea să nu fie interesat să se 
depășească, să facă eforturi, iar în concursu
rile internaționale ne clasificam la mare distan
ță de cîștigători. De ce s-a ajuns la asemenea 
stări de fapt ? Ar trebui să explice opiniei pu
blice federația, cluburile, antrenorii I

— Totuși, ce credeți, atunci cînd se mai des
coperă talente de ce ele ne scapă printre degete?

Sosire la 60 m. plat băieți.

Mai exact : avem juniori c»r» cițtigă concursuri 
internaționale și promit mari performanțe, iar 
cînd trec pragul senioratului nu mai confirmă ?

— De ce se pierd ? Poate pentru că atunci 
cînd devin seniori se schimbă ceva în viața 
lor, determinat de școală, armată, încadrarea 
în cîmpul muncii, și sportul trece pe planul 
doi. Mai ales dacă n-au șanse să intre In lotul 
național. Virsta de 18 ani echivalează cu ale
gerea drumului în viață. Dar cred că explica
țiile cele mai juste rezidă în calitatea muncii 
tehnicienilor privind : selecția, volumul, conți
nutul și intensitatea antrenamentului, într-un 
cuvînt procesul instructiv-educativ. Se greșește 
și atunci cînd juniorii sînt forțați și supr'aan- 
trenați — și1 chestiunea devine inumană — pen

tru obținerea de rezultate imediate, justifica
tive pentru munca antrenorilor. Acești juniori 
trec pragul senioratului epuizați...

— Ce rol îi atribuiți sportului în contextul 
dezvoltării sociale ?

— în zilele noastre, In societatea „civilizației 
moderne“, caracterizată printr-o activitate des
fășurată sub semnul încordării și dinamismu
lui, printr-un mediu alterat de diferite noxe, 
rolul educației fizice, al mișcării, ai sportului 
este covîrșitor. Dar asta depinde de locul unde 
e plasat sportul în procesul educației. E pre
ferabil de o mie de ori ca un tînăr să-și pe
treacă orele libere într-un parc sportiv. Pen
tru toți oamenii e mai sănătos. Asta se va face 
în momentul cînd se vor înțelege exact foloa
sele sportului, cînd bazele sportive vor abun
da, cînd toate școlile vor avea o sală și alături 
terenuri de sport care nu vor fi încuiate cu la
căte și nu vor avea restricții !

— în munca de propagandă pentru sport, în 
activitatea de redresare a activității de perfor
manță în atletism, care este rolul performeru
lui, al vedetei sportive ? în persoana foștilor 
performeri vedeți cumva pe viitorii mari an
trenori ?

— Mă întreb de ce n-a reușit atletismul nos
tru, cu toate marile lui recorduri și succese do- 
bîndite de-a lungul a 20 de ani, să fie o vrajă 
pentru copiii din țara noastră ? De ce in ulti
mii 2—3 ani, o dată cu ascensiunea lui Năstase 
și Tiriac, unde te duci pe toți copiii îi vezi cu 
paletele dînd la zid ? De ce ?Aici văd rolul ve
detei : nu idol, ci ideal pentru cei tineri. Poate 
că și presa și T.V. n-au făcut destul de mult 
pentru atletism. Meciurile de tenis sînt date 
cu detalii, ore în șir, totul, pînă și culisele și 
toată lumea discută N-am auzit, n-am văzut 
asemenea transmisii la atletism. Acestea, ca și 
filmele se fac întortocheat formal, fără cap, 
fără sens. Atunci, din Mexic, am auzit că s-au 

făcut transmisii excelenta. S-au făcut mari ser
vicii atletismului. De la München s-a transmis 
mai puțin pentru că noi am decepționat Cit de 
mult contează o acțiune de polarizare a atenției 
spre un sport... Mă gîndesc, de pildă, de ce nu 
se găsește cineva să vorbească de atletism, de 
vedetele lui, să zicem despre Corbu, cu aceiași 
entuziasm și aceeași competență că Tiriac des
pre tenis, despre Năstase. Indiscutabil. Năstase 
e în tenis un star. Dar despre el s-a scris cu 
atîta interes, cu atîtea metafore care i-au a- 
tras pe tineri l-au apropiat de el, l-au făcut 
drag tuturor. în schimb despre atletism, despre 
vedetele lui — campioni olimpici, recordmen: 
mondiali — se fac transmisii amorțite, se vor
bește și se scrie la temperatura de zero grade. 
Aș vrea să vorbesc la timpul viitor. N-am gă
sit acel fluier fermecat din poveste, ca sâ se 
țină copiii după el vrăjiți. Nu s-a găsit vră
jitorul. Marii performeri pot face mult pentru 
atletism. Uneori și prezența lor în arenele spor
tului de masă are un rol determinant, declan
șează interes, pasiuni, ambiții. Unii dintre ei 
pot deveni buni antrenori. Și sint. Nu e însă o 
regulă, o condiție. Meseria de antrenor e grea : 
cere pasiune și respect pentru ea. pentru sport, 
E o meserie unde se poate trage și chiulul ex
traordinar. Și din nefericire, se trage chiulul, 
că altfel n-am fi avut de vorbit, în cadrul a- 
cestui interviu, de atîtea neajunsuri. Fiind an
trenor poți da peste un talent și face din tine 
omul zilei. Trebuie să ai chemare pentru aceas
tă muncă. Ca medicul, ca profesorul... Ca peste 
tot sînt chemați și nechemați. Singura calitate 
pe care performerul ar aduce-o ar fi dragos
tea pentru sport. Asta poate însemna foarte 
mult sau foarte puțin T.a un antrenor e nevoie 
de altceva, de talent, dacă vreți de geniu. An
trenorul trebuie să lucreze mereu .,într-o stare 
de luptă“.

— Ce nu vă place din lumea sportului, ce vă 
intrigă în lumea pe care o părăsiți ?

— Sînt multe lucruri care m-au deraniat. Mă 
voi referi la ceea ce cred că este important 
pentru sport, nu pentru mine. Mă intrigă cînd 
găsesc oameni potriviți la locul potrivit... pentru 
alții ! Mă dezarmează nepăsarea, dezinteresa 
după principiul iresponsabil: timpul trece, lea 
fa merge : lipsa de umanism a celor care ar 
trebui să fie cei mai umani pentru că au de 
lucrat și educat tineri ! Mă deranjează lipsa de 
considerație, de încredere în omul adevărat 
Cînd văd în sală că lumea stă — uneori și an
trenorii — la șuetă, iar atletul se omoară sr 
bată un record ! Mă mihnește că sînt salutat? 
cu un zîmbeț cînd arunc discul Ia 62 d - metr 
si nici măcar cu un bună ziua, cînd arunc F 
de metri ! Mă deranjează statutul social a' spor 
tivului de performanță, după care se fixează 
locul lui în societatea noastră socialistă : spor 
tivul de performanță este, oare, un rău nece
sar ? Mă nedumerește pînă la stupefacție că o 
comiste care a analizat activitatea atletică și 
comportarea noastră la München a vorbit ci> 
toată lumea în afară de sportivi !



Prolog 
electoral 
irlandez

Cind Fine Gael (principa
lul partid de opoziție irlan
dez) a refuzat propunerea 
premierului Jack Lynch de 
a participa Ia un „cabinet de 
înțelegere, nepolitic" și a 
prezentat candidatura lui 
Thomas O’Higgins la alege
rile prezidențiale din mai, a 
devenit clar că partidul de 
guvernăniînț, Fianna Fail. 
se gîndește la alegeri parla
mentare in aprilie, la în
ceputul lui mai sau simultan 
cu cele prezidențiale. Opozi
ția a fost luată prin surprin
dere cînd la 5 februarie, 
„Dail Eireann" (camera in
ferioară a parlamentului) a 
fost dizolvată și data de 28 
februarie a fost aleasă pen
tru confruntarea electorală. 
Calcule amănunțite trebuie 
să fi condus Fianna Fail la 
această alegere. O’Higgins 
care in 1966 a pierdut in fa
ța Iui de Vaiere are toate 
șansele să ocupe funcția su
premă — președinția — ca
re, deși este considerată in 
Irlanda ca fiind „deasupra 
politicii“ va reprezenta o 
pierdere grea pentru Fianna 
Fail. In schimb, o victorie 
în alegerile din 28 februarie 
pentru partidul de guvernă
mint, de 16 ani la putere, ar 
putea influența scrutinul 
prezidențial. Un alt factor 
care ar putea să-1 ajute pe 
Lvneh — susțin observatorii 
politici — îl constituie or
ganizarea alegerilor înaintea 
noii înregistrări a alegăto
rilor. programată pentru lu
na aprilie și care îi va cu
prinde pentru prima dată ți 
pe tinerii între 18 și 21 de 
ani — un grup, care așa cum 
indică sondajele de opinie in 
Irlanda, critică politica in
ternă, socială a guvernului 
lynch. noua lege „anti- 
I.R.A. — provizorie“ (Actul 
ofenselor împotriva statu
lui) și pe Desmond O'Ma- 
lley, ministrul justiției in 
cabinetul Lyncb care aplică 
cu rigurozitate prevederile 
legii pentru a preveni ex
tinderea violenței în țară.

Fianna Fail apreciază ca 
necunoscute reacțiile nord- 
irlandezilor. ca și ale 
celor din Republica Irlanda 
față de „Cartea albă“ des
pre viitorul provinciei nord- 
irlandeze, pe care guvernul 
britanic intenționează s-o 
publice în primăvară.

Lupta se duce pentru 141 
de locuri in „Dail Eireann“. 
Ele erau repartizate în fos
tul parlament astfel : Fia
nna Fail (68), Fine Gael (50), 
laburiștii (17). independenții 
(5), purtătorul de cuvint (I), 
locuri vacante (2). Sistemul 
de reprezentare proporțio
nală permite cîștigătorului 
alegerilor o margine foarte 
îngustă și de aceea o majo
ritate de cinci locuri este 
considerată foarte mare. 
Lyncb se bazează pe inde
pendenții care și-ar putea 
reînnoi mandatele, dintre ca
re Neil Blaney. fost minis
tru al Fianna Fail, și încă 
alți doi membri au fost ex
pulzați din partid, dar n-au 
votat împotriva acestuia in 
ultima sesiune parlamenta
ră. Au intrat in cursă apro
ximativ 328 de candidați. 
Principalii sînt reparti
zați in felul următor : 
Fianna Fail (117), Fine Gael 
(111), Laburiștii (54), Sinn 
Fein (10). Din cele 144 de 
locuri in parlament, poseso
rul unuia este deja cunos
cut. în persoana lui Cormac 
Breslin, purtătorul de cu- 
vînt. reales automat. Ob
servatorii politici din Dublin 
semnalează scăderea simți
toare a ..avansului“ pe care 
Fianna Fail ii deținea cu 
două săptămîni înainte, în 
fața forțelor de opoziție, 
pentru prima dată compo
nente ale unei coaliții pree
lectorale (Fine Gael și l.a- 
buriștii). Astfel de opinii se 
sprijină de fapt și pe aver
tismentul lansai de Jack 
Lvneh activiștilor partidului 
său că rezultatul va fi 
„foarte strîns“.

Liant Cosgrave și Brendan 
Corissh. liderii Fine Gael și, 
respectiv, al laburiștilor, au 
publicat Un program detali
at al unor reforme pe care 
coaliția le-ar preconiza in 
cazul în care ar prelua con
ducerea. Printre acestea se 
enumeră : un regim de im
pozite mai echitabil. mai 
multe locuințe și pensii pen
tru populație. introducerea 
unui control asupra prețuri
lor. combaterea șomajului 
(unui dintre cele mai ridi
cate din C.E.E.). moderniza
rea invățămîntului etc.

Fianna Fail n-a publicat, 
încă, nici un manifest elec
toral dar se prezintă ea sin
gurul partid care „a asigu
rat stabilitatea republicii in 
cei aproape patru ani de in
cidente fără precedent din 
Irlanda de Nord“, care pro
mite prosperitate economică 
in cadrul C.E.E.. care ga
rantează securitatea cetățe
nilor in fata manifestărilor 
de violență (întreținute de 
aripa provizorie a I.R.A.) și 
care urmează „singura poli
tică sănătoasă vizind recon
cilierea comunităților cato
lică si protestantă“ in Ir
landa de Nord. Premierul 
I.yncb. adresindu-se electo
ratului ii cerca „un mandat 
clar si decisiv" deoarece 
„numai un guvern unit, pro- 
movind viguros si Imtărît o 
politică sprijinită de popor" 
ar putea reprezenta condu
cerea de care țara are ne
voie.

DOINA TOI’OR

de peste hotare
Traficul aerian

suspendat în Franța
Pe teritoriul Franței, 

întregul trafic aerian a 
fost suspendat pină luni 
dimineața, în vederea în
locuirii controlului civil 
al zborurilor — paralizat 
de greva controlorilor 
— printr-un sistem mili
tar de control al naviga
ției aeriene — relatează 
agenția France Presse.

Tn urina acestei măsuri, sur
volarea Franței și aterizarea pe 
teritoriul său au devenit de 
sîmbătă pînă luni, accesibile 
numai avioanelor cu misiuni
prioritare, precum și celor 
aflate în dificultate tehnică.
Autoritățile franceze au infor
mat companiile străine, prin 
canalele Organizației Interna
ționale a Aviației Civile, eă vor 
trebui să evite spațiul aerian 
al Franței pînă în dimineața 
zilei de luni, pentru a da timp 
controlorilor militari să proce
deze la verificarea sistemului 
lor de control. Intre timp, la 
centrele de control regionale 
din Paris, Bordeaux ți Aix en 
Provence, precum și la cele de pe 
aeroporturile pariziene Orly și 
„Le 
cut 
lor, In timp ce controlorii ci
vili _ ‘ ‘ ’
grevă In turnurile de control 
ale aeroporturilor.

Bourget“, militarii au tre
ia instalarea materialelor

au organizat pichete de

După un sfert de me
Biruința din februarie .1948 a oamenilor muncii 

în istoria Cehoslovaciei
moment de cotiturâ

BELFAST : - In Irlanda de Nord au avut loc noi acte de violență.

• La Cairo a avut loc o 
reuniune a Consiliului Na
țional a! Apărării Republicii 
Arabe Egipt, prezidată 
Anwar Sadaț. După cum 
latează agenția M.E.N., 
fost discutate probleme 
situației interne și externe 
ale R.A.E., precum și rezul
tatele recentelor vizite, Ia 
Londra și Washington, intre- 
prinse de consilierul preșe
dintelui pentru probleme de 
securitate națională, Haf«z 
Ismail.

SUBLINIERI

Luptele din
Cambodgia

Patrioții khmeri au conti
nuat, în cursul zilei de sîmbă- 
tă, atacurile in zona din ime
diata vecinătate sudică a 
Pnom Penh-ului, după ce iz
butiseră, vineri, să taie prin
cipalele căi de comunicație din 
regiune. Agenția Reuter, care 
transmite această știre, men
ționează că orașul Siem Reap, 
situat la 14 kilometri de ca
pitala cambodgiană, se află, 
incepind de vineri, sub con
trolul patrioților.

La Paris, un eveniment important

de 
re-
au 
ale

Conferința asupra

F
ebruarie 1948 ră- 
mine înscris ca un 
moment de istori
că însemnătate in 
cronica luptelor pe 
care le-au desfă

șurat oamenii muncii din Ceho
slovacia pentru împlinirea idea
lurilor lor de înnoire a socie
tății, de făurire a socialismului. 
Februarie 1948 marchează un 
moment de cotitură în istoria 
Cehoslovaciei, începutul unei 
noi perioade de dezvoltare. Cu 
un sfert de veac in urmă, în 
acel februarie crîncen, oamenii 
muncii cehoslovaci au purtat o 
bătălie decisivă pentru înfrîn- 
gerea burgheziei și a exponen
telor ei politici care încercau să 
împiedice procesul revoluționar 
și să zădărnicească profundele 
transformări pentru care mili
tau masele muncitoare conduse 
de comuniști.

Timpul care s-a scurs ne 
îngăduie să reliefăm mai 
exact dimensiunile evenimente
lor care s-au consumat atunci la 
Praga, Forțelo reacțiunii care

dispuneau de puternice poziții 
atît politice, cit și economice, 
încercau să împiedice instaura
rea puterii muncitorilor și ță
ranilor, dezvoltarea socialistă a 
țării. Miniștrii de dreapta din 
guvern au demisionat, sperind 
că în acest fel vor izola pe co
muniști și vor sili întregul ca
binet să se retragă. Intenția lor 
a eșuat. Comuniștii au chemat 
poporul la luptă. La 21 februa
rie a avut loc la Praga o uria
șă demonstrație a celor ce mun
cesc la care a luat cuvîntul Kle- 
ment Gottwald. O zi mai tîrziu 
s-a desfășurat congresul consi
liilor de întreprindere care s-a 
pronunțat pentru organizarea la 
24 februarie a unei greve gene
rale în sprijinul cererilor cla
sei muncitoare. In uzine au luat 
naștere detașamente înarmate 
ale miliției populare muncito
rești, menite să anihileze ten
tativele reacțiunii de a lovi in 
popor. Alături de comuniști se 
aflau toate forțele progresiste, 
oameni cu simțul datoriei față 
de patrie.

dramatice, de 
dar finalul bă-

HEROINA SI PAPAGALI»
Cel mai perfecționat, 

fie din istoria omenirii 
Meșteșugul de a transporta clandestin materia primă produsă 
intr-un ungher al lumii spre a fi vindută, după prelucrare, în 
partea cealaltă a globului, a atins o perfecțiune care zgri
bulește pe cei mai vajnici agenți ai birourilor de narcotice. 
Heroina se îndeasă în ușile automobilelor, în conserve și sti
louri, în recipiente ascunse in fundul petrolierelor, în fotoliile 
avioanelor, ba chior in sicriele decedaților care urmează să fie 
inmormîntați tn cu totul altă parte. Heroina umblă, zboară și 
plutește, angro sau cu pachetul, pe cele mai respectabile căi 
terestre, aeriene și navale ale lumii. Contrabanda cu stupe
fiante a atins paroxismul. Statisticile consemnează realitatea și 
alarmează sec opinia publică din lumea occidentală, demons
trând cu date elocvente că cifra de afaceri a traficanților de 
mare calibru depășește substanțial fondul alooat operațiunilor 
de... urmărire.

In comparație cu tevatura misterioasă a stupefiantelor, con
trabanda cu țigări, băuturi, bijuterii sau obiecte de artă e tw» 
joc de copii cumsecade deși, în general, e practicată tot pe 
filiera unui profesionalism suficient de exersat. Mai puțin pe
riculoasă și mai puțin bănoasă, trecerea pe sub vămile unor 
țări oocidentale a obiectelor de artă, spre exemplu, a devenit, 
totuși, un comerț curent. Numai în Italia au dispărut, ca din 
senin, într-un singur an, tablouri care reprezintă 8 la sută din

od mai bănot ți cal mai »usținut tra
tata, desigur, traficul cu stupefianta.

’ Intre papagali : — N-are nici-o valoare. Nu-i de contrabandă... <
Desen de ȘT. COCIOABĂ S

> patrimoniul expus. Tot ca din senin și respectînd procentul cu z
» pricina, tablourile italiene au apărut în cîteva din licitațiile z 
» „în cerc intim“ desfășurate in țările vecine... ?
i Exemplele de preluare pe sub mină a celor mai diverse Z 
i bunuri și desfacerea lor pe alte piețe ar putea constitui un Z 
i anuar al comerțului clandestin care se oficiază după un tipic Z 
i devenit banal cu excepția valorii globale... z
> Ținînd seamă de spațiul de manevră larg al contrabandei /
> internaționale, ca și de „tantiemele“ comisionarilor, în lumea /
> „profesioniștilor“ din Europa occidentală a stîrnit senzație o. ?
> afacere în stil mare care s-a descoperii de curînd. Stilul re- r 
i marcabil al combinației este cu atît mai emoționant cu cit e / 
I vorba de contrabandă cu papagali în numai opt luni din Bel- z 
, gia au trecut în R.F.G., cuminți și tăcuți, 12 000 de papagali, / 
I preluați în cantități impozante din Africa. Piața vest-germană, z 
I avidă de papagali vorbitori de franceză, a înghițit în ultimii Z 
i trei ani exact atâta marfă cît să permită celor 4 (patru) trafi- z
> cânți un beneficiu net de aproape 500 000 de dolari. Suma nu z 
I este comparabilă cu beneficiile stoarse din traficul cu heroină, z 
I dar capătă dimensiuni prin ușurătatea mijloacelor: contraban- z 
i diytii au achiziționat papagalii pe piața locală a sursei (la pre- Z
> țuri derizorii), i-ati ținut perioada necesară într-un hambar unde Z
i un magnetofon emitea același text și apoi, cu papagalii edu- z 
; câți, au efectuat transportrrrr cu... bicicletele spre clientela Z 
l vest-germană. ?
> Fiecare din miile de papagali dezertați in R.F.G. recită, la
( comandă, trei poezioare cu haz. După ce își execută numărul, Z
t costisitoarele păsări fac deliciul nevinovaților proprietari des- /
I conspirtndu-se în tonuri joase. Se pare că un papagal cart ^1
k recunoaște că „e de contrabandă“ își merită toți banii...
k RADU BUDEANU

fonema
LUNI, 26 FEBRUARIE 1973

rulează 
13,30;

CUPA GLORIEI : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 10,45; 12,45;
16,45; 18,45; 20,45).

MOARTEA REGELUI NEGRU ; 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

EU NU VĂD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18.30' 21), Festival (ovele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

NUNTA DE PIATRĂ I
la Central (orele 9,30; 11,30; 
16: 18.15: 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : 
lează la Patria (orele 10; 
19.15).

ADIO, ARME ! : 
Scala (orele 9,30; 
București (orele 9; 1 
Favorit (orele 9,30; :

BAMBI : rulează 
le 9,30; 11,30; 13,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Doina (orele 16; 19,30).

URSUL YOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—20,15 în conti
nuare).

DRUMUL SPRE VEST : rulează

ru- 
14.30;

la
20),

: rulează
13; 16.30;

12,30; 16; 19,45), 
13,45: 16; 19,15). 
la Doina (ore-

R.S. CEHOSLOVACĂ i - Cartiere noi la Praga,

Conferința internațională asupra Vietnamului este așteptată 
la Paria cu mult interes. Aproximativ 1 000 de ziariști din 
Franța și din numeroase alte țări au. cerut acreditarea ia lu
crările conferinței care se desfășoară In marea sală a trata
tivelor din Palatul Majestic, unde în urmă cu o lună, la 27 ia
nuarie a fost semnat acordul asupra încetării războiului și 
restabilirea păcii.

In acest scop, sala a fost amenajată apecial pentru a putea 
găzdui cele 13 delegații participante la conferință. In jurul 
unei mese in formă de coroană, cu o circumferință de 30 m, 
delegațiile vor fi dispuse in ordinea alfabetului francez, astfel 
Inoit oricare din ele să poată asigura președinția conferinței, 
fără a-și schimba locul.

Delegațiile, conduse de miniștri de externe ai țărilor par
ticipante, reprezintă cele 4 părți implicate : R.D. Vietnam, Sta
tele Unite, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și Republica Vietnam. Sînt prezanți delegații 
țărilor membre ale Comisiei internaționale de control și su
praveghere a Acordului de incetarea focului, formați din Ca
nada, Ungaria, Polonia și Indonezia, precum și 4 membri ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U. : China, Franța, Marea Bri- 
tanie și U.R.S.S. La conferință ia parte, de asemenea, o dele
gație a O.N.U. condusă de secretarul general, Kurt Waldheim.

Conferința va fi deschisă de reprezentantul țării gazdă, mi
nistrul francez de externe Maurice Schumann, oara v» saluta 
delegațiile sosite la Paris.

Ziarele^ pariziene acordă un spațiu larg acestui eveniment 
menit să conducă Ia reglementarea situației in Vietnam. Sub 
titlul : „De la încetarea războiului la restabilirea păcii", LE 
MONDE de duminică reliefează principalele etape care au dus 
la această conferință, evocînd conferințele de la Geneva din 
1954 și 1962. Articolul salută prezența la masa tratativelor a 
unei delegații a Organizației Națiunilor Unite, condusă de se
cretarul general Kurt Waldheim,

Un eveniment considerat de comentatori; franeezi de bun 
augur a avut loc in ajunul conferinței. Este vorba ds convor
birile dintre doamna Nguyen Thi Binh, ministrul de externe 
al G.K.P., și Tran Van Lani, ministrul de externe ai autorită
ților de la Saigon, desfășurate vineri seara la Paris. Cu acest 
prilej cele două părți s-au pus de acord pentru deschiderea 
negocierilor oficiale asupra problemelor politice din Vietna
mul de sud in săptămîna care începe la 5 martie. Relațind eve
nimentul, ziarul LE FIGARO notează ; „Pacea in Vietnam 
a marcat un pas important“.

Observatorii din Franța, ca și opinia publică din Întreaga 
lume, urmărește cu interes conferința internațională de la 
Paris, de Ia care așteaptă o reglementare definitivă a situației 
din Vietnam, reglementare care să insemne respectarea drep
turilor legitime ale poporului din această parte a lumii de a 
decide singur asupra viitorului său

Au fost zile 
grea înfruntare 
tălici a consemnat istorica bi
ruință a oamenilor muncii con
duși de Partidul Comunist. Vic
toria din februarie 1948 a des
chis drum larg făuririi noii so
cietăți socialiste. înlăturarea 
definitivă de la guvern a re
prezentanților reacțiunii, in
staurarea puterii populare, au 
constituit o mărturie a hotărî- 
rii cu care poporul muncitor 
s-a unit în jurul comuniștilor, 
urmîndu-i cu încredere.

Sfertul de veac care a tre
cut din februarie 1948 a adus 
profunde transformări în viața 
Cehoslovaciei. Socialismul a 
creat posibilitatea unor pro
grese certe in economie, cultu
ră, știință, în toate domeniile 
de activitate. Este suficient să 
amintim că in această perioadă 
produsul social al economiei 
naționale a crescut de cinci ori. 
Producția industrială este in 
prezent de șapte ori mai marc. 
Ritmuri înalte de creștere s-au 
înregistrat mai ales in construc
ția de mașini (de peste 15 ori) 
chimie (de 17 ori) etc. Eforturi
le oamenilor munci cehoslovaci 
sînt urmărite cu simpatie de 
către poporul român, legat prin- 
tr-o trainică și tradițională 
prietenie d» poporul Cehoslova
ciei.

Relațiile româno-cehoslovace 
cunosc un curs ascendent, se 
dezvoltă pe multiple planuri, pe 
baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
socialist, in interesul popoare
lor noastre, al unității țărilor 
socialiste, al cauzei păcii și pro
gresului tn lume.

Cu ocazia marii sărbători a 
Cehoslovaciei prietene, trans
mitem oamenilor muncii ceho
slovaci un salut călduros, 
uiarea de a obține noi succese 
in eforturile pentru prosperita
tea patriei lor, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului.

M. RAMURA

• Agenția TASS a dat pu
blicității un comunicat cu 
privire la convorbirile pur
tate la Praga de Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., cu Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Ludvik Svoboda, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
cu membri ai Prezidiului și 
Secretariatului C.C. al P.C.C.

In comunicat se relevă 
satisfacția pentru dezvol
tarea multilaterală a relați
ilor dintre cele două partide 
și țări, pentru dezvoltarea 
cu succes a colaborării eco
nomice bilaterale.

Abordînd problemele ac
tuale ale situației internațio
nale, părțile au constatat că, 
în prezent, in centrul politicii 
europene se află pregătirea 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și colabo
rare, care poate deschide o 
nouă etapă in istoria postbe
lică a continentului.

Populația Vaticanului
In cursul anului 

trecut populația Va
ticanului a sporit 
cu... 23 de persoa
ne. In acest fel, 
numărul locuitori
lor celui mai mic 
stat din lume (su
prafața : 44 ha) a 
ajuns la 358! Cre
șterea survenită a

avut loc ea urmare 
a ridicării numă
rului membrilor 
nunfiului papal, al 
delegaților și 
prezentanților 
Scaun în străinăta
te 
153 — 
cetățeni 
nului. A

Sportivi ciudați
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Declarație a C.C. al
Frontului Patriotic

Laoțian
al• Un purtător de cuvint 

C.C. al Frontului Patriotic Lao
țian a dat publicității o decla
rație în care se arată că, după 
intrarea in vigoare a acordului 
privind încetarea focului, tru
pele guvernului' de la Vientia- 
ne, au lansat o serie de atacuri 
în zonele Phou Khe, Phou Ka 
Bo. Phou Ho (la sud de Xieng 
Quang). Thong Chim și Nong 
He (regiunea Pak Song), aflate 
sub controlul forțelor patriotice. 
In același timp, a spus purtăto
rul de cuvint, avioane ameri
cane an bombardat orașul Pak 
Song, provocind uciderea Și ră
nirea a numeroase persoane ci
vile. precum și distrugerea u- 
nui mare număr de locuințe.

Frontul Patriotic Laoțian, a 
arătat purtătorul de cuvint, de
nunță încălcarea acordului de 
încetare a focului, cere ca Sta
tele Unite să pună definitiv ca
păt tuturor bombardamentelor, 
precum și oricărui amestec 
militar în Laos ; el cere, de a- 
semenea, respectarea strictă a 

restabilirea 
înțelegerii 

acord sem- 
1973.

acordului privind 
păcii și realizarea 
naționale 
nat la 21

în Laos, 
februarie

auspiciile Asociației• Sub
spaniole a filmului științific, au 
început, la Madrid, „Zilele fil
mului științific românesc".

%

« Președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat, 
s-a Intîlnit cu Mahmoud 
Riad, secretarul general al 
Ligii Arabe, pe care l-a în
sărcinat să facă cunoscut 
celorlalte state arabe pozi
ția Egiptului privind situa
ția din Orientul Apropiat, 
relatează agenția M.E.N. 
Conform acestei poziții. „Re
publica Arabă Egipt este 
hotărîtă să acționeze pentru 

’ redobândirea tuturor terito
riilor arabe ocupate și să nu 
accepte nici o concesie In 
ceea ce privește drepturile 
poporului palestinian“.

Acord la Sanaa
• Adunarea constituantă a 

Uniunii Naționale Yemenite — 
viitorul parlament al Republi
cii Arabe Yemen — și-a conti
nuat lucrările sub președinția șe
fului statului, Abdel Rahman al 
Iriani. In cadrul dezbaterilor n 
intervenit un acord pentru lăr
girea numărului membrilor a- 
cestui organism de la 58 la 78. 
Ultimele discuții se desfășoară 
în legătură cu alegerea pre
ședintelui și a secretarului ge
neral al Uniunii Naționale 
Yemenite.

Întrevedere Kurt Waldheim—Hafez Ismail
Kurț Waldheim, secretarul genera! a! Organizației Națiuni

lor Unite, a avut, la Sediul O.N.U, din New York, o întreve- , 
dere cu Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe 
Egipt pentru securitatea națională, aflat în vizită în S.U.A.

Intr-o declarație făcută presei după întrevederea cu Kurt 
Waldheim, Hafez Ismail a relevat ziariștilor eă discuția sa 
cu secretarul general al O.N.U. a vizat ansamblul situației din 
Orientul Apropiat. Hafez Ismail a reafirmat adeziunea guver
nului egiptean la prevederile rezoluției numărul 242, din noiem
brie 1967, a Consiliului de Securitate al O.N.U. în problema 
reglementării situației din Orientul Apropiat, declarînd că a- 
ceastă rezoluție și celelalte documente ale O.N.U. în problemă 
rămîn bază a oricărei reglementări. Referindu-se la convor
birile purtate în S.U.A. cu președintele Richard Nixon șl se
cretarul de stat american, Wiliiam Rogers consilierul prezi
dențial egiptean a arătat că aceste discuții au fost utile.

Cu același prilej, un purtător de cuvint al secretarului ge
neral al O.N.U. a declarat presei că, în cursul discuției eu con
silierul egiptean, Kurt Waldheim a relevat că O.N.U. va de
pune eforturile necesare pentru a se ajunge Ia soluționarea 
situației din Orientul Apropiat, aspectele ridicate de Hafez 
Ismail urmind să fie examinate de secretarul general al O.N.U.
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la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Aurora (orele 9,15; 11,45; 15,30; 
18; 20,30).

ZESTREA î rulează Ia Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

TN UMBRA VIOLENȚEI t 
lează la Melodia (orele 8.45; 
13.30; 16; 18,30;
(orele 9; 11,15;
20,30).

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

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16 18,15; 20.30), Volga (o-

18,15; 
20,15).

Lira

ru
lli 

20,45), Modern 
13.30; 16; 18,15;

16;
rele 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
20.30), Arta (orele 15,30; 13;

GRĂSUNA : rulează la
(orele 15.30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează 
înfrățirea între popoare 
15,30; 18: 20,15), Tomis (orele 

15,30; 18; 20,30).

la 
(orele 

9: 
11,30; 15,30; 18: 20,30). Flamura 
(orele 9; 11,30 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA • rulează la Feren
tari (orele 15.30; 17.45; 20), Cos
mos (orele 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR, 
DRAGOSTE : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Munca (orele 15,30; 18;
20.30) .

QUEIMADA : rulează la 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16;
20.30) .

ANUL CARBONARILOR : 
lează la Miorița (orele 10; 
15; 17,30; 20), Bucegi (orele 
18; 20,30). ~
18: 20.15).

LUPUL
NAREA :
(orele 15,30; 19).

BARIERA : rulează la Crlngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18; 
20.30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
ta Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
Ia Floreasca (orele 15,30; 18, 20,30).

ARENA AERIANA rulează 
Rahova (orele 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează 
Viitorul (orele 15,30; 19).

ZOSIA (orele 10; 12; 14) ; PRI
MA LOVITURA CU MACHETA

(ora 16.30), rulează la Cinemateca 
„Union“.

Dacia 
18,15;

PROGRAMUL I

Cotroceni (orele

ru- 
12,30; 
15,30; 
15,30;

franceză.
(reluare). 18,00

programul n
20,05 Film 

pentru copii. Delfinul 
(reluare). 20.30 Dans și 

.............. Dansuri 
ungare. 21.00 Gîzele 

film documentar. 21,25 
Film artistic.

20,00 Avanpremieră, 
serial, 
Flipper 
muzică de pretutindeni, 
țărănești 
Deltei — 
Publicitate. 21.30 
Tutunul (seria I).

MARILOR — RAZBÜ- 
rulează la Progresul

<a

la

17,30 Curs de limba
Lecția a 43-a
Telex. 18.05 La ordinea zilei. Azi 
în județul Prahova. 18,20 Căminul. 
19,00 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cinci
nalul înainte d,e termen — cauză 
a întregului popor. 20.00 Cîntecul 
săptămînii : Țara mea cu ochi 
frumoși. 20,05 Ancheta T.V. 
,,D.M.H." — Direcția mișcării hir- 
tiilor (II). .20,45 Roman foileton : 
„Piatra lunii“. (Episodul III). 
21,30 Revista literară T.V. Scriito
rul ca expresie a luptei pentru 
un ideal de adevăr, de dreptate 
și de frumos. 22,30 .,24 de ore". 
22,50 Stadion. Emisiune de repor
taje, interviuri și comentarii din 
lumea sportului.

Teatrul Național „I. 1«. Ca- 
raelale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — Ora 20; 
Teatrul de Stat din Sibiu (La 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
— sala Schitu Măgureanu) :
TRAGEDIA FECIOAREI — ora 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30: (Sala Studio) :
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE —
ora 20: Teatrul de Stat din Galați 
(La Teatrul de Comedie) : A
DOUA FATĂ A MEDALIEI — Ora 
20: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): 
TUL - 
Studioul 
viziunii) 
DTNAR 
PERDO
— ora 20.

„C. Tănase"
REVISTA ARE CUVIN- 
ora 19,30: A.R.I.A. (La
de concerte al Radlotele- 

: RECITAL EXTRAOR
AL VÎOLONCELISTUT.TH 
COROSTOLA — SPANIA

re- 
Sf.

de la 135 la 
considerați 
ai Vatica- 
fost spo-

rit yi numărul paz
nicilor elvețieni ca
re a ajuns la 66. In 
rest nici o schim
bare față de anul 
trecut: 33 cardi
nali, 34 ecleziastici, 
4 călugări și 68 
clerici.

Un general în retragere 
și un orb înscriși ca îno
tători, un negustor de pă
sări ca portar al unei echi
pe de fotbal...

Sînt cîteva exemple de pe 
lista „atleților“ pe care 
Clubul sportiv al Universi
tății din Roma ii recruta — 
bineînțeles fictiv — pentru 
a-și mări efectivul și a ob
ține, in acest fel, subvenții 
mai ridicate din partea Co
mitetului Olimpic Național 
Italian. In urma unui con
trol riguros. Comitetul O- 
lirnpic a reușit să descopere 
falsul săvîrșit de club. Siste
mul era cit se poate de sim
plu ; numele erau luate la 
intimplare din cartea de te
lefon. Atît de intîmplător 
incit unii dintre „sportivii- 
speranță“, recrutați pe 
tie erau morți de mult...

BIDOANE 
PERICULOASE

Autoritățile din Insulele Ca
nare au anunțat că, în largul 
arhipelagului, plutesc 36 de bi
doane conținînd un gaz extrem 
de toxic. Anunțul precizează că 
periculoasele recipiente au fost 
pierdute. In decembrie 1972. în 
largul coastelor americane, de 
vasul „Montevideo“ navigînd 
sub pavilionul Statelor Unite 
și au ajuns apoi, purtate In de
rivă de curenții maritimi, în 
zona Canarelor. după ce s-au 
aflat o vreme In apropierea li
toralului portughez și a celui a- 
frican. In caz de deschidere a 
recipientelor, gazul poate pro
voca o intoxicare mortală, exis- 
tînd, de asemenea, șl primejdia 
de explozie.

JAPONIA : - „Globtik Tokyo", cel mai mare petrolier din lume 
în cu-

........ , uri ihui mare petrolier din
la ora actuală (deplasament 447.000 tone), care va porni ii. ----- ~ J

rind in prima sa cursa spre Golful Persic.

Celebrul vas grec ce poartă semnătura 
(secolul al Vl-lea înaintea erei noastre), 
american „Metropolitan Museum" in urmă cu un an, 
sumei de 600 milioane lire, este un admit abil... fals" 
întrebare a apărut, zilele acestea. ‘ 
tele prezentate de „Metropolitan 
monstra că 
clandestine 
din colecția

artistului Eufronius 
cumpărat de muzeu: 

in urmă cu un an, contra 
....... ......... — .’ Această 

în presa italiană. Argumen- 
Museum“ pentru a de

provine de la cei 
unor valoroase 

bogătaș libanez
50 de ani în Elveția, au fost primite 
nele italiene. Unul dintre acestea,

pentru
ce fac săpături 

s opere de artă, ci 
‘ îl ținea de peste 
rezerve de cotidia- 

, __ MESSAGERO. scrie
ca nu este exclus ca piesa cumpărată de muzeu) american să 
fie o copie a vasului, lucrată cil mare rafinament, deci un fals.

Mai verosimilă este ipoteza că vasul lui Eufronius este 
autentic și că a fost descoperit împreună cu un întreg lot 
de antichități intr-un morminț etrusc de lingă localitatea Cer- 
veteri, în toamna anului 1971. de către jefuitorii de morminte. 
Se presupune că ar exista un al doilea vas grec descoperit în 
același morminț etrusc și păstrat in Elveția, 
cumpărător. Ministrul italian însărcinat 
relor de artă, Rodolfo Siviero, a declarat 
de-al doilea vas grec se află în Elveția 
multor muzee americane.

între timp, se fac cercetări intense în 
polele etrusce pentru găsirea unor elemente care să elucideze 
atît istoria vasului lui Eufronius, cit și exportul clandestin al 
unor opere de artă de o inestimabilă valoare. Carabinierii au 
intrat in acțiune, punind sub acuzare patru persoane. După 
unele indiscreții, „documentele“ ce vor să excludă ideea sus
tragerii din Italia a acestei opere — ar fi fost confecționate 
după exportul clandestin al vasului.

vasul nu 
în căutarea 

unui care 
cu I

IL

in așteptarea unui 
cu recuperarea ope- 
că, intr-adevăr, cel 
și a fost oferit mai

mormintele și necro-
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