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LUCRĂRILE comm
PE IARĂ A l/MIIMI

OI CULTURĂFIZICĂ Șl SPORT
în sala Ateneului Român din

> Capitală s-au deschis vineri lu
crările Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport.

Conferința urmează să anali
zeze, în lumina obiectivelor sta
bilite de partid și guvern, rezul
tatele obținute în intervalul care 
a trecut de la prima conferință 
și să elaboreze măsurile pentru 
continua dezvoltare a educației 
fizice și sportului în țara noastră.

La lucrările Conferinței parti
cipă delegați aleși în conferin
țele regionale U.C.F.S. — condu
cători ai federațiilor sportive, 
președinți ai consiliilor regionale, 
raionale U.C.F.S. și ai cluburilor 
sportive, sportivi fruntași — ma
eștri emeriți și maeștri ai sportu

lui, antrenori, profesori de educa
ție fizică, activiști sportivi.

La deschiderea lucrărilor Con
ferinței au asistat tovarășii A- 
lexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
narăș, Constantin Drăgan, Leonte 
Răutu, Petre Lupu, Virgil Trofin, 
membri ai C.C. al P.C.R., miniș
tri, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consiliului 
General al Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport.

Au fost alese prezidiul și cele
lalte organe de lucru ale Con
ferinței.

In unanimitate delegații au 
aprobat următoarea ordir\e de 
zi a Conferinței:

1. Raportul Consiliului General 
al U.C.F.S. privind activitatea 
desfășurată în perioada 1962— 
1967;

2. Raportul Comisiei centrale 
de revizie;

3. Alegerea organelor de con
ducere.

Salutul adresat Conferinței de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Roman și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România a fost rostit de la tri
buna Conferinței de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C.
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SALUTUL C. C. AL P. C. R.
Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI

rostit de
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să adresez, din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
un salut călduros delegaților 
și invitaților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive, tutu
ror sportivilor din țara noastră 
și să urez Conferinței cel mai 
deplin succes în lucrările sale.

Conferința mișcării sporti
ve își desfășoară lucrările în 
atmosfera de avînt generată 
d marile succese obținute de 
poporul nostru în opera de 
construcție socialistă. Româ
nia străbate o etapă în care 
poporul își manifestă din plin, 
în toate sferele vieții socia
le, capacitatea și forța de 
creație materială și spiritua
la.

Conferința este chemată să 
analizeze principalele proble
me ale dezvoltării mișcării 
sportive, să stabilească masu
rile cele mai potrivite pentru 
a determina creșterea sub
stanțială și perfecționarea ca
litativă a educației fizice și 
sportului românesc.

In țara noastră, sportul are 
vechi și frumoase tradiții. 
Chiar în acest an se împli
nește un secol de la forma
rea primei asociații sportive 
din România, „Societatea 
centrală română de arme, 
gimnastică și dare la semn", 
endusă de istoricul și patrio-

1 Vasile Ureche. De a- 
nci, mișcarea noastră spor

tivă a continuat să crească; 
sportivi români, în ciuda unor 
condiții adeseori vitrege, au 
reușit să se impună pe plan 
internațional, prin rezultate 
meritorii.

In condițiile puterii popu-

tovarășul Leonte Răutu
lare ștafeta acestor rezultate 
a fost trecută noilor contin
gente de sportivi, s-au creat 
condiții tot mai propice pen
tru dezvoltarea culturii fizi
ce, pentru cuprinderea în ac
tivitatea sportivă a unor mase 
tot mai largi de tineri și oa
meni ai muncii.

în ultimii ani, mișcarea 
sportivă de masă a obținut 
rezultate îmbucurătoare. Un 
număr de cluburi și asociații 
sportive din întreprinderi, in
stituții și de la sate desfășoa
ră o activitate bogată, milioa
ne de tineri sînt antrenați în 
competiții și concursuri, cu
nosc o înviorare activitățile 
sportive din școli și instituții
le de învățămînt superior.

In sportul de performanța, 
sportivii noștri, susținînd cu 
cinste culorile patriei, au cu

cerit laurii victoriei în între
ceri internaționale de presti
giu ; fruntașii sporturilor nau
tice, scrimeurii, handbaliștii 
și rugbiștii, jucătorii de volei, 
șahistele și luptătorii noștri se 
numără printre cei mai buni 
din Europa sau din lame. Am 
plăcuta însărcinare de a 
transmite felicitările condu
cerii de partid și de stat tu
turor acelora care au făcut 
ca tricolorul românesc sâ fie 
ridicat în semn de salut al 
izbînzilor sportive pe diferite 
meridiane ale globului! ț 

Examinînd situația mișcării 
sportive, în spiritul de exigen
ță care-i este propriu, con
ducerea partidului apreciază 
că rezultatele de pină acum, 
cu toate succesele inregistra-
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în majoritatea zi
lelor din ultima săp- 
tămînă cerul Moldo
vei a fost adînc și 
senin ca albastru de 
Voroneț. Rareori, 
doar cîte o ploaie 
curată și deasă a în
dulcit verdele uscat 
al porumbului ; griul 
rămas în urmă cu 
coacerea față de re
giunile sudice ale 
țării a făcut și el 
saltul mult așteptat. 
Raidul întreprins în 
raioanele regiunii 
Iași înregistrează, pe 
linia recoltării, rea
lizări despre care 
merită să se scrie cu 
entuziasm.

Cuvinte de laudă, 
mai întîi despre hăr
nicia celor din coo
perativele agricole 
de la Țigănești, Mo- 
vileni, Prisecani, Bi
volari. Andrieșeni și 
în genere, despre 
cooperatorii din ra
ionul Hîrlău care, 
neprecupețindu-și e- 
forturile, organizîn- 
du-și bine munca la 
cîmp s-au apropiat 
cu pași repezi de 
momentul încheierii 
campaniei, sau au 
încheiat-o deja.

Rezultate nesatis
făcătoare au însă ra
ioanele Negrești și 
Pașcani unde. la 
data trecerii noastre 
recoltarea griului se 
făcuse abia în pro
porție de 23,1 la 
sută și respectiv 19,8
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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portretul unei generații
UN TINERET MODERN

AL UNEI ȚÂRI MODERNE

Convorbire cu tovarășul

CONSTANTIN MÎNDREANU
prim-secretar al Comitetului 

regional Dobrogea al P. C. R.

Aspect din timpul lucrărilor Con
ferinței pe țară a Uniunii de Cul

tură Fizică și Sport

Foto: AGERPRES

DIN SCUZE 
SE FACE PUNE!

CÎTEVA EXPLICAȚII ALE ÎNTÎRZIERII 
RECOLTĂRII ÎN REGIUNEA IAȘI

la sută. Cauzele a- 
cestor rămîneri în 
urmă se găsesc în 
slaba organizare a 
campaniei. în pregă
tirea superficială a 
oamenilor și a mași
nilor.

Primele zile ale 
declanșării campa

niei de recoltare de 
pildă i-au aflat pe 
cei de la Rediu Ta
tar cu combinele 
încă în probe, cu sa
cii încă neasigurați. 
La Vînători (raionul 
Iași) am întîlnit o 
situație similară. Do
siți în spatele scuzei

că majoritatea băr
baților din sat lu-

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare 
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Ștefan Iureș

La cooperativele agricole din regiunea Banat, re
coltatul griului se apropie de sfîrșit 

Foto: GH. CUCU

O nouă mașină 
agricolă

CONSTANTA. — La In- 
treprinderea metalurgică 
..Energia* din Constanța a 
intrat în producție de serie 
o nouă mașină agricolă: 
combina pentru tocat furaje. 
Proiectată și realizată în 
cadrul întreprinderii, com
bina poate pregăti pentru 
hrana animalelor cîte 1 500 
kg furaje pe oră. Calitățile 
constructive ale utilajului 
permit toca rea de paie, lu- 
cernă, știuleți și coceni de- 
porumb și a altor furaje 
grosiere. Primele combine 
de acest fel sînt folosite cu 
rezultate bune de către uni
tățile agricole din Dobro
gea.

Tabăra de la

poalele Caraimanului

Mai înainte de a stabili cui aparține 
ideea (Comitetului Central al U.T.C. în 
colaborare cu Ministerul învățămîntului 
și societatea de specialitate) să remar
căm că ideea este excelentă : o tabără 
școlară de odihnă creată pe principiul 
reunirii unor elevi cu o înclinație sau 
preocupare comună. Cadrul ales — Buș
tenii Văii Prahovei — are lot ce e nece
sar destinderii și inspirației, mișcării și 
reveriei; calități esențiale pentru un Ioc

—

Continuind sena de interviuri so
licitate unor personalități din viața 
noastră politică, socială și cultural- 
științifică, publicăm în numărul de 
față convorbirea realizată de un redac
tor al ziarului nostru cu tovarășul 
CONSTANTIN MÎNDREANU. prim- 
secretar al Comitetului regional Dobro-
gea al P.C.R.

întrebare: Ce for
ță reprezintă tinere
tul în regiunea Do- 
brogea?

Răspuns: In regiu
nea Dobrogea, ca ori
unde în țara noastră, 
tineretul se consti
tuie într-o prezență 
masivă în toate sec
toarele vieții social- 
economice. In indus
trie, pe șantierele de

construcție, în agri
cultură, în școlile 
și facultățile regiu
nii noastre muncesc 
și învață aproximativ 
180 000 tineri. La toa
te realizările obținu
te o contribuție în
semnată au adus-o ti
nerii, care, alături 
de vîrstnici, au par
ticipat la realizarea 
și depășirea sarcini

lor economice, la dez
voltarea agriculturii, 
la realizarea obiective
lor prevăzute în planul 
cincinal, la înflorirea 
învățămîntului, științei 
și culturii în regiunea 
noastră. In lumina 
acestor preocupări, 
s-a întărit continuu 
rolul organizațiilor 
U.T.C. în educarea 
maselor largi de ti
neri în spiritul dra
gostei și atitudinii 
înaintate față de 
muncă, al dragostei 
față de partid și pa
tria noastră socialis
tă. Majoritatea covâr
șitoare a tinerilor din 
regiunea noastră a

înțeles că este o da
torie patriotică, de 
mare cinste să-și în
chine elanul și ca
pacitatea creatoare 
înfăptuirii, alături de 
toți oamenii muncii 
din regiunea noastră, 
a obiectivelor stabi
lite de partid. Efor
turile lor se alătură 
eforturilor susținute 
ale tineretului din în
treaga patrie, ale în
tregului nostru po
por, care muncește 
cu entuziasm pentru 
înfăptuirea tuturor 
sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea 
al P.C.R., pentru în
florirea continuă a

scumpei noastre pa
trii — Republica So
cialistă România.

întrebare: Care sînt 
consecințele imedia
te și de perspectivă 
ale prezenței tineri
lor în toate comparti
mentele social-eco- 
nomice?

Răspuns: Prezența 
tinerilor în toate sec
toarele de activitate 
exercită o puternică 
infuzie de vigoare și 
entuziasm, o continuă

VARTAN 
ARACHELIAN
(Continuare 
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DEPLINĂ APROBARE POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

0 POLITICĂ PROFUND 
CONSTRUCTIVĂ

Peisaj urban din Piatra Neamț

școala

Mircea Lepădătescu
șef de sector la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei

CUVINTELOR POTRIVITE
menit să găzduiască Tabăra centrală de 
elevi din cenaclurile literare ale liceelor 
și școlilor profesionale... Uniți prin dra
gostea pentru literatură, recunoscători 
pentru generoasele condiții oferite unor 
creatori la primii pași, hotărîți să folo
sească acest prilej pentru îmbogățirea 
averii lor spirituale, o suta treizeci și 
doi de elevi din toată țara petrec la 
poalele Caraimanului o vacanță de ne
uitat.

E de mirare că, printre 
acești visători la pragul 
superior al adolescenței îți 
revin în minte adaggii e- 
minesciene ? Nu numai : 
„Printre sute de catarge / 
Care lasă malurile / Cîte 
oare le vor sparge / Vîn- 
turile, valurile..." ci și încă 
aici mai oportunul „Și pe 

' margini de caiete scriam

versuri dulci, de pildă, / 
Către vreo trandafirie și 
sălbatecă clotildă". Dar 
s-ar putea să te suspectezi 
de o viziune lirică auto- 
impusă, de o impresie do- 
bîndită apriori, nelegată

(Continuare 
în pag. a 11-a)
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Zi de zi urmăresc activitatea 
partidului și guvernului nostru 
în domeniul relațiilor internațio
nale. Acțiunile, inițiativele Ro
mâniei pe arena mondială con
stituie pentru mine ca și pentru 
toți cetățenii patriei un izvor de 
adîncă satisfacție. încercăm cu 
toții un puternic sentiment de 
mulțumire și optimism știind că 
politica externă a României so
cialiste este o politică profund 
realistă constructivă, corespun- 
zînd în totul intereselor funda
mentale ale poporului nos
tru, intereselor păcii și secu
rității în întreaga lume.

Lucrările recentei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale pe care 
le-am urmărit cu deosebit inte
res, cu legitimă mîndrie patrio
tică, au constituit o nouă pu
ternică și vie expresie a caracte
rului științific al politicii externe 
promovate de partid și guvern. 
Document de o mare valoare teo
retică și practică, expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, face 
o analiză temeinică, marxist-leni- 
nistă, a proceselor contempora
neității, a dezvoltării relațiilor 
internaționale în zilele noastre, 
a trăsăturilor și principiilor de 
bază ale activității României pe 
arena mondială.

Din bogăția de idei ce s-au 
desprins din dezbaterile sesiunii 
aș dori să remarc și să mă opresc 
asupra fundamentării tezei că, 
în condițiile actuale de dezvol
tare a comunității internaționale, 
țările mijlocii și mici pot juca 
un rol important în apărarea pă
cii și securității, pot influența 
într-o măsură remarcabilă evo
luția evenimentelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea în ex
punerea sa: „Una din trăsătu
rile epocii pe care o trăim este 
participarea tot mai intensă la 
rezolvarea problemelor vieții in
ternaționale a țărilor mici și mij
locii. Concepția după care soar
ta omenirii stă exclusiv în mîi- 
nile marilor puteri nu mai co
respunde noilor condiții ale dez

voltării sociale. Realitatea de
monstrează că soluționarea liti
giilor internaționale nu mai poa
te fi hotărîtă doar de marile pu
teri, aceasta depinzînd în zilele 
noastre de cooperarea activă a 
tuturor statelor lumii".

Transformările revoluționare 
petrecute în lume, apariția pe 
teritoriile fostelor imperii colonia
le a unui mare număr de state 
independente, creșterea conti
nuă a rolului națiunilor în rîn- 
dul forțelor motrice ale dezvol
tării social-istorice contempora
ne, toate acestea au dus la spo
rirea rolului statelor mijlocii și 
mici, la o participare mereu mai 
activă a lor în rezolvarea pro
blemelor mondiale. Astăzi, tot 
mai multe state mici și mijlocii 
înțeleg rolul pe care îl pot juca 
pe arena mondială, își dau sea
ma că nu mai pot și nu mai 
trebuie să fie folosite ca masă 
de manevră în slujba intereselor 
marilor puteri imperialiste. Aces
te state constituie o forță reală 
care poate și trebuie să răspun
dă în egală măsură cu marile pu
teri de destinele omenirii. Se 
poate afirma cu puterea unei rea
lități istorice de necontestat că 
în epoca noastră fiecare stat, fie
care națiune, mare sau mică, 
poartă răspunderea pentru soar
ta păcii, are îndatorirea de a-și 

K aduce aportul activ la preîntâm
pinarea unui nou război, la des
tinderea internațională, la întări
rea prieteniei și cooperării între 
popoare. Principiul fundamental 
impus de viață și unanim admis 
al egalității în drepturi a tutu
ror statelor suverane presupune, 
impune chiar participarea activă 
a fiecărui stat la soluționarea tu
turor problemelor internaționale 
care interesează umanitatea.

O ilustrare elocventă în acest 
sens o constituie însăși politica 
externă a țării noastre, contribu
ția ei activă, consecventă, la asi
gurarea unui climat internațional

(Continuare în pag. a IV-a)
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O primă surpriză: serbarea 
din Lunca Moldovei a fost, de 
fapt, o verigă dintr-un lanț de 
manifestări de largi proporții 
la care tineretul din Gura Hu
morului — după cum ne-a încre
dințat tov. Dumitru ~ UngUreanu, 
secretar al Comitetului raional 
U.T.C. — participă de fiecare 
dată cu plăcere. „Astfel — ne-a 
relatat, el — cu o duminică îna
inte, la 25 iunie, în Poiana Lun
gă de la Ilișești a avut loc, sub 
numele de „Ziua cooperatorului“, 
o acțiune cu program asemănă
tor; Ia o săptămînă după serba
rea din Luncă, duminică 9 iulie, 
în patru centre din raion s-a 
desfășurat concursul cultural- 
sportiv pe grupe de comune. A- 
vem în plan, pentru viitorul a- 
propiat, și alte asemenea ac
țiuni".

Cît despre ziua de odihnă a 
tineretului — ne-a spus tov. Con
stantin Ciubotaru, secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.C., —
programul ei a cuprins o vizită 
la Mînăstirfea Voroneț, un film 
(„Neamul Șoimăreștilor", realizat 
chiar pe meleagurile noastre), un 
spectacol prezentat de formațiile 
artistice de amatori de la noi 
și din alte zone ale regiunii, în
treceri sportive, jocuri distracti
ve, dans. Sîntem siguri că cei 
peste 5 000 de participant, din
tre care 800 tineri din comu
nele raionului și alți 800 in
vitați din alte raioane, au petre
cut cu adevărat o zi de neuitat".

Pentru confirmarea acestei cer
titudini a interlocutorului nostru, 
ni s-a părut interesant să ne a- 
dresăm cîtorva tineri din Gura 
Humorului care au participat la 
acțiunea cultural-distractivă din 
Lunca Moldovei, cu întrebarea 
simplă: „Cum v-ați simțit acolo?" 

— Excelent! N-am mai luat 
parte la asemenea manifestări, a- 
tît de bogate și atît de bine or
ganizate. Am vizionat progra
mele artistice, am urmărit un 
concurs de lupte, am dansat... 
(Maria Breahnă, planificatoare la 
cooperativa „Solidaritatea").

— Am jucat volei, am privit 
demonstrația de oină și specta-

să nu substituie

calendarul zilnic
Corespondentul nostru din Suceava. Ion Beldeanu, 

nota în paginile ziarului inițiativa Comitetului raional 
Gura Humorului al U.T.C. de a organiza duminici 2 iulie 
în Lunca Moldovei o amplă manifestare cultural-dis
tractivă, menționind că „organizarea unor impresio
nante petreceri în aer liber a căpătat in ultimii ani un 
caracter tradițional pentru tineretul sucevean*.

Cum apreciază tinerii aceste inițiative?

colele formațiilor artistice, am 
dansat — într-un cuvînt am pe
trecut o zi plină (loan Sihlanic, 
mecanic auto la I.M.T.F. Gura 
Humorului).

Transcrise sumar, opiniile tine
rilor din Gura Humorului con
verg spre a consemna satisfacția 
față de organizarea unor acțiuni 
culturale de amploare. Pe de 
altă parte, însă, ele invită și la 
unele reflecții.

Astfel, în legătură cu structura 
de conținut a serbării din Lunca 
Moldovei, tinerii au avut foarte 
puține lucruri de spus. Au reți
nut mai ales programul artistic 
(și acesta „în general", fără de
limitări și preferințe concrete), 
întrecerile sportive și — unii din
tre ei —> dansul. Este semnifica
tiv că nici unul dintre momen
tele care în intenția organizato
rilor trebuiau să constituie pilo
nii de conținut ai programului zi
lei — vizita la Voroneț și vizio
narea filmului „Neamul Șoimă- 
reștilor", — nu a rezistat în me
moria partieipanților.

în discuțiile purtate cu tine
ri din Gura Humorului, atenția 
ne-a fost atrasă însă mai ales de 
un alt aspect al problemei. După

fiecare, desigur, eforturi srirsfarei 
ne-am pus brtreberea: efesd mai 
au vreme tovarășe de 1b Gcra 
Humorului să se preocupe fi de 
organizarea celorlalte oatofeteiri 
culturale, curente, zilnice, desti
nate să umple as foi» Caspau 
liber al tinerilor ?

Pentru a afla un rirrxu, m 
solicitat interlocutorilor noștri — 
aceiași care se declaraseră mul
țumiți de nivelul manifestării din 
Lunca Moldovei — sâ ne nu
mească și alte cîteva acțiuni cul
tural-educative la care au luat 
parte în ultima vreme (exceptând 
serbările duminicalei.

Răspunsurile au fost elocvent 
de asemănătoare : senie de dans 
organizate sîmbătă la Casa de 
cultură, spectacole — rare — ale 
trupelor profesioniste aflate în 
trecere prin Gura Humorului si, 
în rest, ci nemat nzraful și televi
zorul. Să nu exagerăm : unii ti
neri ne-au vorbit despre excursii, 
despre întreceri artistice de tip 
„dialog pe aceeași scenă" între 
întreprinderi, dar cele mai re
cente dintre aceste manifestări 
avuseseră loc cu două luni îna
inte ' Consultând programul de 
acțiuni cu public al bibbotecri 
raionale, n-am găsit între 1 iunie 
și 10 iulie decît două prezentări 
de cărți (cu un număr foarte mic 
de partiapanți) p o seară de 
basm pentru copii. Programul de 
la sediul Case: raionale tie cul
tură, în săptămînă dintre S ai R 
iulie, a cuprins, în afara serii dis
tractive de sîmbătă. o singură ac
țiune : conferința «Cunoașterea 
fi respectarea regulilor de orcu- 
btie’, organizată de miliție. 
^Este și firesc să se tetJmple așa 
— ne spune tor. Comefat fiefet, 
metod-«t la Casa de cuiruri_ Cir.d 
se organizează masfestări de 
■uplneir cum a fast cea de la 2 
iube. pe urnei ii totarășdor de la 
U.T.C. si ai noștri cad tnare pro- 
bSmtau de b precitm si 
l-».l j—n i farattvbr xrtstce,

s bei, > li mii i 1= «MDenei 
wttStfc «*e de utey-.t « na

earcs, pe «r-vrutea nou 
tri edeiri de h .edx. care er 
pet» rfe-i teserifee o pocbflrtate 
permanentă de a-F petrece tim
pul hher. Porte ci ar fi util ca. 
pcxDtr-o nod orp- zare, casele 
de cultul ă — cu xx personal res- 
trirs — să ae ocuce ochmv de 
activ ftatoa far de ■ serba, iar

oetodfcă a »ea cuămafa c

n. » j - - -- -»i -

Bei— pauferz c nw—i dezbă

ra inițierea și precăeuea tor. «r- 
ganizațide U.TjC. au dmora sâ 

munca cnihmJS mrwrt aetsu- 
mle zfb—re. să ut KațBeșe_

COSTTN

ȘCOALA CUVINTELOR

POTRIVITE
(Urmare din pag. I)

organic de realitățile taberei, nu
mai așa, pentru că te știi aid, 
printre atîția aspiranți la grațiile 
muzei Polymnia.

Cartea colectivă de vizită 
găsește în holl, pe o masă : 
într-un colț; vreo douăzeci 
reviste școlare, editate în

se 
stă 
de

colțurile României. Editate, aces
ta este cuvîntul, cu toate că pro
ducțiile respective au condiții 
„poligrafice" dintre cele mai di
ferite, de la tiparul autentic, pînă 
la simpla caligrafie, trecînd prin 
comodul șapirograf și modesta 
mașină de scris. Comitete de re
dacție alcătuite în cea mai mare 
parte din elevi, membri ai cena
clurilor literare din școli, vor fi 
depus o muncă anonimă, dar stă
ruitoare, ca să asigure apariția 
acestor publicații, cu titluri pur
tând fie o tentă clasică L.Lycae- 
um“, „De juventute"...) fie sfi
dător modernă („A.B.C.", ^Cubul 
sferic"...) alături de cele majori
tare, cu coperți ce vestesc, ti
mid, „Condeie noi", „Muguri" 
sau ,;Mlădițe". Care dintre ele va 
avea gloria de a fi, cîndva, cer
cetate de un istoric literar avid 
să descopere debutul absolut al 
unei mari glorii literare ? Deo
camdată, unii dintre semnatari 
s-au și întâlnit prin iscălitură în 
coloanele „Preludiului" — supli
ment literar pentru elevi al 
„Scînteii tineretului" iar aici, la 
Bușteni, s-au îqtîlnit și s-au cu
noscut aevea.

Ii îndrumă nouă cadre didac
tice, profesori cu o largă înțele
gere asupra înclinațiilor literare, 
hotărîți deci să transfere prero
gativele lor de cadre didactice 
calității de simpli prieteni cu 
mai multă experiență în imperiul 
literelor. Cele mai bune oreații 
se publică la „Excelsior", publi
cație cvasi-cotidiană a taberei.

Un concurs „Cîntare patriei și 
tinereții", dotat cu premii în 
cărți dar, și mai stimulativ, cu 
ambiția de a demonstra o pre
zență și un relief poetic propriu, 
își va arăta roadele la flăcările 
focului de tabără dinaintea des
părțirii. O serie de recitaluri și 
medalioane — Eminescu, Ar- 
ghezi, Blaga — o serie de fami
liarizări cu laboratorul poetic al 
altor mari Vrăjitori ai breslei — 
Esenin, Apollinnaire, Rilke, Vil
lon, Poe, Quasimodo — numără 
munții dimprejur ca auditori cu 
drepturi egale, ridică aspirațiile 
poetice la înălțimi miraculos tan
gibile. în sfîrșit, întâlniri cu scrii
tori coBterHperaai'Xoaspeții ta
berei au fost Iftări Horea, A. E. 
Baconski, Ion Băieșu), permit in
cursiuni în probleme profesiona
le, cunoașterea clim^ului literar, 
satisfac curiozități și deschid 
perspective, confruntă opinii și 
promit studieri mai sistematice.

Dar în esență, aici esia-școala 
cuvintelor potrivite. ’ Aici - Vine 
George Gavrileanu,’ care la cei 16 
ani și-â văzut semhătura în cîte-‘ 
va reviste centrale și din regiu
nea natală, pentru a le citi cîtor
va din Cej 131 de prieteni poe
mul său „Naștenpa.JMJsibilă" — o 
viziune inspirată” din fresca „Ju
decata din urmă" de pe zidul 
Voronețului ; comuna natală a 
poetului este Voronețul. Doina 
Uricaru citește aici versurile stră-

bătute de fluiditatea emoției fi 
de supunerea materialului isto
ric la sentimentul uman. .Knca 
Sîrbulescu își prezintă aici cro- 
chiurile ei grațios inxuce, el-rc: 
lui Dumnezeu — pensionarul, p 
saluturi aparent ireverențioase 
la adresa intangibililor corifei ai 
științei, „suspendați “ pa timpui 
vacanței. Aici, in tabăra de la 
Bușteni, în școala cuvintelor po
trivite, își mărturisește loan Hriș
că, de la Liceul „G. Bacovia" dm 
Bacău, intenția de a se consacra 
prozei storice, iar Gheorghe Exk 
de la Liceul din Pogoar.de-Bsr- 
zău preferința pentru o proză da 
observație psihologică pe pretex
tul unor episoade din cel de-al 
doilea război mondial ; si tot aia 
Carmen RusincnL de la Lacoul 
„N. Bilcescu" din Capitală, o 
fată cu veleități ontice remarca
te, atrage atenția — en argxxmen- 
te — primului, că xizzunea strict 
contemporană condițiooează ope
ra istorică și cehii de-al douea 
că, pînă Ia proba contrarie, ac
cidentul biografic" de a »e fi 
născut la cinci am după termina
rea îâzboiului ar trebui să ofere 
o altă arie de cunoaștere r n>- 
vestigație psihologică—

Atenție ; poeții, prozatorii, cri
ticii aceștia au 16 sau cei mult 
17 ani! Dar au o seriozitate des
pre care în buletinul de identita
te nu se spune nimic. De aid. de 
la nivelul Prahovei și oină ras 
la cota Crucii Eroilor de pe C*- 
raiman, întreg văzduhul este 
plin de uriașa lor aspirație. Iar 
pe una dintre culegerile șccCare 
din holul clădirii, pe pagma de 
gardă a caietului wRod ta %o<s- 
re" se poate dti cuvîntul — 
înainte adresat de Tudor Argbe- 
zi ucenicilor în literatură cLa re
giunea Brașov : „Rd&dare. eso- 
destie, muncă accerbă. Talentvl 
vine de la muncă și
în meserie. Multe ncroace eere- 
tui tineret care vrea sd se 
me". Sub semnătura Iui Tudor 
Arghezi, maestrul cuvintelor po
trivite. se află data: 13 mar
tie ’67.

Urarea, venind din urmă, cu 
numai patru luni, vine acum «ie 
dincolo de Timp.

SE VOR
SUPUNE

COMORILE
Șase sute de grărrie â# tirană “pe zi, 

ceva mai mult de un litru de apă, iată 
esențialul „bogățiilor" de care dispunea 
fiecare dintre strămoșii noștri preisto
rici. Ei foloseau, de asemenea, o canti
tate neglijabilă de piatră și argilă. O 
singură sursa de energie : mușchii. în 
prezent, 20 tone de materii prime ex
trase din Pămînt procură anual, fiecă
ruia dintre noi necesarul și surplusul 
vieții noastre. în plus, satisfacerea anua
lă a nevoilor unui singur om modern 
absoarbe jumătate de tonă de oțel, sute 
de kilograme de metale.

Se înțelege de ce Casandrele industriei 
»e tem ca plumbul, cuprul și chiar fie
rul să nu se adauge foarte repede listei 
metalelor rare. Ei prezic sfirșitul rezer
velor de petrol pentru anul 2 000. Teza 
susținută sună cam așa: „Exploatând 
fără încetare și în ritm accelerat zăcă
mintele minerale, ne devorăm capitalul. 
Noi consumăm comori concentrate acu
mulate de forțele naturii de-a lungul 
unui miliard de ani. Aceste comori se 
epuizează și civilizația nu va putea aș
tepta ca ele să se reconstituie. Omul tre
buie să găsească mijloace de a rezolva 
problema. Altfel, el va cunoaște soarta 
primitivului din Neanderthal care mu
rea de frig pe un pat de cărbune**. Opti
miștii obiectează la aceasta că minele 
noastre cele mai profunde nu ating de- 
cit 3 000 metri. Niște biete zgîrieturi 
la suprafața Terrei cu un diametru de 
peste 12 000 kilometri!

în birourile de studii, în laboratoare 
savanții iau, pare-se, foarte in serios 
epuizarea bogățiilor mineraliere clasice 
in perspectivă. Ei se arată insă optimiști 
in ce privește capacitatea geniului uman 
de a-și făuri prosperitatea.

MooUizată în scopuri pașnice, puterea 
stocată in armele atomice aflate actual
mente in arsenalul puterilor nucleare ar

putea — după aprecierile unor statis
tici americane — să miște de pe acum 
toate mașinile pămintului pe timp de 
un deceniu și jumătate, compensînd mii 
de milioane de tone de petrol și căr
bune. Uraniul, plutoniul și thoriul nu 
vor juca insă decit un rol tranzitoriu 
in „afacerile terestre". Fisiunea lor ră- 
mine, in ultimă analiză, o metodă ne
convenabilă pentru producerea energiei. 
Unii din radio-izotopii eliberați de reac
toare sint nocivi. Dincolo de fisiunea, 
însoțită de cortegiul ei de subproduse 
otrăvite, există fuziunea atomilor ușori 
ca hidrogenul și litium-ul. Omul a re
constituit-o. El n-o stăpînește, n-a „do- 
mesticit-o" încă. în momentul cînd o va 
face, el va rezolva pentru totdeauna pro
blemele energiei.

Atunci împărăția lui Neptun ne va 
furniza carburanți în cantități nelimita
te. Hidrogenul greu, prizonier al ocea
nelor va însufleți mașinile, va încălzi 
orașele perpetuu.

Oceanul rămîne și o sursă inepuiza
bilă de bogății de bază. Patru kilometri 
eubi din apele^sade^ rețin 150 milioane 

> '-tone^de^ materii' solide (in suspensie și 
Zdisoluție-). Arr^cea mai mare parte sare 
^or’dinâra^O-mtlioane^tone) dar, de ase

menea, aproape toate elementele utile 
tehnicii. De pildă, 18 milioane tone 
magneziu. Impresionantul progres al 
chimiei în; ultimii ani ne face să pre
supunem că uriașele bogății ale ocea
nelor vgr fiutșa fi exploatate mult înain
te de epuizarea resurselor tradiționale 
ale Terrei. Nu e o fantasmagorie să ne 
imaginăm că în două-trei decenii uzine 
vaste folosind energie termo-nucleară 

Z ZvdE extrage din -oceane apa pură, sar,ea, 
'.iJid^nezîul, strorițiut, rubidiumul, cuprtil 

Z Cfl nutflerads'e\ alte elemente.

EM. RUCAR

PAMFLET
n clasa a IV-a elemen

tară numele elevului 
Bibișircă Șt Vasile a 

dispărut. Bibișircă a devenit 
elevul Pentru Contra. Desti
nul i-a fost pe măsura nume
lui. Pentru Contra reprezintă 
opoziția. Orice s-ar întîmpla 
pe lume., fie că-i. bine, fie că-i 
rău, Pentru Contra este con
tra. Pentru Contra ’ n-o face 
din rîzgîială. Pentru Contra 
așa e el făcut să fie con
tra. Răsare luna, el e con
tra, plouă, el e contra. Se 
strică liftul el o contra. Nu 
se strică, el e contra. In ge
neral el e contra. Nu-i place 
nimic din cele ce se întîmplă. 
O haină albă îl indispune. O 
haină neagră îl indispune. El 
e contra albului și negrului, 
pe rînd fără nici o explicație. 
Se sădește un pom lîngă blo
cul său Pentru Contra e din 
principiu contra. E cutremur 
de pămînt în Australia Pentru 
Contra e contra. Nu e cutre
mur de.; pămînt. în Australia 
el este totuși contra. De ce 
este Pentru Contra tot mereu 
contra ? Vrea el mai mult de 
la viață și e nemulțumit de 
felul în care șt~o fac alții ? 
Se pare că nu. Pentru Con
tra e contra din nerealizare. 
In viața lui nu a făcut aproa
pe nimic. De aceea s-a uitat 
la ce fac alții. S-a uitat atent, 
a găsit sau n-a găsit erori, nu 
contează, el a fost contra. Să 
fi făcut eu asta, zice el. 
Ehee I Ați fi văzut atunci. 
Dar cum nu i-a trecut prin 
cap să pună mina pe nimic, 
profesiunea lui este contra. Ii

CAR.XET DE LUCRU
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deUliat și pe puncte, 
glumiți, 

este că 
i în- 
— în 

m-a 
i gust 

public,

— Trageăe de-a drep-

Ca «

Dar i
se fac referiri, se 

modele, procedeu 
i «e pare că rezultă 

din neputința de a analiza 
poezia din ea însăși, din 
filonul ei. Ca și cînd ai 
evpHca o invenție româ
nească prin clima tempe
rată a țării noastre.

Așa că eu zic să ne în
toarcem la teatru.

— Ea doua oară cînd 
spun că e a nu știu cita 
oară cînd literații cu care 
stau de vorbă își exprimă 
pasiunea pentru teatru. $i 
e paradoxal pentru că 
teatrul continuă să fie cel 
mult mediocru — vorbesc 
de literatura dramatică o- 
riginală.

— Nu este așa de para
doxal (Pe cît e de me
diocru).

— î ? ! Poate nu e pa
radoxal pentru că... n-a
vem talente. La urma ur
mei — vorba veche — „de 
unde nu-i, nici dumnezeu 
nu cere". Poate trecem 
printr-o perioadă fără au
tori dramatici.

fa

sâ tie repre-

teuCi cu exagerările de care 
se cete ur«uăe. Ea na cred 
ia -yiriade" prea mari, e 
aproape • dherriane care

teuțn nhclatoare să vor
bești derprr așa ceva. 
Avem — vorbind de tineri, 
doaă. trei personalități 
mari poetice și cițiva 
poeți foarte buni. Ceea ce 
e foarte mult foarte bine. 
Ultimul număr din 
journal des poetes",
apare la Bruxelles — este 
dedicat tocmai tinerei po
ezii românești. Publică 11 
poeți — cu o prezentare 
plină de cuvinte frumoase 
despre noi. Numele im
portante ale acestei gene-

„Le
care

MARIN

SORESCU
ale artei. S-a ignorat o 
lunga bucata de vreme 
tocmai amănuntul că, în 
teatru, pedagogicul rezultă 
— nu e un scop care tre
buie atins oricum. Măcar 
pentru că în felul acesta 
nu e atins. Astfel că s-a 
ajuns la situația — abia a- 
ceasta paradoxală — că 
avem un teatru absolut 
excelent, cum puține sînt 
în Europa, cu o școală re
gizorală și actoricească cu 
totul remarcabile, pentru 
care nu avem o literatură 
dramatică pe măsură.

— Dumneavoastră scri
eți teatru, Ana Blandiana 
vrea să scrie, Ion Băifeșu 
și atâția alții. Nu ne ră- 
mîne decît să fim optimiș
ti — cu sprijinul secreta
riatelor literare, Direcției 
teatrelor, regizorilor, Con
siliului Teatrelor, a Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a Sfatului 
popular al Capitalei — 
secția dramatică — a... In 
sfîrșit, să fim optimiști.

Adevărul este că eu sînt 
o entuziastă — sînt sigură 
adică de faptul că s-a 
„născut" o generație cu 
totul deosebită de scriito
ri, actori, pictori. Am mîn- 
dria acestei generații, a ce
lor crescuți în acești ani 
dinamici și n-am motive 
să nu fiu convinsă că ea 
este capabilă să creeze a- 
cel climat artistic și inte-

rații încep să fie cunos
cute, stârnesc interes, au, 
într-un cuvînt, prestigiu.

în treacăt fie spus — 
mă întreb ce-o mai fi tra- 
ducînd Editura Meridiane, 
singura editură de limbi 
străine din țară. Dar re
venind — tot despre poe
zia tânără. Asemeni nu 
cred în geniile precoce. 
Romantismul, cu sau fără 
„post", ca și suprarealis- 
mul au murit. Epoca noas
tră este a lucidității, e 
?;reu să scrii poezii lucide 
ără să fi trecut măcar de 

lucrarea scrisă la admite
rea în facultate. E destul 
de greu de altfel să scrii 
poezii lucide. Asta vine 
în timp.

— Mulți spun că astăzi 
nu și-ar mai fi publicat 
prima carte de versuri.

— Am uitat să observ 
— mi-ați amintit prin 
„prima carte" că totuși, 
de vreo 2-3 ani n-a apărut 
nici o „primă carte" — 
eveniment. Asta mă îgri- 
jorează.

— Liniștiți-vă, adevărul 
este că ștacheta s-a ridi
cat foarte sus prin apariția 
lui Cezar Baltag, Marin 
Sorescu, Nichita Stănescu, 
Ion Gheorghe. Poeți cu 
totul remarcabili n-apar 
în fiecare an. Și aveți 
dreptate să nu observați 
debutul — destul de re
cent — al extraordinarului 
poet care este Ion Alexan-

— Considet poetul ca 
expresia cea mai înaltă a 
unui literat. Dar el trebu
ie să fie un scriitor com
plet, nu trebuie să stea pe 
același jar — se învecheș
te și nu mai arde la fel 
de proaspăt. Trebuie să 
schimbi, să scrii poezii, 
teatru, eseu, să nu scrii o 
vreme poezie...

— Dacă poțt.r.r-...............
— Da, dacă poți ! Dar 

veți recunoaște _ nevoia 
permanentă a patosului...
„de început", al lucrului 
nou.

— Deci ?
— Deci scriu țT ttiuVOr , 

lum de eseuri — un fel de 
introducere în poetica mo
dernă. încerc să analizez 
cîtevn zone de „poetic", 
adică, de - -
și poezie, filozofie și poe-’ 
zie, inefabileiLdn^poezie^. 
exemplificîhd prin Saint.’ 
John Perse, Eliot, " Lucre'-’* 
țiu și alții. Da, sînt nece
sare pauzele.

— Pauze de poezie I 
Văd că dv. și ceea ce 
scrieți în afară de poezie 
scrieți cu pasiune, cu vo
luptate chiar, una din evi
dentele caracteristici ale 
lucrului dv. Și cum 
n-aveți nici un volum de 
versuri în pregătire ?

— Ba da, „Tinerețea 
lui Don Quijote" !

— Ce titlu grozav !
— E exact, adică indică 

intențiile conținutului. 
Cartea de debut „Singur 
printre poeți" era de fapt 
o serioasă carte de critică 
literară. Sper că s-a obser
vat. Cele trei cărți de poe
zie ale mele, adică „Poe
me", „Moartea ceasului" 
și „Tinerețea lui Don Qui
jote", care va apare, le-am 
conceput ca pe o trilogie 
ce închide o viziune, o ob
sesie. Ultima va împinge 
explorarea ei pe o latură 
de absurd, de imposibil, 
grotesc, o tristețe expansi
vă și... donquijotescă. De 
obsesii trebuie să te eli
berezi la timp. Am „ter
minat" o criză existențială, 
a morții. Dar nu poți sta 
mereu pe aceleași senti
mente. Trebuie să-ți smulgi 
Ia timp penele, sau să lași 
pe alții să ți le jumuleas
că.

— Totul e să ai de 
schimb ’ Vă mulțumesc 
pentru această discuție. 
Mai vă rog să-mi mărtu
risiți, dacă se poate, niște 
dorințe.

— Cu critica! Să nu se 
mai caute „chei" ca 
cînd ar exista.

— Și cu cititorii ! Vă 
doresc să nu se mai crea
dă că scrieți o poezie „ac
cesibilă". Vă doresc, toc
mai, ca cititorilor să ajun
gă să le fie accesibilă I

Și
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La poalele Rarăului vă așteaptă 
o cabană...cabană...

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

în bogatul folclor al regi
unii Ploiești se întîlnesc zo
nele Dîmboviței, Prahovei, 
Cîmpinei, Cislăului și Buzău
lui, ale Rîmnicului Sărat și 
Vrancei. Acest, tezaur de va
lori se cerea să fie cercetat 
de o privire mai atentă pen
tru a fi valorificat din plin. 
Un recent concurs organizat 
de U.C.E.C.O.M. și Uniunea 
regională a cooperativelor 
meșteșugărești din Ploiești a 
făcut un pas important pe 
drumul valorificării lui o- 
mologînd peste 200 de noi 
modele de artizanat, la care 
acum se lucrează cu toată 
măiestria și priceperea. Astfel, 
cooperativa „Arta Casnică" 
din Breaza a și realizat noi 
modele de fețe de masă, mi- 
leuri, confecții cu broderii pe 
materiale noi — decorate cu 
motive naționale culese din 
întreaga regiune Ploiești. Pe 
baza aceluiași studiu atent, 
cooperativa „Sîrguința" din 
Tîrgoviște, a început să rea
lizeze modele noi de șerve
țele, perdele, fețe de masa și 
cuverturi. Deosebit de fru
moase sînt țesăturile și orna
mentele metalice din fier 
forjat, omologate și executate 
de cooperativa „Electrome- 
talica" din Ploiești, care a dat 
naștere la 15 noi modele de 
decorațiuni pentru interioare 
de apartamente. în curînd, 
la expoziția de artizanat ce 
se va deschide în orașul 
Ploiești, noile produse vor 
sta la dispoziția iubitorilor de 
artă.

PENTRU
CONTRA

Adrian Pâuneccu

zici te salut el răspunde te 
contra salut li spui: mă duc 
la mare, el îți răspunde : 
din contră.

Sînt momente cînd, din- 
tr-o slăbiciune omenească, a- 
proape inexplicabila, vrei sd-i 
intri in voie. Atunci cazi de 
acord cu d -onee-er zice. Și-l 
rogi frumos, îl rogi în genun
chi, te rog domnule Pentru 
Contra stai o clipă, nu te mai 
muta de la părere la părere, 
nu mai fi mereu contra. Dar 
el nu ezită, Este imediat con
tra. Vrei să-i fi prieten, vrei 
să-l ajuți să se dezbare de îm
potrivirea neomenească a fiin
ței lui inabordabile. El este 
contrai

11 inviți la teatru, el este 
contra. Ii oferi o înghețată 
El cere 6 cafea. Transpiri de 
căldură. El începe să dtrdîie 
de frig.

— Domnule Pentru Contra, 
îl strigi, te caută poștașul, 
să-ți dea o scrisoare.

—*.,Din- capita, răspunde 
.eUEu mă duc să. pun o seri- 
' soare. la cutia, poștală.
■ Deschide muzica tare, dacă 
te ~aude sp'uriîhdu-i vecinului 
de sus : Noapte bună. Ride 
în hohote cînd trece pe lingă 
procesiuni triste. Flutură ba
tista cînd nu e nici un tren 
în gară și cînd nu pleacă ni
meni. Trage copiii de urechi 
cînd îi zic respectuos : Bună 
ziua. La ora patru după a- 
miază, duminica, în momen
tele cînd doarme toată lumea, 
el iese scandalizat în balcon 
și întreabă cine i-a dat cu 
pietre în geam. 11 duci să 
vadă marea el este contra. 
Spui tu numele unui om, spu
ne el imediat numele dușma
nului aceluia. Pentru Contra, 
care se numește așa de la 
școala primară cînd a zis că 
el e pentru contra, întrebat 
de învățător, dacă e pentru o 
părere sau alta, este de pro
fesiune contra.

Singura șansă pe care o ai 
față de el este să nu-l bagi în 
seamă. Dar nici asta nu e o 
șansă prea fericită fiindcă te 
bagă el în seamă și te plic
tisește cu insistențele. Ar tre
bui inventată poate o lume 
diferită fundamental de lu
mea străzii domnului Pentru 
Contra, pentru ca el din re
flex, să fie contra și să rio- 
nească lumea în care trăiește 
azi. Dar, de fapt, nici asta 
n^ar dura prea mult, ar dura 
plnă în momentul cînd Pen
tru Contra și-ar da seama că 
e dus de nas și că e pe cale 
să se compromită fiind pen
tru. Așa că lăsați-l în legea 
lui. Sâ acrim ciorbele cu el, 
să amărîm cucuta dacă i s-a 
dereglat metabolismul cele
brei plante a amărăciunii.

Automobiliștii sînt însă ru
gați să nu-l folosească drept 
frînă la automobilele lor, 
fiindcă imediat ce și-ar da 
seama că e pentru ceva, dom
nul Pentru Contra din frînă 
s-ar transforma în frina fri- 
nei și automobilul ar intra în 
plină viteză pe roșu. Sau. 
cine știe, din contra.
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Vorbitorul și-a început ex
punerea arătind că lucrările 
Conferinței U.C.F.S. se des
fășoară într-un moment de 
seamă în viața poporului ro
mân, cînd politica partidului 
și guvernului, profund realis
tă, sprijinită și înfăptuită 
neabătut de întregul popor, 
își arată roadele în toate do
meniile de activitate. Re
centa sesiune a Marii Adu
nări Naționale care a avut în 
centrul dezbaterilor activita
tea pe plan internațional a 
României pe baza Expunerii 
secretarului general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectă acordul u- 
nanim al întregului nostru po
por față de politica partidu
lui și guvernului.

In numele participanților la 
conferință, vorbitorul a expri
mat adeziunea deplină a tine
retului sportiv din țara noas
tră, acordul său întreg și ne
prețuit față de politica con
secventă și creatoare a parti
dului și guvernului în dome
niul relațiilor internaționale.

După ce a amintit tradițiile 
sportului românesc, vorbitorul 
a arătat însemnătatea pe care 
o prezintă educația fizică și 
sportul, înrîurirea acestor ac
tivități asupra dezvoltării ar
monioase a omului, asupra for
mării și educării tineretului. 
Raportorul a făcut o analiză a- 
mănunțită a activității Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport în 
ultimii 5 ani. S-a scos în evi
dență că în privința sportului 
de masă s-a realizat o sporire 
a numărului de cetățeni, în 
special tineri care au îndrăgit 
și practică în timpul liber di
ferite forme ale exercițillor fi

lm. perioada anilor 1962— 
1967, sportivii români au obți
nut o serie de succese interna
ționale, printre care 12 meda
lii olimpice, 21 de titluri de 
campioni mondiali, 23 de cam
pioni europeni, 14 cupe ale 
campionilor europeni, 150 de 
campioni balcanici. Au reali
zat performante meritorii ca- 
iaciștii și canoiștii, echipele 
de scrimă, boxerii, voleibaliș
tii, luptătorii și trăgătorii, e- 
chipa feminină de șah. Activi
tatea unor specialiști și stră
duințele sportivilor au dus la 
formarea unor școli românești, 
la unele ramuri sportive cum 
sînl caiac-canoe. handbalul, 
voleiul, luptele și tirul.

Subliniind importanța baze
lor și instalațiilor sportive, 
vorbitorul a evidențiat că în 
cei 5 ani care au trecut de 
la conferința precedentă s-au 
învestit în acest sector peste 
■240 000 000 Iei, urmind ca în ur- 

șmătorii ani al cincinalului,să 
se investească în construcții și 
reparații de baze sportive încă 
117 milioane lei. in Capitală 
va începe, printre altele, și 
construirea unui mare edifi
ciu de sport cu o capacitate 
de circa 12 000 locuri. Alte 
baze sportive vor fi construi
te atit în București cit și în 
țară.

Relevînd faptul că sportul 
este socotit tot mai mult as
tăzi ca un ambasador al păcii 
și bunei înțelegeri între po
poare, vorbitorul a subliniat 
dezvoltarea relațiilor de co
laborare frățească cu organi
zațiile sportive din țările so
cialiste, precum și intensifica
rea legăturilor sportive cu 
toate țările lumii pe baza prin
cipiului egalității și respectu
lui reciproc. în perioada res
pectivă România a fost vizi
tată de 391 de delegații spor
tive, tehnicieni, ziariști, în 
timp ce reprezentanții. Româ
niei au participat la rîndul lor 
la numeroase competiții pro
gramate peste hotare.

în continuare, raportorul a 
arătat că, deși au fost înregis
trate o serie de realizări și 
succese, bilanțul activității 
sportive cuprinde încă multe 
neajunsuri, rezultatele nu se 
ridică la nivelul cerințelor ac
tuale și așteptării oamenilor 
muncii, posibilităților de care 
dispune țara noastră. ,,

Ca urmare a preocupării 
partidului și guvernului pen
tru a face din sport un mij
loc important de menținere 
și întărire a sănătății popula
ției, principalul obiectiv sta
bilit la conferința pe țară a 
U.C.F.S. din anul 1962, și 
anume cuprinderea unor mase 
tot mai largi, a întregului ti
neret, în practicarea exerciții- 
lor fizice și sportului în mod 
organizat și sistematic, nu s-a 
realizat pe măsura cerințelor.

Din cauza muncii formale, 
a lipsei de inițiativă, s-au 
neglijat mijloace simple și 
larg accesibile de practicare 
a exercițiilor fizice de către 
cît mai mulți oameni ai mun
cii, în asociațiile sportive ale 
marilor întreprinderi din țară, 
activitatea de cultură fizică 
și sport a fost neglijată.

Numeroase asociații înlocu
iesc munca de masă cu grija 
excesivă pentru una sau două 
echipe din campionatul raio
nal sau regional. în unele 

întreprinderi sportul este

GENERAL AL U. C. F. S.
prezentat de tovarășul Anghel Alexe

practicat de un număr restrîns 
de salariați. Asemenea situații 

se Intîlnesc la Uzinele „23 Au
gust" din București, „Lamino- 
ru!"-Roman. „Steagul roșu“- 
Brașov, Fabrica de confecții 
București, „Ancora“-Galați și 
altele.

Activitatea sportivă din me
diul sătesc este, de asemenea, 
rămas în urmă.

Educația fizică și sportul 
din învățămînt, verigă de ma
re însemnătate a întregului 
sistem de educație fizică din 
țara noastră nu a contribuit 
în măsura cuvenită la întări
rea sănătății tineretului, la 
dezvoltarea lui armonioasă, la 
creșterea numărului sportivi
lor fruntași.

Preocuparea limitată a or
ganelor locale de învățămînt 
în domeniul sportului a făcut 
ca unele discipline de bază 
cum sînt: atletismul, gimna
stica, să se dezvolte insufici
ent, iar numărul elevilor an
grenați în practicarea regulată 
a sportului să fie destul de re
dus.

A fost neglijată, atragerea 
elevilor și studenților, a tine
retului în general, la activita
tea în aer liber, la întreceri 
sportive. Procentul elevilor și 
studenților care practică spor
tul în mod organizat nu de
pășește 10 la sută, ceea ce a 
făcut să se înregistreze indici 
scăzuți ai dezvoltării lor fi
zice.

în ce privește sportul de 
performanță se arată în ra
port la unele discipline spor
tive ca atletism, o serie de 
probe de înot, gimnastică ma
sculină, haltere, baschet, se 
constată o serioasă rămînere 
în urmă în raport cu perfor
manțele obținute pe plan 
mondial, iar la gimnastică fe
minină ciclism, volei și hand
bal feminin, sportivii români 
au marcat un pas înapoi față 
de anii precedenți.

Multe consilii regionale și 
cluburi nu au mobilizat toate 
forțele pentru îndeplinirea 
planurilor întocmite, nu au 
folosit cu chibzuință mijloa
cele financiare ce le-au fost 
afectate, mulțumindu-se cu 
rezultate mediocre, lipsind 
loturile republicane de spor
tivi de valoare. Secții de per
formanță ale unor cluburi și 
școli sportive din București, 
Brașov. Timișoara, Cluj, Cra
iova, Tg. Mureș, n-au reușit 
să descopere, intr-o perioadă 
de 6—7 ani, nici un element 
de valoare internațională la 
gimnastică, atletism, fotbal, 
haltere, volei feminin.

O serioasă rămînere în ur
mă se constată în fotbal, unul 
din sporturile cele mai 
populare din țara noastră. 
Problema formării cadrelor de 
jucători, a unei instruiri tim
purii, preocuparea pentru 
crearea de condiții copiilor și 
tinerilor dornici să joace fot
bal. n-a constituit obiectul u- 
nei analize temeinice, urma
tă de adoptarea unor măsuri 
corespunzătoare.

Conducerea federației de 
fotbal, sub influența unor re
zultate, de multe ori necori- 
cludente, nu a privit în mod 
realist problemele fotbalului și 
nu a intervenit cu eficiență 
pentru a remedia lipsurile.

Vorbitorul a arătat că mun
ca educativă cu sportivii, for
marea unor sportivi cu sim
țul de răspundere față de 
propria lor pregătire, dornici 
să atingă cele mai înalte per
formanțe și recorduri, a fost 
una din cele mai mari lipsuri 
ale cluburilor, antrenorilor și 
sportivilor înșiși. Aceasta a dus 
la fenomene negative și de 
indisciplină, de lipsă de inte
res țață de prestigiul cluburi
lor, la atitudini de vedetism.

Raportul a subliniat că eti
cul sportiv constituie o am
bianță generală din care re
zultă sportivul cu tot potenția
lul său fizic și avuția sa su
fletească, premiza ridicării va
lorii performanțelor sportive.

Ziarul „Sportul Popular" și 
revistele de specialitate au 
tratat superficial, într-un spi
rit de slabă exigență critică, 
problemele esențiale ale edu
cației fizice și sportului, acti
vității de performanță. Nu a 
ținut pasul cu ceea ce repre
zintă noul în mișcarea noastră 
sportivă, a popularizat cu în- 
tîrziere metodele pozitive.

Activiștii mișcării sportive 
s-au ocupat adeseori de lu
cruri neesențiale, de întocmi
rea de statistici, de elabora
rea de planuri care, în unele 
cazuri, au rămas neîndeplinite.

Centralizarea excesivă a ac
tivității de către Consiliul Ge
neral al U.C.F.S. și federațiile 
sportive a avut drept conse
cință limitarea posibilităților 
de acțiune ale consiliilor loca
le U.C.F.S., cluburilor și aso
ciațiilor, a dus la sărăcirea ș' 
uniformizarea mijloacelor și 
formelor de desfășurare a ac
tivității, cît și în ce privește 
lărgirea bazei materiale. Nu
mărul încă redus de cluburi 
sportive bine consolidate din 
punct de vedere material și 
organizatoric a slăbit spirttul 
întrecerii sportive, făcînd «a 

multe campionate republicane 
și alte competiții să se desfă
șoare la un nivel nesatisfă
cător.

Vorbitorul a evidențiat ne
voia sporirii numărului de săli 
și terenuri sportive necesare 
practicării sportului de către 
oamenii muncii, elevi și stu- 
denți. Pe viitor, în cadrul sis
tematizării orașelor și con
struirii marilor cartiere, va 
trebui să se țină seama de ne
cesitatea imperioasă a ame
najării spațiilor de joacă pen
tru copii și a terenurilor sim
ple pentru activități sportive 
recreative de masă.

Realizarea ansamblului de 
sarcini menite să facă din e- 
ducația fizică și din sport un 
mijloc eficient de întărire a 
sănătății maselor și stimulare 
a sportului de performanță 
necesită ca alături de organis
mele sportive să-și aducă con
tribuția toți factorii interesați: 
organizațiile U.T.C., sindicale, 
U.A.S.R., organizația pionie
rilor, sfaturile populare.

Conform indicațiilor condu
cerii de partid, organizațiilor 
sindicale și de tineret le re
vin sarcini importante în do
meniul activității sportive și 
în special a aceleia de masă, 
revalorlficînd o bogată șl rod
nică tradiție pe care aceste or
ganizații o aveau în acest do
meniu șl care a fost în mod 
nejustificat abandonată. Sin
dicatele, cu sprijinul organiza
țiilor U.T.C., vor trebui să or
ganizeze, prin asociațiile spor
tive din Întreprinderi și insti
tuții. activitatea de educație 
fizică a maselor. In același 
timp, cluburile sportive din 
fabrici și uzine, subordonate 
comitetelor sindicale, vor asi
gura o bază mai largă de dez
voltare a sportului de perfor
manță.

Pentru asigurarea unor con
diții cît mai bune de funcțio
nare a asociațiilor sportive 
sătești vor fi alcătuite comițe- 
te de sprijin, compuse din re
prezentanți ai sfaturilor popu
lare, ai cooperativelor agrico
le de producție, școlilor, 
S.M.T. și G.A.S. Uniunea Tine
retului Comunist, va organiza 
în mod nemijlocit activitatea 
sportivă de masă în școli și 
licee, cu excepția claselor mici 
unde această activitate va fi 
îndrumată de consiliile orga
nizațiilor pionierilor. Profeso
rilor de educație fizică le re
vine sarcina de a sprijini șt 
îndruma activitatea sportivă 
de masă și de a depista ele
mentele valoroase pentru 
sportul de performanță. Tn in
stituțiile de învățămînt supe
rior. activitatea sportivă de 
masă va fi organizată de U- 
niunea Tineretului Comunist 
șt Asociațiile Studenților, cu 
sprijinul direct a! catedrelor 
de educație fizică.

Tn raport s-a subliniat că. 
ținind seama de necesitatea 
dezvoltării unitare a educației 
fizice si sportului, precum și 
de cerința unei îndrumări de 
specialitate, urmează să se 
constituie Consiliul Național

Aspect din timpul lucrărilor

(Urmare din pag. I) 

al P.C.R. Salutul a fost primit de 
întreaga asistenfâ cu puternice fi 
îndelungi aplauze.

La primul punct al ordinai de 
zi, tovarășul Anghel Alexe a pre
zentat Raportul Consiliului Gene
ral al U.C.F.S. privind activita
tea desfășurată in perioada 
1962—1967.

In continuare, trecîndu-se la 
punctul 2 al ordinai de zi, tova
rășul Coloman Maioreanu, pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a U.C.F.S., a prezentat 
raportul acestei comisii. 

pentru Educație Fizică și Sport, 
format din specialiști și acti
viști sportivi, precum și din re
prezentanți ai organizațiilor 
centrale și de stat.

Comitetul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, va 
avea ca atribuții principale 
stabilirea obiectivelor de an
samblu, orientarea și conținu
tul educației fizice și sportu
lui, îndrumarea activității 
sportive de masă, a cluburilor 
care desfășoară o activitate 
sportivă de performanță, va 
stabili norme referitoare la 
sistemul competițional republi
can și la cele de participare la 
competiții internaționale, va 
întocmi planul de cercetare 
științifică în domeniul educa
ției fizice și sportului, va coor
dona munca federațiilor, se va 
ocupa de alcătuirea și pregă
tirea loturilor reprezentative. 
Cluburile sportive de perfor
mantă vor fi organizate pe în
treprinderi. instituții, unități 
de învățămînt, orașe și depar
tamente, avind o largă inde
pendență în ce privește orga
nizarea internă a activității 
lor, gospodărirea mijloacelor 
financiare, alcătuirea calenda
rului sportiv. In raport s-a 
subliniat în continuare că fe
derațiile sportive ca organe de 
specialitate vor avea atribuții 
mai largi și posibilități mai 
mari de a realiza direct sarci
nile ce le revin.

Tn acțiunea de ridicare a 
mișcării sportive la un nivel 
calitativ superior, printre sar
cinile cele mai importante se 
numără: modernizarea pre
dării educației fizice în școli, 
accentul urmînd a fi pus pe 
gimnastica de înviorare, ex
cursii, jocuri distractive, între
cerile între clase și școli, ini
țierea în sporturile tehnico- 
aplicative, dezvoltarea cu pre
cădere a atletismului, a înotu
lui și schiului.

In asociațiile sportive din 
întreprinderi, instituții, pre
cum și în cele din mediul să
tesc, vor trebui extinse acti
vitățile sportive cu o mai lar
gă răspîndire în rîndurile 
populației : turismul. înotul, 
tenisul de masă, ciclismul, ca
notajul popular, popicele 
schiul și altele.

Organizațiile sportive tre
buie să aibă în centrul preo
cupării crearea condițiilor ca 
tot mai mulți cetățeni de orice 
vîrstă să aibă posibilitatea de 
a practica în timpul liber ra
mura de sport preferată

In raport s-a subliniat că 
principala sarcină în domeniul 
sportului de performantă va 
trebui să fie realizarea unui 
progres neîncetat in toate ra
murile sportive. Mehidaraa r*- 
mîneri! în urmă a unor spor
turi pentru a obține rezultate 
de valoare international*.

O atenție deosebită se va 
acorda sporturilor cu pondere 
mare in program-, jocurtloe 
olimpice cum sint atletismul, 
înotul, gimnastica, aporturile 
nautice, luptele, boxul, halte
rele, tiruL ciclismul, scrima si

Au început apoi discuțiile pe 
marginea celor două rapoarte.

Pină la închiderea ediției, 
au luat cuvintul tovarășii Va- 
sile Tudor, președintele Consi
liului Orășenesc București al 
U.C.F.S., Ion Bindea, șeful sec
ției invățămint al Sfatului 
popular al regiunii Cluj, Gheor- 
ghe Zîmbreșteanu, antrenor 
federal de atletism, Radu Hu- 
țan, antrenor emerit, Petru E 
nache, prim secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., Du
mitru Ivan, președintele Con
siliului regional Dobrogea al 
U.C.F.S., Elena Marinescu, an- 

schiul. Se va acorda toată gri
ja dezvoltării voleibalului. 
handbalului, baschetului, po- 
loului și hocheiului pe gheață.

Pentru pregătirea sportivilor 
în vederea jocurilor olimpice 
din anul 1968. au fost alcătuite 
loturi lărgite la atletism, caiac- 
canoe, lupte, scrimă, box. tir 
și alte discipline.

Raportul evidențiază impor
tanța dezvoltării echilibrate a 
sportului de performanță în 
toate regiunile țării, creîndu-se 
cluburi active și puternice. 
Acestea vor contribui printre 
altele și la ridicarea valorică 
a campionatelor naționale și a 
participării României la ma
rile confruntări sportive inter
naționale.

Raportul menționează nece
sitatea aplicării în practică a 
cuceririlor științei în dome
niul biologiei și pedagogiei an
trenamentului sportiv, pentru 
ca sportul românesc să se men
țină în ritmul evoluției verti
ginoase a recordurilor mon
diale și europene, al creșterii 
numărului sportivilor de per
formanță.

Ansamblul de măsuri preco
nizate de actuala conferință a 
U.C.F.S. va trebui să ducă la 
mărirea numărului de sportivi 
clasificați, mai ales a celor din 
categoria I și maeștri, să a- 
sigure o preocupare sporită 
pentru munca de selecționare 
și perfecționare a cadrelor, 
îmbunătățirea condițiilor ma
teriale de practicare a sportu
lui prin construirea și amena
jarea de noi baze sportive 
simple și complexe. Perfecțio
narea activității de educație 
fizică și sport impune sporirea 
exigenței și răspunderii perso
nale, a dezvoltării inițiativei, 
prin promovarea unui spirit 
realist și creator în munca or
ganizațiilor sportive.

Sîntem convinși — se men
ționează în raport — că îmbu
nătățirile organizatorice ce se 
vor adopta, precizarea răs
punderii și creșterea aportului 
organizațiilor de masă și a or
ganelor de stat, vor contribui 
la dezvoltarea educației fizice 
și sportului în concordanță eu 
aspirațiile și necesitățile cres- 
cînde ale poporului nostru, în 
pas cu marile realizări înfăp
tuite de țara noastră în toate 
domeniile.

In numele participanților la 
conferința noastră, a spus în 
încheiere vorbitorul, asigurăm 
conducerea partidului și sta
tului nostru că nu vom precu
peți nici un efort pentru în
deplinirea sarcinilor încredin
țate. militînd cu mai multă 
-.otărire pentru extinderea e- 
ducației fizice si sportului de 
masă și ridicarea neîncetat* 
a pe for mantelor sportivilor 
noștri la nivelul exigentelor 
actuale Ne angajăm să mun
cim în a«a fel îndt activita
tea de educație fizic* și sport 
să-și sporească continuu con
tribuția la măreața operă de 
desăvirșire a construirii socia
lismului în scumpa noastră 
patrie Repubhca Socialistă 
Românie la cauza progresului 
ș> păcii în lumea întreagă.

trenoare la clubul sportiv oră
șenesc Baia Mare, Arsene Stan, 
vicepreședinte al CSICOLAS, 
Constantin Bucur, vicepre
ședinte al clubului Politehnica 
Timișoara, Viorel Moraru, 
maestru emerit al sportului, 
Nicolae Pantilie, președintele 
clubului Petrolul Ploiești, Jean 
Livescu, adjunct al ministrului 
invățămintului. Ion Dumitres
cu, din partea Biroului Fede
rației Române de Fotbal, 
Constantin Herescu, secretar 
al U.G.S.R.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

te, nu sînt pe măsura reală 
a condițiilor create, a talentu
lui sportivilor noștri. Orien
tarea dată de conducerea par
tidului la Conferința pe țară 
a U.C.F.S. din 1962, în cu
vintul de salut rostit de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
privind cuprinderea unor 
mase tot mai largi, a între
gului tineret in practicarea 
organizată a exercițiilor fizi
ce și sportului, nu a fost de- 
cît parțial realizată.

în această direcție, princi
pala cerință este să se deter
mine o largă și multilaterală 
dezvoltare a educației fizice 
și sportului de masă in școli 
și facultăți — care cuprind 
marea majoritate a tineretu
lui din țara noastră, sportul 
școlar și universitar trebuind 
să constituie veriga de bază 
a întregului sistem de educa
ție fizică. în întreprinderi și 
instituții, asociațiile sportive, 
înmulțind rezultatele bune 
obținute, sint chemate să 
desfășoare cu continuitate ac
țiunea de promovare a spor
tului de masă — într-o gamă 
largă de forme și de ramuri 
sportive, în scopul dezvoltă
rii capacităților fizice ale oa
menilor muncii, potrivit spe
cificului activității lor pro
ductive. Această cerință se 
ridică insistent și la sate, unde 
este încă mic numărul tineri
lor atrași la practicarea spor
tului.

Se cer tratate cu mult mai 
mare atenție discipline spor
tive ca atletismul — funda
mentul dezvoltării sportiv» 
multilaterale — gimnastica, 
înotul, turismul, schiul, ra
muri accesibile practicării de 
către mase din cele mai largi, 
care nu necesită condiții ma
teriale deosebite.

Dezvoltarea largă a sportu
lui de masă presupune depli
na înțelegere a rolului social 
al sportului, a importanței 
sale în societatea noastră. Cu 
cît activitatea sportivă cu
noaște o amploare mai mare, 
cu atit se îmbunătățesc ca
racteristicile biologice ale 
poporului. Sportul înseamnă 
sănătate și călire fizică, ener
gie și capacitate sporită de 
muncă, înseamnă recreere și 
destindere, compensarea efor
turilor intelectuale tot mai 
mari solicitate omului zilelor 
noastre. In același timp, spor
tul de masă formează baza si
guri a sportului de perfor
manță, singurul rezervor ca- 
re-1 poate alimenta continuu 
cu talente.

Apreciind rezultatele valo
roase obținute in sportul de |
performanță, nu se poate tre- ;
ce cu vederea că in unele ra
muri sportive din cele mai |
importante se manifestă încă i
pronunțate rămineri in 
urmă. Este bine cunoscută si- |
tuația cu totul necorespunză- ,
toare care se perpetuează în |
fotbalul nostru, al cărui nivel 
eoborit și ale cărui repetate >
insuccese provoacă a ti La amâ- j
râdune maselor largi ale iu- •
bitorilor acestui sport. De |
multă vreme ei așteaptă să se 
pună in sfirșit capăt cauzelor 
care au determinat această 1
situație.

Sportivii noștri rint totodată |
chemați să depună eforturi ■
perseverente pentru a-și ridi
ca nivelul măiestriei în ra- 1
muri ca gimnastica. dclismuL 
diverse probe de atletism, de 
tir fi natație, haltere, baschet. !

Este îmbucurător că in ul
timii ani țara noastră este re
prezentată la un număr me
reu mai mare de competiții 
internaționale. Asemenea con
fruntări, care nu urmăresc 
obținerea de victorii facile, 
nesemnificative, dau sportivi
lor noștri prilejuri de afirma
re, sînt o școală pentru a în- I
văța din experiența celor mai 
buni, și, totodată, un fac
tor de apropiere și întărire a 
prieteniei sportivilor din di
verse țări. Mișcarea noastră 
sportivă are menirea și pe 
viitor să întrețină și să ampli
fice legăturile și contactele 
internaționale cu organizațiile 
de sport din țările socialiste, 
din toate țările lumii, aducîn- 
du-și astfel contribuția la 
cauza prieteniei între popoa
re.

O condiție de cea mai mare 
însemnătate pentru progresul 
sportului este ca unitățile de 
bază ale mișcării noastre spor
tive — cluburile — să dis
pună de o largă independen
ță în tot ce privește organi
zarea muncii, dezvoltarea ra
murilor lor sportive, partici
parea la competiții, proble
mele financiare și să fie eli
berate de tendințele de tute
lă măruntă. Aș dori să sub
liniez în legătură cu aceasta 
că pentru transformarea fie
cărui club într-o pepinieră de 
talente și sportivi fruntași, 
calea rodnică este, desigur, I 
nu aceea a racolărilor, ci 
numai a muncii proprii, răb
dătoare, de perspectivă.

Trebuie sporit rolul fede
rațiilor, ca organe de speciali
tate pe ramuri de sport. Im- 
bunătățindu-și în mod serios 
activitatea, bucurîndu-se de o 
mai mare independență —- 
ceea ce implică, desigur, și 
răspunderi sporite — federa
țiile de specialitate au de în
deplinit rolul unor piloni ai 
creșterii valorice a sportului 
nostru.

Un factor-cheie, atît pen
tru dezvoltarea și creșterea 
calitativă a sportului de masă, 
cît și pentru perfecționarea 
activității sportive de perfor
manță, îl constituie asigurarea 
unui corp de antrenori și spe
cialiști bine pregătiți. Perfor
manțele cele mai valoroase 
obținute de sportivii fruntași 
pe plan mondial sînt strîns 
legate de faptul că pregătirea 
lor se realizează de către an
trenori și specialiști care se 
sprijină pe cele mai înaintate 
cuceriri ale cercetării științi
fice în domeniul practicării 
sportului. în această privință, 
un rol important și sarcini 
de deosebită răspundere re
vin Institutului pentru Cul
tură Fizică, care trebui să de
vină un centru puternic de 
formare a cadrelor de specia
liști cu înaltă calificare.

Dezvoltarea pe toate planu
rile a mișcării noastre sporti
ve impune ca o cerință de 
însemnătate primordială asi
gurarea în viața sportivă a 
unei atmosfere de principia
litate, de intransigență față 
de orice fenomene străine eti
cii sportive și cetățenești. 
Prin întreaga lor comportare, 
pregătindu-se cu conștiincio
zitate și dăruindu-se cu ar
doare în întreceri, sportivii 
noștri fruntași trebui să răs
pundă în mod demn condi
țiilor de care se bucură, sim
patiei cu care sint înconju
rați de masele iubitoare de 
sport.

Este necesar ca presa, în 
primul rînd presa sportivă, 
radioul, televiziunea, sa adu
că o cît mai mare contribuție 
la rezolvarea sarcinilor mișcă
rii noastre sportive, manifes
tând permanent spirit de com
bativitate, unit cu competen
ță și principialitate.

O problemă de care depin
de în mare măsură dezvolta
rea sportului de masă și a ce
lui de performanță este lăr
gire* bazei materiale a acti
vității sportive, care a crescut 
an de an, pe măsura posibi- 
lităflîOT statului nostru. Spri- 
jinindu-se pe munca volunta
ră și fructificind voința tine
retului de a face sport, sfa
turile populare, asociațiile 
sportive, cluburile trebuie să 
manifeste mai multă inițiativă 
în amenajarea de terenuri și 
baze sportive. O bază sporti
vă nu presupune neapărat o 
optică de monumentalitate : 
pretutindeni există multiple 
posibilități pentru amenajarea 
de baze sportive simple — 
posibilități care nu așteaptă 
aecît spiritul gospodăresc al 
iubitorilor de sport. Este ne
cesar să se realizeze o intensă 
folosire a bazelor sportive 
existente, asigurindu-se acce
sul larg al tineretului.

Și pe viitor dezvoltarea 
continuă a bazei materiale a 
sportului va forma obiect de 
preocupare atentă a condu
cerii partidului și statului. 
Sîntem convinși că ridicarea 
în București a „Sălii sportu
rilor", precum și a altor edi
ficii și complexe sportive în 
Capitală și în alte centre, va 
fi primită cu deosebită satis
facție de sportivi și de toți 
oamenii muncii.

îmbunătățirea activității de 
educație fizică, a sportului 
de masă și de performanță 
necesită adoptarea unor mă
suri organizatorice, atât în 
ceea ce privește formele de 
activitate in rîndurile tinere
tului, a oamenilor muncii, cît 
și in ce privește coordonarea 
muncii tuturor factorilor care 
au în atribuțiile lor acest 
domeniu.

Reglementările actualmen
te în vigoare au făcut ca or
ganizațiile de masă, în pri
mul rînd Uniunea Tineretu
lui Comunist și sindicatele, 
să fie în fapt eliberate de 
preocupările concrete pe care 
Ie aveau anterior în organiza
rea activității sportive — 
ceea ce a avut efecte negati
ve asupra mișcării sportive.

Analizind aceasta proble
mă, conducerea partidului 
nostru a stabilit că pe viitor 
sportul de masă, ca parte in
tegrantă a procesului de edu
cație a tineretului, trebuie să 
ocupe un loc important în 
munca Uniunii Tineretului 
Comunist, care este chemată 
să desfășoare o gamă variată 
de acțiuni pentru atragerea 
tineretului la practicarea 
sportului, potrivit vîrstei și 
temperamentului acestuia, în 
vederea călirii fizice, întăririi 
sănătății, dezvoltării inițiati
vei și curajului. Pornind de 1 

la aceste considerente este 
indicat ca în școli și licee ac
tivitatea sportivă de masă să 
fie organizată nemijlocit de 
TJ.T.C. îndrumarea de spe
cialitate a activității sportive 
în școli va fi asigurată de 
profesorii de educație fizică, 
care vor răspunde de îndepli
nirea acestor sarcini în fața 
școlii. în ce privește institu
țiile de învățămînt superior, 
activitatea sportivă de masă 
va fi organizată de asociațiile 
studenților și organizațiile 
TJ.T.C.. cu sprijinul catedrelor 
de educație fizică. în îmbună
tățirea educației fizice, ca 
parte integrantă a procesului 
de învățămînt, în îndeplinirea 
tuturor sarcinilor privind dez
voltarea sportului, răspunderi 
deosebit de importante revin 
Ministerului învățămîntului.

La sate, misiunea de orga
nizator al activității sportive 
de masă îi va reveni, de ase
menea, U.T.C.-ului prin aso
ciațiile sportive sătești.

în ce privește întreprinde
rile și instituțiile s-a conside
rat că sarcina de a organiza 
activitatea sportivă de masă 
trebuie să revină sindicatelor, 
ceea ce corespunde, de altfel, 
unei bune tradiții a mișcării 
noastre sindicale. Aplicarea a- 
cestei concepții organizatori
ce va contribui, fără îndoială, 
la o îmbunătățire a activității 
asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții, Ia o 
lărgire a razei lor de cuprin
dere. Ținind seama că majo
ritatea celor care practică 
sportul sînt tineri, sindicatele 
vor colabora strîns cu organi
zațiile U.T.C.

Un alt grup de probleme 
se referă la structura organi
zatorică a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport. O mare par
te a prevederilor hotărîrii din 
1957, pe baza căreia Uniunea 
de Cultură, Fizică și Sport 
funcționează în prezent, sînt 
depășite. în afară de aceas
ta, structura și formele sale 
actuale de activitate îndepăr
tau organele de conducere 
ale mișcării sportive de sar
cina lor esențială — îndruma
rea tehnică de specialitate.

Ca urmare a analizării a- 
cestor probleme de către con
ducerea de partid s-a ajuns 
la concluzia că în locul Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport 
este indicat să se creeze un 
Consiliu Național pentru Edu
cație Fizică și Sport ; acesta, 
ca organ de specialitate, păs- 
trîndu-și caracterul de orga
nism obștesc, să fie totodată 
investit cu atribuții precise pe 
linie de stat pentru asigurarea 
dezvoltării unitare a educa
ției fizice și sportului.

Prin Consiliul Național se 
va asigura stabilirea obiecti
velor de ansamblu și elabora
rea planurilor de perspectivă 
privind dezvoltarea diferitelor 
ramuri de sport, îndrumarea 
de specialitate a sportului de 
masă, controlul și îndrumarea 
activității sportive de perfor
manță, coordonarea metodolo
gică a activității de educație 
fizică desfășurată de organi
zațiile și instituțiile ce au 
atribuții în acest domeniu. 
Consiliul Național va trebui 
să răspundă de buna repre
zentare a țării noastre în com
petițiile internaționale.

El va fi alcătuit în princi- 
Sal din speciViști în diferite 

omenii ale sportului, precum 
și din reprezentanți de seamă 
ai organizațiilor și instituțiilor 
care au sarcini pe linia spor
tului. El va trebui să-și des
fășoare activitatea în strînsă 
colaborare cu Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, Uniunea 
Tineretului Comunist, Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, ministerele învăță- 
mintului, Sănătății, Forțelor 
Armate, Afacerilor Interne, 
precum și cu alte organizații 
și instituții centrale.

Noi considerăm că o ase
menea structură a organului 
central de conducere a mișcă
rii sportive, cît și a organelor 
teritoriale, consiliile regiona
le, raionale și orășenești, va 
avea efecte pozitive pentru 
asigurarea unei orientări com
petente a procesului de dez
voltare a culturii fizice și 
sportului românesc.

Tovarăși,

Avem întrunite condiții 
K favorabile pentru ca printr-o 

muncă intensă, prin eforturile 
tuturor celor cărora le este 
drag sportul, să se realizeze o 
importantă creștere cantitati
vă și calitativă a întregii acti
vități sportive din țara noas
tră.

Conducerea partidului și 
statului își exprimă convin
gerea că măsurile pe care Ie 
va adopta această Conferință 
vor duce la un nou și viguros 
avînt al sportului nostru, la 
cucerirea de către acesta a 
noi și noi succese, spre gloria 
sportivă a patriei, România 
socialista.



Succese Evenimentele
ale patrioțîlor

din Nigeriasud-vietnamezi

Naționalizarea
Incert!

R. P. POLONA. Con
strucții noi la Opole

12 și 18 
america- 
luptă.
occiden-

Făcînd bilanțul rezultatelor 
repurtate de patrioți în urma 
acțiunilor ofensive inițiate în 
prima jumătate a lunii în curs, 
agenția de presă Eliberarea 
menționează că în urma atacu
rilor lansate de forțele patrio
tice din provinciile Ba Ria și 
Thu Dau Mot la 11, 
iulie, cinci companii 
ne au fost scoase din

Totodată, agențiile
tale de presă informează că o 
subunitate de pușcași marini a 
căzut joi într-o ambuscadă a 
patrioțîlor la 15 km de Hue. 
în același timp, se anunță că 
un grup de ârtileriști ameri
cani au confundat adversarul, 
supunînd unui puternic tir po
ziții americane.

tudini

150 milioane de lire 
sterline — e cifra pe 
care experții brita
nici o dau drept pro
babilă pentru redu
cerile din alocațiile 
destinate învățămin- 
tului pînă în 1971— 
72. „Economiile" vi
zează salariile profe
sorilor, bursele stu
denților si fondurile 
necesare construirii 
sau întreținerii școli
lor. Date publicate 
recent în „Times" în
scriu printre altele 
ctie 20 de milioane 
de lire sterline ce 
vor fi tăiate din sa
lariile profesorilor si 
respectiv din bursele 
studenților precum $i 
aproximativ 37 de 
milioane prevăzute 
pentru școli și uni
versități. Astfel re
numitul colegiu Ox
ford va primi numai 
o șesime din bugetul 
necesar pe perioada 
1967—1972. Anthony 
Crosland, ministrul 
educației și științei

va dispune în eurind 
înființarea unei eo- 
misii speciale care să 
exercite un control 
financiar riguros, eu 
alte cuvinte sâ ve
gheze la aplicarea 
măsurilor economice 
„drastice" impuse u- 
niversităților. Cauza 
acestei situații tre
buie căutată in mă
surile de austeritate 
preconizate de gu
vernul laburist și 
care, după cum se 
pare, tind să se per
manentizeze ca ur
mare a eșecului „pro
gramului de dezvol
tare economică". Re
ducerile suscită vii 
luări de poziție in 
rindurile profesorilor 
și studenților mai a- 
les acum cînd a- 
ceștia au de întâmpi
nat greutăți deosebi
te. Se simte lipsa a 
12 000 de cadre didac
tice, clasele sînt su
praaglomerate și re
vendicărilor profeso
rilor li se răspunde DOINA TOPOR

Experiențe privind 
zborul cosmonautilor5

în ședința de joi 
tutui Internațional- 
țări Spațiale (C.O.S.P.A.R.) au 
•fost discutate probleme de bio- 
medicină spațială. Oamenii 
de știință americani au arătat 
că după efectuarea zborului 
pe Lună ei vor renunța la fo
losirea oxigenului în cabinele 
spațialei deoarece acesta pro
voacă o diminuare a globule
lor roșii la cosmonauți. Aceas
tă diminuare a atins la Cooper 
și Conrad care în august 1965 
au efectuat un zbor de o săp- 
tămînă în spațiu, un procent 
de 20 la sută din masa totaiă 
a globulelor roșii, iar la alți 
cosmonauți .americani — între 
7 și 19 la sută. S-a precizat că 
pierderile de globule roșii con
stituie aspectul negativ princi
pal și aproape unicul al con
secințelor tuturor zborurilor 
în Cosmos.

Oamenii de știință sovietici 
au arătat că au efectuat o se
rie de experiențe în cursul că-

a Comite- 
de Cerce-

rora bărbați și femei. între 
20 și 30 de ani, au trăit pînă 
la 30 de zile în camere în care 
amestecul de gaze pe care-1 
respirau nu era reînnoit dedt 
prin acțiunea unor alge (chlo- 
rella) păstrate într-un „culti
vator" special. Cu ajutorul u- 
nei asemenea instalații s-a 
reușit să se mențină o pro
porție justă între oxigen și a- 
cidul carbonic, necesară res
pirației.

Operațiunile de ajutorare a 
sinistraților de pe urma ulti
mului cutremur, care a avut 
loc în estul Anatoliei conti
nuă. Datorită faptului că din 
pauza cutremurului comuni
cațiile rutiere și feroviare au 
fost întrerupte, în zona de
zastrului au fost trimise eli
coptere. Cel mai puternic lo
vite de cutremur au fost ora
șele Fem, unde au murit circa 
57 de persoane, și Kargol, 
unde numărul morților se ri
dică la 32. Trupele de ge- 
niști lucrează la deblocarea 
ruinelor sub care se crede că 
se mai află încă persoane în 
viață. Numărul localităților 
care au avut de suferit de pe 
urma cutremurului se ridică la 
circa 100. Conform ultimelor 
date, numărul victimelor este 
de 112. Peste 3 000 de case 
au fost complet distruse,- Pri
mul ministru, Suleiman De- 
mirel, însoțitde miniștrii de 
interne și sănătății, a sosit la 
fața locului.

Corespondenții relatează că 
regiunea în care a avut loc 
cutremurul este aproximativ 
aceeași unde în 1939 a avut 
loc marele cutremur, de pe 
urma căruia au pierit 32000 
de persoane.

Potrivit unei tradiții panameze, în toate localitățile țării, dra
pelul național este înălțat la răsăritul soarelui și coborît după 
asfințit. O fîșie ingustă de pămînt care traversează țara este 
exceptată de la această ceremonie de 34 de ani. In această re
giune, cu o suprafață de 1432 km p flutură steagul nord-ameri- 
can. Este vorba de zona Canalului sau, prescurtat „Z.C.", care 
în virtutea tratatului din 1903, impus prin „diplomația canonie- 
relor" se află sub jurisdicția Washingtonului.

Zona Canalului a fost transformată într-o posesiune ameri
cană, guvernată de Compania americană a canalului. 15 baze 
militare nord-americane sînt situate pe teritoriul panamez. 
Peste 60 000 de cetățeni americani, funcționari ai companiei, lo
cuiesc în luxoase hoteluri, înălțate de-o parte și de alta a cana
lului. Din cele 190 milioane de dolari încasați de S.U.A. din ex
ploatarea căii navigabile, numai a suta parte revine Republicii 
Panama, sub forma unei arende anuale.

Situația decurgînd din tratat a declanșat de-a lungul anilor 
conflicte sîngeroase între autoritățile americane și panamezi. 
Resentimentele panameze au izbucnit pentru ultima oară în for
mă violentă în ianuarie 1964, cînd tinerii din Panama au încer
cat să înalțe steagul țării lor pe edificiul unei școli americane 
situată în „Z.C.“. In cursul tulburărilor care au avut loc atunci, 
au fost ucise zeci de persoane, sute au fost rănite. Sub presiu
nea manifestațiilor, care puneau în pericol funcționarea norma
lă a navigației pe canal, autoritățile americane au început con
vorbirile cu oficialitățile panameze pentru a aduce modificări 
statutului din 1903. După aproape trei ani de convorbiri dificile, 
ziarele din Occident, citând surse nord-americane, au anunțat că 
trei acorduri ar fi fost încheiate între S.U.A. și Panama. Potri
vit cotidianului „CORRIERE DELLA SERA", unul din ele se re
feră la raporturile privind gestiunea actualei căi de comunicații, 
al doilea la eventuala deschidere a unui nou canal între Marea 
Caraibelor și Pacific și, în sfîrșit ultimul, ar trata problemele 
prezenței militare ale S.U.A. în zonă.

Potrivit uneia din clauze, s-ar recunoaște „suveranitatea pana- 
meză asupra Zonei canalului". Actualmente, în virtutea tratatu
lui din 1903, Statele Unite au dreptul de a „folosi, ocupa și 
controla pe termen nelimitat zona, cu tot dreptul, puterea și au
toritatea". In cursul convorbirilor, panamezii au obținut drep
tul de a controla, se pare, operațiunile în Zona Canalului, ur- 
mînd să primească din partea companiei o sumă mai mare din 
profiturile sale. A fost ridicată în cursul convorbirilor proble
ma lărgirii actualului canal. Unele cercuri latino-amencane au 
arătat ca interesul S.U.A. pentru lărgirea căii navigabile nu 
este legat numai de traficul navelor comerciale de mare gaba
rit. Trecerea flotei militare americane din Atlantic în Pacific și 
invers este îngreunată de lățimea redusă a canalului. La propu
nerile panameze privind „modernizarea" canalului. Statele L ni
te au lansat ideea construirii unei noi căi de navigație, fie pe 
teritoriul panamez, fie pe teritoriul altui stat situat pe istm. 
Așa cum relevă ziarul „CORRIERE DELLA SERA", locul con
struirii unui nou canal a constituit, în cadrul tratativelor „un 
element de poker diplomatic", folosit de americani pentru a-i 
determina pe panamezi să-și mai „modereze revendicările. 
Acordul privind menținerea rețelei intense de baze militare de- 
monstrează că S.U.A. sînt departe de a părăsi aceasta 
strategică, de care poate face uz ori de c:te ori interesele sale 
sînt puse în pericol Ia sud de Rio Grande. „Diplomația canonie- 
relor" mai face parte încă din arsenalul Washingtonului...

IOAN TTMOFTE

acest mod, a spus el, sîntem 
pregătiți să facem față unui 
război de lungă durată.

Șe pare însă, menționează a- 
L""*, ' . că această
siguranță a lui Ojukwu nu 
es-te străină de sechestrarea la 
■Enugu a lui Stanley Gray, 
președintele britanic al opera
țiunilor nigeriene ale compa
niei Shell British Petroleum. 
Guvernatorul regiunii estice 
speră, desigur, ca astfel să e- 
xercite presiuni asupra compa
niei engleze pentru a o deter
mina să achite redevențele pe 
luna iulie (aproximativ 7 mi
lioane de lire sterline) și care, 
conform acordurilor anterioa-

Posturile de radio din capi
tala federală, Lagos, și cea a 
regiunii secesioniste, Enugu, 
continuă să transmită informa- , __ r_______ , ....
ții care, cel mai adesea ’’SS’ ex- * gențiile de presă, 
clud reciproc, astfel că, după 
cum remarcă corespondentul 
agenției France Preșșe, evolu
ția situației din Nigeria conti
nuă să rămînă extrem de con
fuză. Deocamdată este sigur 
că au loc lupte în apropierea 
orașului Ikom, o localitate de 
mare importanță strategică, și 
la sud de Nsukka, orașul uni
versitar ocupat succesiv cînd 
de trupele federale cînd de 
cele ale regiunii estice. Nu se 
cunoaște însă precis rezulta- • 
tul adevărat al acestor lupte. ,. re, urmau să fie vărsate trezo- 
care, potrivit agenției citate, 
nu ar fi decît preludiul unei 
bătălii decisive ce ar urma să 
se desfășoare la nord de E- 
nugu.

în capitala secesionistă a a- 
vut loc joi seara o conferință 
de presă a guvernatorului O- 
dumekwu Ojukwu, în cadrul 
căreia acesta a declarat că în 
Biafra continuă mobilizarea și 
că întreaga ei populație 
urma să fie încorporată.

reriei federale. Inițial compa
nia se arătase dispusă să plă
tească redevențele regiunii se
cesioniste (în acest caz suma 
ar fi fost mai mică), dar după 
ce autoritățile federale nige- 
riene au blocat jjortul Bonny, 
împiedicînd transportul Ori
cărei cantități de petrol, adop
tase o atitudine de expecta
tivă, amînînd cit mai mult tra
tativele cu ambele" părți, 
ventual pînă la clarificarea si
tuației.

oțelului englez
intră in vigoare

Societatea. 
salariat’

Cu începere de la 28 iulie, 
în Marea Britanie a intrat în 
vigoare legea privind naționa
lizarea industriei siderurgice. 
Industria siderurgică britani
că a fost naționalizată în fe
bruarie 1951, sub guvernul 
Atlee, legea de atunci privind 
92 de întreprinderi. Compensa
țiile acționarilor s-au ridicat a- 
tunci 1 
line. O dată cu 
servatorilor la

la 213 milioane lire 
revenirea 
putere 
a fost

Camera Comunelor a Apro
bat joi seara .cu 297 voturi 
contra 230 „Cartea albă" a 
guvernului în problemele su
părării. Amendamentul depu
taților conservatori, care se 
opun reducerilor de efective 
militare proiectate de guvern, 
a fost respins. In favoarea 
amendamentului au votat 231 
de deputați.

Cît privește amendamentul 
depus de un grup de 61 de 
deputați laburiști, care se 
pronunțau în favoarea operă
rii imediate a unor reduceri 
mai substanțiale a cheltuieli
lor militare, reducerea cheltu
ielilor pentru întreținerea ar
matei de pe Rin, renunțarea 
la programul de construire a 
submarinelor înzestrate cu ra
chete JPolaris“ nu a fost su-

eibi loc la începutul lur 
ombrie la Scaraborough.

Mitingul de la
Cu prilejul celei de-a 5-a a- 

niversări a semnării acorduri
lor de la Geneva privitoare la 
Laos, la Khang Khay (provin
cia Xieng Kuang), aflată sub 
controlul trupelor Neo Lao 
Haksar, a avut loc un miting 
la care au luat par’c peste 
2 000 de locuitori din diferite 
localități ale provinciilor eli
berate.

A
Khang Khay
Fumi Vongvicit, secretarul 

general al C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat, a rostit un 
discurs în care a denunțat ac
țiunile forțelor laoțiene de 
dreapta și ale imperialismului 
american de sabotare a acor
durilor din 1962 de la Gene
va, precum și a acordurilor 
laoțiene tripartite.

care va ct 
personali* 
clară și ir

Naționa 
tr-un momen 
tă o criză i rerea pro
duselor indi iiderurgice
ir* multe occidentale
care se acuză adesea reciproc 
de dumping. Astfel, problema 
prețurilor, pe care noua socie
tate va trebui s-o rez 
pătă o importanță ca

MINIS1RUL afacenlcr ex
terne al Republicii Congo 
I Kinshasa', Justin Bomboko, 
a adresat o scrisoare secreta
rului general al O.N.L\ U 
Thant, în care-i cere să in
tervină pe guvernele
Portugaliei și Britanii
pentru ca acestea să extră
deze autorităților congoleze 
-mercenarii vinovați de acte 
de violență” care s-au refu
giat pe teritoriile Angolez și 
RhodesieL

Bomboko a cerat, de ase
menea, lui U Thant să inter
vină pentru ca avioanele sus
trase de mercenari să fie res
tituite Republicii Congo.

GENERALUL Alfredo Ovan
do Candia, comandantul suprem 
al forțelor armate boliviene. a 
anunțat că joi a fost format 
Consiliul de război care ur
mează să judece 
Debray și al 
soane acuzate de 
jinit mișcarea 
din Bolivia. Fără să dea 
precise, generalul a adăugat că 
Consiliu] își va începe dezbate
rile într-un viitor apropiat și 
va fi prezidat de colonelul 
Guachalla, președintele tribuna
lului permanent al justiției mi
litare.

cazul Regis 
celorlalte per- 

a fi spri- 
de partizani 

date

ani, atît la Madrid cît și Ia New 
York, cuprind 5H de pagini. 
Ele vor da posibilitatea cunoaș
terii aprofundate a gindirii și 
activității celei mai remarcabi
le figuri a Renașterii italiene 
din secolul XV.

din

UN PURTĂTOR de cuvint al 
O.N.U. a anunțat că' secretarul 
general. U Thant, a respins ce
rerea regimului de la Saigon de 
a trimite observatori ai O.N.U. 
pentru a asista, la asa-nunuțele 
„alegeri parlamentare** care vor 
avea loc la 3 septembrie.

IN LOCALITATEA Yialia, 
din vestul Ciprului, a avuUloc 
un schimb de focuri între po
liție și cipnoți turci. Nu au fost 
x ictime. Schimburi de focuri au 
avnt loc în urma incendierii unei 
păduri din apropiere de către sa
botori. In localitate au fost tri
mise trupe ale O.N.U. Coi 
denții 'ageQțnîor de presă 
tesc că. în cursul acestei 
mini, au fost asasinate 
cinci persoane.

PE CREASTA muntoasă 
zona Palia Bianca (în apropie
rea graniței cu Austria), 23 de 
alpiniști vest-germani au fost 
surprinși de o avalanșă. Potri
vit primelor informații, 17 din
tre ei ar fi murit. Se mențio
nează că în zona respectivă a 

‘ ** furtună, 
dificilă

izbucnit o puternică 
fapt care face și mai 
sarcina salvării lor.

pără-sitVINERI dimineață a
Roma ministrul afacerilor exter
ne, Amintore Fanfani, plecînd în
tr-o vizită oficială în Malta.

nuu po
posea ia capitala rW- 
de&iaaă. balada eșe- 
eaim en ciatată pe 
toate gLa?*rtâe atât la 
Londra cit și la Sa
lisbury. Astăzi apre
cierile siat malt mai 
prudente. mai ■■- 
anțate. Ca să ae 
poată vorbi de eșec 
trebuia, mai întâi, să 
se știe eu precizie ce 
anume urmărea lardul 
să obțină și. apai, rum 
s-au desfășurat „tato
nările". Dar nimic din 
toate acestea n-a a- 
juns in chip ferm la 
urechile ziariștilor 
care, din această pri
cină. s-au așternut ca 
de obicei, pe presupu
neri. Răminea ca certi
tudinile (sau măcar 
unele fragmente de 
certitudine) să vină 
de-abia după discu
tarea raportului lui 
Alport in Camera Co
munelor. Această dis
cuție este în prezent 
fapt împlinit iar re
zultatul ei este cunos
cut : premierul Wilson 
a ho țări t să reia trata
tivele cu Smith. Dacă 
șeful guvernului bri
tanic a urmărit de la 
bun început acest lu
cru, atunci se pare că, 
din punctul său de ve
dere. misiunea lui Al
port a dat rezultatele 
scontate.

Anunțarea intenției 
de reluare a dialogu
lui cu guvernul rebel 
de la Salisbury con-

rtituie oare • sur
priză ? Deși ziarele 
britanice acordă spații 
foarte largi evenimen
tului. cuvintul „sur
priză" nu este utilizat. 
Se poate chiar spune 
că. dimpotrivă, iniția
tiva lui Wilson era de 
așteptat. De la ce con
siderente pornește a- 
ceastâ inițiativă ? Se 
pare că, înainte de 
toate, de la ineficiența 
sancțiunilor. Căei e-

în prezent S.U.A. au 
cumpărat din Rhode
sia cu 50 la sută mai 
multe produse decît 
în aceeași perioadă a 
anului trecut. Franța, 
R.F.G., Elveția Japo
nia și Olanda și-au 
sporit, de asemenea, 
considerabil comerțul 
cu Rhodesia. Numai 
Marea Britanie l-a 
redus... Ca atare a tre
buit să importe din 
alte părți și în pri-

După 18 luni de sanc
țiuni, arată ziarul, nu 
există nici un indiciu 
că Rhodesia este gata 
să dea înapoi.

în aceste condiții nu 
e deloc de mirare că 
premierul Wilson „se 
arată îngrijorat de im
pasul în care se află 
relațiile Angliei cu 
Rhodesia". Problema 
e cum anume s-o re
glementeze. TIMES 
consideră că problema

La capătul
misiunii lui Alport

fectul lor este departe 
de cel scontat.

Analizînd, recent, 
rezultatele sancțiuni
lor, DAILY EXPRESS 
era de părere că de pe 
urma lor cel mai mult 
au avut de profitat a- 
liații Londrei, iar cit 
privește pierderile, 
Rhodesia le-a avut pe 
cele mai mici în timp 
ce pierderile grele, se
rioase, au revenit... 
englezilor înșiși. Zia
rul arată că de la în
ceputul anului și pînă

mul rînd din... S.U.A., 
care a luat locul Rho- 
desiei ca furnizor de 
tutun pentru Anglia, 
în felul acesta, consta
tă cu amărăciune 
DAILY EXPRESS, „în 
loc să cumpărăm un 
produs la prețuri scă
zute, plătind lire ster
line, sîntem nevoiți să 
plătim sume mari în 
dolari". Un alt ziar 
britanic THE GUAR
DIAN, este și mai ca
tegoric. El afirmă că 
„politica guvernului 
față de Rhodesia a su
ferit un eșec total".

cheie la care lordul 
Alport trebuie să răs
pundă (avînd în ve
dere contactele direc
te avute cu Smith) 
este acea referitoare 
la calea de rezolvare 
a crizei, cale care să 
fie acceptată de majo
ritatea rhodesienilor. 
Dar urnirea lucrurilor 
din actualul punct 
mort nu se poate face 
decît prin concesii în
semnate fie din partea 
lui Wilson (recunoaș
terea actualei „inde- 
pendențe*", menținerea 
actualului guvern rho-

desian), fie din partea 
lui Smith (acceptarea 
propunerilor de pe 
„Tiger").

Se va merge cumva 
pe linia compromisu
lui ? Greu de preci
zat, știut fiind că nici 
Anglia nu prea mai. 
poate înainta mult pe k 
calea cedărilor, fără 
a-și compromite serios 
relațiile cu Common- 
wealthul. De altfel, e- 
xistă și părerea potri
vit căreia anunțarea 
intenției Londrei de 
reluare a dialogului 
cu Smith este făcută 
mai ales pentru uzul 
țărilor africane, pen
tru a se da impresia 
că se face ceva, deși 
în fapt, premierul 
Wilson nu se așteaptă 
la nici un rezultat. 
Ideea tărăgănării se 
pare că rezultă și din- 
tr-o altă acțiune a- 
nunțată la Londra. 
Este vorba de turneul 
pe care Herbert Bow
den, ministrul pentru 
relațiile cu Common- 
wealthul, urmează 
să-1 întreprindă prin 
țările membre ale Co
munității cu scopul de 
a se consulta cu gu
vernele respective a- 
suT'ra crizei rhodesie- 
ne. Turneul va începe 
abia în septembrie... 
Și pînă atunci, e lim
pede că nu se va lua 
nici o hotărîre, cu atît 
mai mult cu cît mîine 
la Londra începe va
canța parlamentară

ION D. GOIA

respon
amin-
iăptă- 

pe insulă Detroit
■

DOI EDITORI, unul din Spa
nia și altul din Statele Unite, 
au obținut în urma unui acord 
semnat cu conducerea Bibliote
cii naționale spaniole, dreptul 
de a publica manuscrise aparți- 
nînd lui Leonardo da Vinci. A- 
ceste 
sa fie

manuscrise, care urmează 
publicate în următorii doi

LIMA a fost 
un

- LA
dat publicității 
decret al guvernului 
ptin care sînt națio
nalizate bunurile și 
instalațiile companiei 
americane „Interna
tional Petroleum Com
pany". Decretul pre-

agenția 
Partidului 

condusă de

DUPĂ cum anunță 
M.E.N., o delegație a 
Comunist Italian, 
Giancarlo Pajetta, membru al Bi
roului politic al P.C.I., vicepre
ședinte al Comisiei de afaceri ex
terne a Camerei Deputaților, a 
sosit într-o vizită la Cairo. De
legația va avea convorbiri cu re
prezentanți ai Uniunii Socialiste 
Arabe.

Tancurile și mitralierele armatei și gărzii naționale — scrie 
agenția United Press International — au impus un calm nesigur 
la Detroit, oraș care timp de cinci zile a fost scena celor mai 
serioase tulburări rasiale din istoria modernă a Statelor Unite. 
Reprezentantul special al Ministerului Apărării al S.U.A. la 
Detroit, a anunțat că trupele mențin controlul asupra orașu
lui, dar se semnalează încă incidente izolate.

într-un ultim bilanț al tulburărilor, agenția U.P.I. arată că 
36 de persoane și-au pierdut viața, numărul răniților depă
șește 2 000, iar cel puțin 5 000 de persoane au rămas fără 
adăpost.

★

vede ca în iermen de 
30 de zile autorități
le peruviene urmează 
să stabilească noul 
statut al companiei 
„în forma cea mai 
convenabilă interese
lor naționale".

„International Pe
troleum Company* 
acționează în Peru 
de aproximativ 50 de 
ani, iar investițiile ei 
în această țară sînt 
de aproape 200 mi
lioane dolari.

într-o cuvîntare radiotelevizată, președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a afirmat că tulburările rasiale care s-au declanșat 
în Statele Unite nu ar avea nici o legătură cu mișcarea pen
tru drepturile civile ale populației de culoare. El a anunțat 
crearea unei comisii speciale pentru cercetarea cauzelor aces
tor tulburări, comisie care urmează să prezinte recomandări 
președintelui, Congresului, guvernatorilor și primarilor în 
scopul „prevenirii sau reținerii lor în viitor".

Președintele Johnson a anunțat că Ministerul Apărării a 
primit instrucțiuni să elaboreze măsuri pentru îmbunătățirea 
pregătirii gărzii naționale în vederea combaterii incidentelor. R. D. GERMANA. Vedere panoramică din Stroesund, important centru turistic
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