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iața culturală a orașu- 
¥lui Brăila pulsează par

că mai lent, mai „pa
triarhal" decît în multe 
orașe ale țării. Cel mai 
reprezentat — într-un 

fel cel mai viu — domeniu ar
tistic este teatrul și acest 

în primul rînd 
teatrului „Maria 

care are în reperto
riu o serie de piese prestigioa
se diri dramaturgia românească 
și universală, montate și inter
pretate într-o ținută artistică re
levabilă. S-ar mai fi putut cita 
înființarea unui „Club-teatru", 
dacă după numai cîteva seri 
promițătoare la care au partici
pat și cunoscuți actori bucureș- 
teni acesta nu și-ar fi încetat 
practic existența, vădindu-se a 
fi într-adevăr un „experiment", 
evident nu în accepțiunea pe 
care i-o doreau inițiatorii.

Domeniul muzical pare cel 
mai firav, cel mai supus mani
festărilor fortuite. Poate pentru 
că nu există încă în acest oraș 
o instituție muzicală care să sus-* 
țină o activitate consecventă. Au
dițiile muzicale, destul de rare, 
depind de programul, în ultimă 
instanță de bunăvoința filarmo
nicii din Galați, ca să nu iriai 
amintim faptul că apariția or
chestrelor bucureștene constituie 
un adevărat eveniment, că atunci 
cînd acestea se hotărăsc să-și o- 
noreze și asemenea „obligații", 
numărul de bilete puse în vîn- 
zare nu pot să satisfacă numărul 
țțarerilor (ca în cazul unui con
cert susținut de Ion Voicu cu 

V orchestra sa de cameră). Artele 
plastice sînt reprezentate de Mu
zeul de artă, un muzeu mic, fără 
pretenții, pe simezele căruia am 
întîlnit și destule opere (mai ales 
contemporane) de o calitate ar
tistică discutabilă, lucrări nesem
nificative pentru mulți din cei 
care lp semnează (altminteri nu
me consacrate), ori pur și sim
plu lucrări din categoria celor de 
diplomă. Intenționat am afirmat 
că artele plastice sînt reprezen
tate prin muzeu, pentru că alt 
gen de activități menite să edu
ce publicul larg, să stimuleze in
teresul său pentru artă nu sînt 
cultivate.

VIATA 

CULTURALĂ 

i A PROVINCIEI

Am asistat la deschiderea unei 
expoziții de pictură a lui Con
stantin Boer-Dondoț pe care îl 
înregistrăm ca pe un debut pro
mițător pe plan local, și am des
cifrat în afluența de public, în 
discuțiile spontane ce s-au înfi
ripat în fața pînzelor, în interesul 
necontrafăcut pentru asemenea 
manifestări, dorința ca ele să fie 
permanentizate. Și aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît artiștii plas
tici brăileni o doresc, cu atît 
mai mult cu cît în acest oraș, 
alături de cîțiva artiști mai vîrst- 
nici, activează circa 10 absolvenți 
ai institutelor de artă, care ar pu
tea desfășura o susținută activi
tate artistică.

în acest sens se cuvine relevată 
Inițiativa Comitetului pentru cul
tură și artă al municipiului, care 
vrea să realizeze o serie de Sa
loane literare ți artistice (desfă
șurate lunar) în elegantul foaier 
al teatrului „Maria Filotti", la 
care să invite personalități pres
tigioase ale culturii noastre. „A- 
cest gen de saloane — ne-a spus 
tovarășul Dumitru Angliei, pre
ședintele C.J.C.A.-ului — cor cu
prinde discuții pe teme dinain
te stabilite pentru fiecare dome
niu, discuții care vor fi comple
tate, pentru literatură, cu recitări 
șl montaje teatrale, de audiții ți 
chiar interpretări, pentru muzică, 
de proiecții, de explicații in fața 
unor lucrări, pentru artele plas
tice. Mai intenționăm să organi
zăm în aceste saloane ți discuții 
asupra unor cărți de reală valoa
re, de un real interes din zona 
teoriei ți criticii literare ți de 
artă, a esteticii în general. Pre
conizăm aceasta pentru stimula
rea unei atmosfere intelectuale 
mai intense, pentru crearea unei 
emulații fără de care diversele 
forme de manifestare nu rămîn 
decît forme fără viață". Evident 
aceste acțiuni, și altele care se 
vor ivi în timp, trebuie susținute 
de toate forurile locale. La cu
rent cu preocupările Comitetului 
pentru Cultură și Artă, Comite
tul municipal U.T.C., este desi
gur, foarte interesat de buna des
fășurare a unei activități care să 
învioreze „ritmul" patriarhal al 
vieții culturale brăilene. Tinerii 
din întreprinderile acestui oraș, 
elevii numeroaselor școli, împreu
nă cu profesorii lor sînt, în fond, 
cei către care se îndreaptă o 
bună parte a tuturor acestor pre
ocupări și eforturi. Iată de ce 
organizația municipală U.T.C. 
trebuie să-și facă simțită din plin 
prezența în procesul de înviorare 
culturală a orașului.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU
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SPORT «SPORT-
„Probleme actuale 

ale activității sportive de masă"
0 „masă rotundă" la care au participat :

MIRCEA ANGELESCU, secretar al C.C. al U.T.C., TRAIAN POP, 
adjunct al ministrului învățămîntului, ELENA POPARAD, vice
președintă a Consiliului Național al Organizației Pionierilor. 
NlCOLAE GAVRILESCU, secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., MARIUS BÎRJEGA, vicepreședinte al C.N.E.F.S., repre

zentanți ai presei, radioului și televiziunii.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CE EXIGENȚE IMPUNE

ÎN ACTIVITATEA TINERETULUI DIN

COOPERAȚIA M EȘTEȘUGÂR EASCÂ ? j

RECEPTIVITATE MAXIMA, 
PROMPTITUDINE ÎN

SERVIREA POPULAȚIEI
Cooperației meșteșugărești, ca 

. ți celorlalte sectoare economice 
ale țării, îi revin pentru anul 
1970 sarcini deosebit de impor
tante pe linia contribuției sale la 
dezvoltarea economiei naționale, 
la încheierea cu rezultate cît mai 
bune a ultimului an al cincina
lului. In acest an activitatea de 
deservire a populației — dome
niul principal al cooperației meț- 
tețugărețti — va trebui să cu
noască o dezvoltare în continua
re, astfel incit să se realizeze un 
volum al încasărilor mai mare cu 
peste 8 la sută decît cel al anu
lui 1969, lărgindu-se ți diversifi- 
cîndu-se lucrările ți serviciile 
prestate, îmbunătățind calitatea 
acestora. O creștere însemnată 
va trebui asigurată de , unitățile 
cooperației meșteșugărești pro
ducției pentru export, a cărui vo
lum urmează să fie, la sfîrțitul 
acestui an, cu peste 30 ia sută 
mai mare decît volumul expor
tului realizat în anul 1969.

•— Ce solicită îndeplinirea a- 
cestor obiective din partea tine
retului ?

— Asigurarea îndeplinirii pre
vederilor de plan pe anul 1970 
reclamă eforturi susținute din, 
partea tuturor lucrătorilor din 
cooperația meșteșugărească, con
jugate cu măsuri tehnico-organî- 
zatorice corespunzătoare, adopta
te la nivelul tuturor verigilor de 
activitate. Nu greșesc însă afir- 
mîijd că tineretul cooperator are 
un rol de o deosebită însemnă
tate în această privință, ei, tinerii 
cooperatori, prin elanul și capa
citatea lor constituind un impor
tant potențial ce trebuie să se 
manifeste tocmai în direcția în
deplinirii cu succes a sarciniloi 
pe anul 1970. Afirmația mea por
nește de la următoarea realitate, 
în prezent, cooperația meșteșugă
rească cuprinde în rîndurile sale

Cum se mai apropie vîr- 
stele în timp ! Copilul de 
doi ani pe care fratele său 
îl aducea, gol, de mină, să 
ne vadă jucînd fotbal pe 
un maidan este acum ingi
ner electronist și ne spune 
„tu“ cu mare condescenden-

înțelepciunea
ță. Fiica vecinului, grăbită 
să ne zică pînă acum cîțiva 
ani „săru-mina“, trece trufașă 
cu căruciorul pe stradă și 
noi sîntem cei care ne scoa
tem azi pălăria. Un tăvălug 
egal — al vieții ? al morții ? 
— ne grăbește, ne strînge, 
ne solidarizează în ceea ce 
noi numim de obicei gene
rație, noțiune care este în
să incompletă atîta vreme 
cît o examinăm strict biolo-

Convorbire cu tov. 
STAN UDREA 

vicepreședinte al UCECOM

un număr mare de meseriași ti
neri, majoritatea calificați prin 
forme proprii de școlarizare. A- 
proape 40 la sută din numărul 
total al cooperatorilor existenți 
la sfîrșitul anului 1969 au vîrsta 
de pînă r la 30 ani, proporție

• Fapte care ne surprind 
și revoltă : infracțiunile îm
potriva vieții e Omul obiș
nuit crede că numai un ne
bun poate deveni ucigaș : 
ce arată statistica ? • Furtul, 
beția, răzbunarea — cauze 
ale crimei • O amplă an
chetă a ziarului nostru.

„Moartea unui om mă mic- 
țorează pentru că omenirea sînt 
eu" — afirma încă în urmă cu 
patru sute de ani filozoful țt poe
tul englez J. Donne. Această ex
cepțională sinteză exprimă înseși 
sensul ți esența umanității, una 
dintre rațiunile superioare ale e- 
xistenței sale. Noțiunea de crimă 
a apărut însă aproape concomi
tent cu crezul suprem al solida
rității umane ți a însoțit ome
nirea pe parcursul evoluției sale, 
ca o tragică ilustrare a excep
ției. In condițiile socialismului, 
criminalitatea a înregistrat o des
cendentă spectaculoasă, îndrep- 

gic. Generația este un mod 
de a răspunde colectiv la 
problemele vieții imediate 
și de a vedea viitorul prin 
prisma unui trecut similar 
ca întindere. Bucuriile prea 
mari din acest trecut tre
zesc un fel de iresponsabi

litate. Decepțiile prea multe 
nasc un simț mai treaz al 
lucrurilor și o amărăciune 
vigilentă. Bucuriile și de
cepțiile alternate dezvoltă 
ceea ce noi numim înțelep
ciune, adică un fel robust 
de a întîmpina viața, indi
ferent de abrupturile ei.

înțelepciunea nu ține însă 
in mod exclusiv de vîrstă.

(Continuare in pag. a ll-a) 

ROMULUS RUSAN

care crește continuu prin Intra
rea în producție a tinerilor ab
solvenți. Numai anul treCiit au 
intrat în rîndurile cooperatorilor 
peste 9 000 tineri calificați în di
ferite meserii, urmînd ca în anul 
1970 să fie cuprinși în producție 
un număr asemănător de tineri 
absolvenți prin rețeaua de școla
rizare UCECOM.

în aceste condiții este evi
dent că realizarea sarcinilor ce 
revin cooperației meșteșugărești

(Continuare în pag. a Il-a) 

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Forumul opiniei publice 
este dator să intervină I

tîndu-se vertiginos spre zero. Ața 
e firesc, explicațiile le cunoaștem 
cu toții, sîntem convinși că ața 
trebuie să fie ți nu altfel. Și to- 
tuți, „infracțiunile împotriva vie
ții", cum le denumește Codul 
penal, devenite de-abia în socia
lism, într-adevăr excepții, pentru 
că ele reprezintă acte fundamen
tal opuse ți străine esenței orîn- 
duirii sociale, legilor ei scrise ți 
nescrise, n-au dispărut încă 
definitiv. In anul 1969 pe 
raza municipiului Bucurețti, 
s-au săvîrțit 47 de omoruri 
ți 6 tentative de omor. Cifra 
este infimă raportată la sta
tisticile de acum 4—5 decenii. 
Dar ea nu oferă, totuși, suficien
te motive de reflecție, de acțiune? 
în anul 1969, anul unor mari 
victorii ale omului în nu
meroase domenii, în inima 
țării, au fost curmate vo (Continuare îri pag. a ll-a)

luntar, sau au existat tentative 
pentru aceasta, 53 de vieți ome
nești. S-ar părea că este opera 
unor dezechilibrați mintali. Iată 
însă că expertizele medicale in
firmă în proporție de 98 la sută 
această firească presupunere. Mai 
mult decît atît, cercetarea cazuri
lor dezvăluie un adevăr dureros 
ți alarmant: 6 dintre autorii cri
melor numără pînă la 18 ani, iar 
10 dintre ei au între 18—25 de 
ani. Pare de necrezut ți totuți a- 
cestea sînt faptele. Tinerii, niș
te copii aproape, au lovit cu cu
țitul sau toporul, au devenit pes
te noapte asasini. In unele cazuri 
certificatul medico-legal indică, 
e drept „tulburări de comporta
ment", dar în cele mai multe ca
zuri, faptele sînt săvîrțite în 
mod conștient, uneori cu o 
luciditate ți o stăpînire de sine 
înspăimântătoare. Ce-i atunci cu

RUBRICA NOASTRĂ 
DE SPORT 

VA OFERĂ ASTĂZI s

• Noutăți fotbalistice pe— 
zăpadă.

• Campionii juniori la un 
sport relativ tînâr — judo.

• Impresii de pe pîrtiile „O- 
limpiadei albe" a elevilor.

• O declarație a lui Pele 
despre C.M. din Mexic.

• Ultimele asalturi pentru 
titlul național de șah.

• Numeroase alte informații 
sportive.
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• În pagina PROFESIA TA
rețeaua completă și alte informații privind

ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR 
DE SUBINGINERI

Uzina de fibre sintetice-Iați, 
una dintre modernele unități 
industriale ale Moldovei, este 
deservită de muncitori cu 

o înaltă calificare

aceste „tulburări de comporta
ment" ?

„Un asemenea diagnostic — ne 
informa tovarățul Dumitru Po
pescu, procurorul-șef al Procu
raturii municipiului București — 
apare în cele mai multe cazuri 
abia în urma expertizei, deci 
după comiterea infracțiunii. Dai 
nu acesta este momentul declan
șării a ceea ce numim „tulburări 
de comportament. Mulți dintre 
tinerii care apar în fața instanței 
sînt absolvenții unor școli, au fost 
mai mulți ani sub ochii pedago
gului și ai medicului. Și totuți, 
în majoritatea cazurilor de care 
ne ocupăm, fițele medicale ale 
actualilor infractori sînt curate

SOFIA SCORȚARU

ÎN PAG. A II-A

FETELE
și răspunsul organizației 

la problemele lor specifice
• Succintă relatare a unei ample dezbateri. în cadrul ple

narei Comitetului județean Brașov al U.T.C. privind dezideratele 
diversificării și diferențierii în activitatea educativă.

Studenția în 
haine de luau

ADNOTĂRI LA UN. JURNAL INTIM 
DE PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ 

MEDICALĂ

Șapte zile< am fost martorul, 
mai mult sau mai puțin pregătit 
să întîmpine intensitatea unor ore 
de practică ale studentului Nico- 
lae Ciobanu de la Facultatea de 
medicină generală din Bucurețti, 
efectuate la Clinica cu profil 
universitar a spitalului de adulți 
„Vasile Roaită".

La I.M.F. sînt mulți studenți 
cu o pregătire teoretică excepțio
nală. Dar faptul că profesorii 
medici îmi recomandaseră dintre 
aceștia tocniai pe studentul din 
anul V, Nicolae Ciobanu, mi 
l-am explicat abia aici, în cli
nică.

Deși constituia o anticipare 
binecunoscută ți de ei, bolnavii 
din salonul nr. 1 preferau, în ca
zul studentului stagiar, apelativul 
„doctore" — dovadă a încrede
rii, recunoștinței și stimei pe care 
acețtia i le purtau. ,

Împărtășite ori nu, știute ori 
nețtiute, gîndurile viitorului me
dic s-au întovărășit, o dată cu in
discreția noastră, într-un jurnal 

fragmentar, care luminează, în
tr-un fel, „angajamentul pe-o 
viată" pe care acesta ți l-a luat 
față de sine ți de oameni. Ur- 
mărindu-l, am înțeles că veghea 
lui îndelungată la căpătîiul bol
navilor realiza acea comuniune 
spirituală necesară grabnicei vin
decări, singurul suport moral în 
stare să impună un sentiment de 
încredere reciprocă între pacient 
și îngrijitorul său.

Iată cîteva frînturi disparate 
din jurnalul studentului:

— „Dacă n-am fi atenți, bana
lul ar inunda viața. Urmările ai 
fi dezastruoase. Astăzi am avut 
de rezolvat o situație dificilă : un 
student ți-a tratat o afecțiune 
banală cu aspirină în cantități 
excesive. Urmarea: ulcer perfo
rat. Pe masa de operație se în- 
tîmplă ceea ce nimeni n-ar fi do
rit : un stop cardiac. Ca întot
deauna medicul șef m-a inclus în 
echipa de intervenție chirurgica
lă. Îmi comprim emoțiile în ges
turi cît mai exacte. In mai puțin 
de un minut bisturiul îi desface 
pieptul. Mîinile medicului, ma- 
sînd inima, imprimă, poate ți 
telepatic, chemarea la viață, la 
ceea ce dăinuie ți e bucurie. Prin 
lipsa oxigenului se naște alt pe
ricol : decerebrarea. Toată echipa 
sîntem o inimă calmă în înfrigu
rarea ei — concentrați pe gestu
rile cele mai adecvate clipei. 
Viața se reinstalează cu greu. 
Dar mîine, de partea cui va în
clina balanța ?“...

— „Se luminează. 3 zile a du
rat lupta cu negurile morții. Trei 
zile de veghe la căpătîiul pacien
tului. Primul lui zîmbet îmi

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Studenții Institutului politeh
nic din București la o oră de 

desen

Foto: EMIL COIOCARU
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FETELE
și răspunsul organizației

Ea problemele lor specifice
O plenară a comitetului Ju

dețean Brașov al U.T.C. a ana
lizat recent munca polițico-e- 
ducativă desfășurată de organe
le și organizațiile U.T.C. pentru 
educarea multilaterală a tine
relor Merită aprecieri Însăși 
ideea de a se organiza o aseme
nea dezbatere, cu participarea 
tuturor factorilor implicați tn 
munca de educație a tineretului. 
Dedicate problematicii specifi
ce a integrării tinerelor mem
bre ale organizațiilor U.T.C. tn 
activitatea, de producție, a ro
lului organizației In pregătirea 
lor pentru muncă șl viață, ast
fel de întruniri de lucru atrag 
atenția cu atît mai mult, cu cit 
analizele complexe consacrate 
acestei teme.majore sînt foarte 
rare.

Dar viața reclamă în modul 
cel mai convingător necesita
tea lor, prin ponderea acestei 
categorii a tineretului, prin ac
centuata specificitate a pro
blemelor sale. în organizațiile 
U.T.C. din județul Brașov, 42 
la șută din efectiv 11 reprezin
tă tinerele fete — românce, ma
ghiare, germane și de alte na
ționalități. Cerințe justificate 
ale diferențierii și diversifică
rii activității cu această catego
rie importantă a membrilor or
ganizației, ale utilizării unor e- 
ficace forme și metode adresa
te nemijlocit ei au determinat 
o seamă de căutări fructuoase 
din partea biroului Comitetului 
județean Brașov al U.T.C. Re- 
ferindu-se la acestea, tovară
șul prim-secretar Cornel Șan- 
dru remarca succesul unor AC
ȚIUNI — ÎNTRECERE, cum ar 
fi „Mîini măiestre" — olimpia
da țesătoarelor și filatoarelor, 
..Ordine, frumos, curățenie în 
fiecare loc de muncă !“, con
cursul de creație artizanală 
„Brățara de aur" și altele, me
nite să canalizeze atenția tine
relor către problemele impor
tante ale producției, ale perfec
ționării pregătirii profesiona
le. âu fost amintite, de aseme
nea, în arsenalul de mijloace a- 
tractive recomandate și utiliza
te de comisia permanentă pen
tru munca în rîndul tinerelor. 
ÎNTÎLNIRILE TEMATICE — 
„Rolul femeii în societate", 
„Femeia — mamă și soție", „Co
legi de muncă, prieteni și tova
răși", „Prietenie, dragoste, că
sătorie", — SIMPOZIOANELE 
„Principialitatea și comporta
rea în societate", „Raporturile 
dintre mamă și fiică", „Intre noi 
fetele", CERCURILE IGENI- 
CO — SANITARE, DE MENAJ, 
BRODERIE, CROITORIE ete. 
Multe din acestea au întru
nit o participare largă ceea 
ce denotă ecoul pe care l-au 
avut în rîndul auditoarelor.

însă — s-a subilinat cu argu
mente convingătoare în cadrul 
plenarei — ansamblul participă
rii tinerelor uteciste la acțiuni
le organzațlilor, integrarea lor 
cu rezultate remarcabile în toa
te domeniile de activitate, în 
producția materială și spiritua
lă stă încă sub semnul necesi
tății de a lărgi și diferenția 
munca politico - educativă în 
practica de fiecare zi a vieții 
de organizație — pe vîrstă, pro
fesiuni, medii de viață. De cele 
mai multe ori nu se are in vede-

re faptul' că in rîndul utecisti- 
lor se află tinere abia ieșite din 
pionierat, dar și altele trecute 
de virsța majoratului, atît a- 
do'escente cit și căsătorite — 
multe cu copii — că sînt mem
bre ale organizațiilor U.T.C. e- 
leve, studente, muncitoare, coo- 

, peratoare, intelectuale etc.
în același timp, activitatea or

ganizațiilor U.T.C. unde ponde
rea majoritară o reprezintă ti
nerele are încă un caracter spo
radic, întîmplător, cu reper
cusiuni serioase în cuprinderea 
și antrenarea masei de uteciste.

Tocmai de aceea, plenara a 
pus In discuție o seamă de a- 
semenea aspecte esențiale, cău- 
tînd și oferind orientări, mij
loace, modalități de lucru, de 
maximă însemnătate. Faptul că 
s-a apelat consecvent nu numai 
la experiența personală a par- 
ticipanților, ci și la concluziile 
unor anchete și studii sociologi
ce efectuate In județul Brașov, 
oferă fără îndoită garanția a- 
decvării muncii de viitor la ce
le mai stringente realități.

Astfel, o anchetă sociologică 
In rindurile tineretului Indus
trial a evidențiat aspecte deo
sebit de interesante referitoare 
la munca, pregătirea școlară și 
profesională, folosirea timpului 
liber, în general la problemele 
de viață ale tinerelor. A reieșit, 
spre exemplu, că din cele 502 
persoane anchetate aproape 18 
la sută practică o meserie di
ferită de cea învățată. Printre 
motive : lipsa de înțelegere a 
părinților, dificultatea orientă
rii sigure, fără un sfat compe
tent în a’egerea profesiunii, 
tentația cîștigului bănesc, cău
tarea unei „munci ușoare". Iată, 
tot atîtea direcții în care și in
tervenția organizațiilor U.T.C. 
este necesară, puțind aduce re
zolvări — prin inițierea unor ac
țiuni de orientare școlară și ero- 
fesională a elevelor, cultivarea 
dragostei față de profesiune și 
crearea cadrului de dezvoltare a 
pregătirii pentru profesiunea în
sușită

Aceste intervenții au și fost 
precizate printre măsurile sta
bilite la plenară Alte numeroase 
date de anchetă oferă de aseme
nea sugestii prețioase de acțiune 
educativă pentru organizațiile 
U.T.C. : în legătură cu coeziunea 
colectivelor de muncă (9,7 la su
tă , nu discută cu nimeni nimic 
nu se sfătuiesc cu tovarășele de 
muncă), integrarea în forme de 
calificare (50,9 Ia sută nu parti
cipă la astfel de forme), interesele 
prioritare în citirea presei (48,8 
la sută preferă faptul divers) ; în 
timpul liber 42,3 la sută dintre 
tinere discută „ de toate" și „ni
micuri" ; 16, 7 la sută au susți
nut despre căsătorie că nu are 
nici o influență sau împiedică 
realizarea scopurilor majore de 
viață.

Ca direcție esențială a diferen
țierii muncii cu tinerele, ple
nara a subliniat ca loc de frun
te principalele aspecte specifi
ce care se cer urmărite cu insis
tență în activitatea organiza
țiilor de tineret de la sate. Se 
constată că un procent scăzut 
de fete lucrează în cooperative
le agricole de producție, că a- 
desea participarea la lucru are

earacter sporadic. îndeosebi în 
perioadele de vlrf ale muncilor 
agricole sînt preferate angajă
rile temporare In alte locuri de 
muncă. De aceea și organizații
le U.T.C. au datoria să milite
ze pentru înlăturarea unora din 
factorii ce explică asemenea si
tuații — deficiențe în organiza
rea muncii în C.A.P., în stimu
larea membrilor cooperatori, lip
sa la sate a unor posibilități mai 
largi de calificare într-o profe
sie. Anchetele sociologice au 
evidențiat și în acest mediu rea
lități care pretind în mod sub
liniat intervenția organizațiilor 
U.T.C.

Din dezbaterile plenarei a re
ieșit că activitatea cu această 
categorie de tineret a, cunoscut 
o etapă de căutări, care au crista
lizat o serie de forme și modali
tăți noi. Totodată însă s-a sub
liniat că. în ansamblu, munca 
în rîndul tinerelor impune de la 
o etapă la alta mereu noi exi
gențe, iar situarea permanentă 
la nivelul acestora solicită din 
partea tuturor organelor și or
ganizațiilor U.T.C. eforturi spo
rite, ale
Brașov au 
teptăm cu 
rezultate.

căror coordonate Ia 
fost deja trasate. Aș- 
incredere viitoarele

SILVIA ILIE 
ION TKONAC
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Aș zice că fiecare generație 
își are înțelepciunea proprie. 
Ea se naște din adaosuri și 
scăderi. Mai vîrstnicii ada
ugă la înțelepciunea tinere
ții lor deducții'e vieții 
anterioare. Tinerii scad 
din această înțelepciune a 
părinților aspectele pe care 
viața mereu primenită nu le 
mai îmbrățișează. Din am
bele corecții rezultă moduri 
de a fi diferite, dar nu an
tagoniste. Echilibrul genera
țiilor creează echilibrul vie
ții.

Societatea interbelică a 
fost, pînă la un punct, sen
timentală și exaltată. Ușa 
inchisă a primului război 
mondial a coborît în suflete 
o mare ușurare, o credință 
nestrămutată în pace. Prin 
1928 se dansau tangouri ire
zistibile, ceva mai tîrziu oa
menii se bateau pe bulevar
de cu flori. Generațiile vre
mii au crezut că pot abdica 
total de la neliniște și spai
mă. A trebuit ca' flagelul să

n

CIND SE ARATĂ CUCUVEAUA I 
rulează la Patria (orele >1,30 ; 14; 
16,30; 19; 21,15).

STĂP1NI PE SITUAȚI® : rulea
ză la București (orela 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21) ; Favorit
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30).

SIMPATICUL DOMN R : ru
lează la Republica (orele 10; 12,30; 
15 — la 20,30 : Gala filmului ro
mânesc) ; Victoria (orele 8,45; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

RECONSTITUIREA : rulează 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,45).

DRAGĂ BRIGITTE i rulează 
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30).

VIA MALA : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9,45; 
12.15; 14,45; 17,15; 20), Melodia (o- 
tele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
1S,3O; 20,45). Flamura (orele 9,30; 
12,45; 16; 19,30).

LUPII ALBI : rulează la Lumi
na (orele 9,15—15,45 tn continuare ; 
18,15; 20,45).

TAINA LEULUI : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45), (9—10 : Program pentru co
pii), Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ i 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 îi; continuare ; Program de fil
me documentare (orele 17—21 tn 
continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45; 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL t 
rulează la Buzeștl (ora 20,30).

WINNETOU TN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18), Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA 5 
rulează la Dacia (orele 9—19 in 
continuare), Giulești (orele 15,30; 
19). Moșilor (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Bucegi (orele 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
i«le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 9—15,45 în continuare ; 
18.15: 20.30).

BLOW-UP : rulează la Cotroceni 
■(orele 15.30; 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare : 17.45; 2015).

PROFESIONITII: rulează
Miorița (orele 10: 12,30; 17.30;

O ȘANSĂ DINTR-O MIE I ru
lează la Grlvița (orele 10; 12; 16; 
18.15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : ra
tează la Vitan (orele 15,30; 19).

li;
la 

1«;
la

la
20).

BRĂILA

ÎNTILNIIRE A TINERILOR
MECANIZATORI

De-a lungul a trei zile, Comitetul județean Brăila al U.T.C., 
în colaborare cu Direcția agricolă a asigurat desfășurarea unui 
interesant program de activități la care au participat cei mai 
buni tineri mecanizatori din unitățile de mecanizare ale jude
țului. Pe bază de diapozitive, planșe și grafice s-a discutat 
asupra tipurilor de noi mașini agricole ce vor intra anul acesta 
in dotarea întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. In
tre altele, tractorul U-400, combina de cereale autopropulsată 
„Gloria", mașinile pentru plantat răsadurile legumicole etc.

Au fost prezentate sarcinile de plan mult sporite ce revin 
agriculturii județului și implicit mecanizatorilor pentru anul 
1970. S-au explicat in amănunt noile relații contractuale între 
I.M.A. și C.A.P. în baza hotărîrilor departamentale adoptate 
în urma Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. Au fost 
audiate expunerile unor recunoscuți sociologi asupra eticii 
muncii. Cîteva ore au fost ocupate de discuțiile asupra circu
lației rutiere, de concursul fulger cu 60 de participant privind 
regulile de circulație.

Vineri și sîmbătă, tineri mecanizatori fruntași din județul 
Brăila au participat la o interesantă excursie. Au vizitat expo
ziția de mașini agricole organizată Ia Predeal de către Minis
terul Agriculturii, precum și uzina „Tractorul" de Ia Brașov, 
în totul său programul de activități a constituit un foarte bun 
prilej de acumulare a noi cunoștințe profesionale și de genera
lizare a experienței pozitive.

GH. FECIORU

Un debut
promițător t'R ONICA FILMUL UI

„PREA MIC PENTRU UN
A

RĂZBOI A TIT DE
PREA MIC PENTRU UN 

RĂZBOI ATÎT DE MARE, titlu 
amintind sonoritatea unui vers, e 
tipic pentru Dumitru Radu Po
pescu, aflat în calitate de scena
rist la al patrulea film, titlu la 
fel de frumos ți atractiv ca ți al 
pieselor cu care s-a afirmat re
cent ca dramaturg: „Cezar, 
măscăriciul piraților", „Vara im
posibilei iubiri", ,Acești îngeri 
triști"...

Regizorul ultimului său scena-

Cadru din film

RECEPTIVITATE

riu este un tînăr absolvent care, 
trebuie să spunem de la bun în
ceput, debutează mai mult de- 
cit promițător. E vorba de 
Radu Gabrea care intră în 
cinematografia noastră cu a- 
celeași dtu-uri profesionale cu 
care au debutat, cu ani în urmă. 
Iulian Mihu, Manole Marcus 
(Viața nu iartă) și Lucian Pin- 
tilie (Duminică la ora 6).

Evocare a drumului parcurs de 
un copil de trupă, în ultimul 
război mondial, alături de armata 

" română, din august 1944 ți pînă 
în zilele eliberării Cehoslovaciei, 
filmul are tonalitatea aspră a u- 
nei balade despre copilăria trau
matizată de război.

De la viața de cazarmă unde 
alături de alți copii orfani ce al
cătuiau fanfara unui regiment su
portă excesele educative ale u- 
nui plutonier din tradiția lui Moș 
Teacă ți pînă la viața de front, 
a unui „război atît de mare", 
eroul parcurge o „maturizare" 
rapidă.

Există dteva secvențe excep
ționale și ne vom opri asupra lor 
întrucît fiecare în parte sînt esen
țiale pentru înțelegerea filmului 
și pentru personalitatea regizoru
lui Radu Gabrea. Prima, la eli
berarea unui sat transilvănean, 
după mulți ani de ocupație, țăra
nii 'își primesc frații eliberatori, 
ostașii români. Cum ? Cu flori ? 
Cu urale ? Nu, altfel, mult mai 
autentic și în expresie și în con
ținut. In sat există o orchestră 
formată din bătrîni care, cu a- 
cest prilej, supremă bucurie și sii- 
prem respect, cîntă o romanță ro
mânească : „Pe lingă plopii fără 
soț"...

A doua secvență: un bătrîn 
soldat ajuns lîngă borna de la

*
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depinde în mare măsură de a-

MARE"
granița pămîntului românesc, se 
trîntețte pe pămîntul patriei, 
frămîntîndu-i bulgării în mîinile 
lui mari învățate cu munca ți 
care așteaptă să uite fierul ar
mei...

In sfîrțit, a treia, mai drama
tică in pledoaria ei antirăzboini
că, de o extraordinară plasticitate 
filmică: copilul rătăcit, speriat 
de lupte, întîlnește un soldat 
german dezertor, puțin nebun, 
care fură un camion ți fuge cu 
el, fără nici o adresă. Mașina e 
reperată chiar de trupele germa
ne, se trage asupra ei, iar mașina 
rătăcește pe o șosea plouată, ți 
în mersu-i zigzagat din ea cad, 
ca într-un fel de „adio arme", 
căști militare. Zeci ți sute, rosto- 
golindu-se zgomotos în peisajul 
dezolant al ruinelor...

Pentru talentul regizorului 
Radu Gabrea aceste secvențe 
sînt definitorii. Ar trebui să a- 
mintim, de asemenea, și felul cum 
și-a condus interpreții, distribuind 
în roluri mici foarte buni actori: 
Mircea Albulescu (revenit astfel 
pe ecran după o lungă ți nejus
tificată absență), Ernest Maftei, 
Gheorghe Dinică, Jean Constan
tin, Ștefan Radof (alt excelent ac
tor rar distribuit în filmele noas
tre), Liviu Rozorea, Dan Nuțu, X 
Aristide Teică. In rolul principal 
micul Mihail Filip depășește cu 
mult tradiționala bună interpre
tare a actorilor copii.

La debutul lui Radu Gabrea 
trebuie amintit și cel al operato
rului Dinu Tănase, realizator In 
egală măsură al acestui film care 
se alătură valoric unei alte pro
ducții pe aceeași temă: filmul 
lui Tarkovski „Copilăria lui 
Ivan".

TUDOR STANESCU

URMĂRIREA : rulează la Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 18; 
18,30; 21), Tomla (orele 9,30; 12; 
14,30; 17 f 19730).

VIRIDIANA : rulează Ia Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

LA ORA 5 DUPA-AMIAZA S 
rulează la Lira (ora 20,30).

VIATA dificila : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MĂRTURIA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

OMUL MAFIEI : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30).

OSCAR : rulează la Munca 
rele 16; 18; 20).

IN împărăția leului 
ARGINT : rulează la Cosmos 
rele 15,30; 18; 20,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CINE EȘTI D-TA, D-LE SOR
GE ? : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

HEIDI: rulează la Flacăra ta
rele 15,30; 18; 20,30).

NU SlNT DEMN DE TINE : ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
(orele 10; 12; 14).

Co
de
(o-

ÎNȚELEPCIUNEA
se repete — șl încă la ce 
proporții ........................
pentru ca generațiile ulteri
oare să-și ’ .
cesare : psihologice, politice, 
de caracter, artistice. Sen
timentalismul a fost alun
gat ca un lucru netrebnic. 
A venit vremea cerebralită
ții. Dar și această cerebra
litate a trebuit, in curlnd, 
să renunțe la hegemonie 
prezența ei, și numai a 
ei, ducea sufletele la us
căciune. Unde să mai pui 
că atîtea șl atîtea nepotri
viri ale vieții cu logica au 
împins tineretul lumii la 
deducții care-1 puneau pe 
gînduri. De aici a rezultat 
acest tip de ultimă oră, 
încă fără nume, încă neveri
ficat, dar părînd să fie cel 
mai prevenit față de surpri
zele posibile : Înțelepciune 
austeră, cu aparențe, enig
matice chiar. Chipurile mul
tor tineri de azi par dure, 
dar sînt in adîncuri pline de 
umanism. Un sentimentalism 
freatic, nedeclarat, stă la te
melie. O luciditate ascunsă, 
ferită de mirajul vorbelor,, 
dă garanția bunului simț. 
Ceea ce este manifest, ceea 
ce răzbate la suprafață, mi 
se pare a fi doar masca în
țelepților, scutul maturității.

Copilul de ieri și fetița 
care ne spunea „sȘru-mîna“ 
au crescut cu încă o spira
lă, acea curbă impresionan
tă a omenirii numită uzual 
generație. Imprumutînd de 
la părinți experiența, adău- 
gîndu-i dimensiunile vremii 
pe care o vor trăi, ei pro
mit să fi realizat acea sin
teză, deplină Ia un moment 
dat, a vremii și a vîrstelor, 
numită de fiecare dată (deși 
ea înseamnă mereu altceva) 
înțelepciune.

incalculabile !

ia precauțiile ne*

portul adus de acești tineri în 
buna desfășurare a activității, în 
obținerea unor rezultate indivi
dual© și colective corespunzătoa
re capacității lor și în raport cu 
condițiile de calificare Create, a 
atenției de care se bucură.

Așteptăm ca tinerii din unită
țile noastre, prin rezultatele mun
cii lor să dovedească și mai bine 
în acest an înțelegerea rolului ce 
le revine de a contribui, alături 
de ceilalți lucrători din coopera
tivele meșteșugărești, la satisfa
cerea cerințelor populației sub 
aspectele lor complexe, la reali
zarea cantitativă și calitativă a 
produselor destinate fondului 
pieței și pentru export, cu alte 
cuvinte la buna desfășurare a ac
tivității unităților din care fac 
parte.

Este plăcut pentru noi de a- 
rătat că în cursul anului prece
dent la rezultatele bune obținu
te de cooperația meșteșugărească, 
tinerii din acest, sector au adus 
un important aport atît prin de
pășirea sarcinilor de plan canti
tative cît și printr-o atitudine co
rectă față de populație, printr-o 
preocupare crescîndă pentru ridi
carea continuă a nivelului lor 
profesional.

durată să dezvolte dragostea pen
tru meserie, să contribuie la ri
dicarea nivelului cunoștințelor 
profesionale practice și teoretice, 
la întărirea disciplinei în muncă, 
la asigurarea unei comportări 
demne și civilizate în sînul co
lectivului în relațiile cu popu
lația. Nu este de mirare că acest 
concurs a stîmit un larg interes 
în rindurile tinerilor din toate 
județele, numărul celor înscriși 
pînă în prezent fiind o confirma
re a seriozității cu care ei privesc 
ridicarea nivelului profesional, a 
dorinței lor de a contribui într-o 
măsură cît mai mare la îndepli
nirea sarcinilor ce revin sectoru
lui. Aceasta demonstrează cît de 
binevenite sînt astfel de acțiuni, 
bine organizate, temeinic pregă
tite, finalizate într-o comportare 
superioară în producție a tineri
lor din cooperația meșteșugăreas
că. Prin urmare va trebui să per
severăm.

— Cu atît mai mult, credem, 
în acest an — 1970 — cînd, așa 
cum spuneam la început, sarci
nile de care cooperația meșteșu
gărească trebuie să se achite 
sînt deosebit de importante și 
complexe și se amplifică an de 
an în raport cu dezvoltarea eco
nomică a țării, conjugată cu creș
terea nivelului de trai al popu
lației.

— lntrucît tocmai nițelul pro
fesional influențează substanțial 
folosirea eficientă a materiilor 
prime fi materialelor, sporirea 
continuă a rentabilității și a be
neficiului o dată cu satisfacerea 
cît mai deplină a consumatori
lor, am vrea să vă rugăm, tova
rășe vicepreședinte, să ne spuneți 
ce credeți că poate întreprinde 
organizația U.T.C. pentru a con
tribui la mai buna pregătire a ti
nerilor din cooperația meșteșu
gărească.

— După cum știți, de puțină 
vreme a fost inițiat de coopera
ția meșteșugărească, tn colaborare 
cu C.C. al U.T.C., un concurs in
titulat „Meseria — brățară de 
aur" adresat tinerilor care lu
crează în cooperativele noastre. 
Acțiunea urmărește prin antre
narea acestora într-o întrecere de

— Intr-adevăr realizarea lor 
— deloc ușoară — impune din 
partea tuturor lucrătorilor din 
sector, inclusiv a celor tineri, la 
care ne referim direct acum, un 
ridicat spirit de responsabilitate, 
inițiativă și devotament, dorința 
de a lichida aspectele de nemul
țumire ce se mai manifestă încă 
din partea unor cetățeni benefi
ciari ai lucrărilor și serviciilor 
prestate de cooperativele mește
șugărești.

Către acest țel trebuie să-și ca
nalizeze tineretul pregătirea și 
aptitudinile sale, capacitatea pro
fesională pentru a contribui în 
egală măsură la buna gospodări
re a unităților, la obținerea unei 
productivități cît mai ridicate, la 
reducerea continuă a prețului de 
cost — factori care conduc la 
sporirea beneficiilor, deci la în-

registrarea unei eficiențe favora
bile a activității desfășurate.

Organele cooperației meșteșu
gărești sînt decise să asigure ti
nerilor condiții tot mai bune de 
muncă, de calificare și de perfec
ționare a calificării lor profesio
nale, care, împreună cu acțiuni- 

•<j le ce le vor iniția organizațiile 
U.T.C. din cooperative, pe linia 
creșterii simțului de răspundere, 
de disciplină și de conștiință ce
tățenească, sperăm să constituie 
temelia solidă pentru stimularea 
aportului lor la îndeplinirea în
datoririlor ce revin sectorului 
cooperației meșteșugărești în an
samblul său.

GRADAȚII DE MERIT ACORDATE

CADRELOR DIDACTICE
Unui număr de 116 cadre didactice din universitățile din 

București, Cluj, Iași, Timișoara, Institutul de construcții 
din București, Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din Bucu
rești, institutele politehnice din Iași. Cluj, Timișoara. Institutul 
de petrol din Ploiești, institutele agronomice din București, 
Cluj, Iași, Timișoara, îi s-au acordat gradații de merit pentru 
activitatea depusă la catedră. Gradația de merit s-a conferit 
la propunerea senatelor sau consiliilor profesorale din cadrul 
instituțiilor de Invățămlnt superior respective. Această grada
ție dă dreptul la un salariu tarifar lunar majorat cu două clasa 
de salarizare. Conferirea gradațiilor de merit pentru persona
lul didactic universitar continuă.

FORUMUL OPINIEI PUBLICE
(Urmare din pag. I)

sau înnegrite de o gripă sau o 
durere de măsele. Ajunge ? Cum 
poate fi neglijată, cu atîta ușu
rință, o chestiune atît de impor
tantă ca psihicul

Intr-adevăr, cum poate ? Pro
mitem sil revenim asupra acestei 
„mici neglijențe" generatoare în 
ultimă instanță de mari neno
rociri.

Ce 
acte de o asemenea violență 
și cu asemenea consecințe irepa
rabile ? Iată, din 53 de cazuri, 4 
au avut ca mobil cupiditatea, 10 
dușmănia și răzbunarea, 10 — 
afecțiuni sentimentale. 25 de cri
me s-au săvîrșit „ocazional".

„Sub imperiul alcoolului se co
mit majoritatea infracțiunilor de 
acest gen. Omul își pierde con
trolul și acționează fără nici o 
cenzură, iar consecințele, atunci 
cînd nu pot fi prevenite, devin 
tragice", ne spunea tovarășul 
procuror Roșea, șeful cabinetului 
de criminalistică de pe lingă 
Procuratura municipiului Bucu
rești.

Dar unde se află omul care își 
întunecă mintea cu alcool ? Sin-

o

anume poate determina

gur, pe o insulă, avînd altăuri 
mare cantitate de băutură ?
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Teatrul Mic : PREȚUL — ora 20.

PREDEAL — peisaj de lamă

Chaplin • 22,OS 
• 22.15 Canțonete 

tenorul ștefan
• 22.25 Telejur-
• 22,35 Scena —
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. Pln- 
tea Viteazul o 18,20 Confruntări — 
Liceenii. Fetele șl băieții • 18,50 
Muzică corală în primă audiție. 
Interpretează corul sindicatelor 
din municipiul București • 19,00 
Telejurnalul de seară a 19,20 Ac
tualitatea în economie o 19,30 
Muzică populară românească cu 
Ana Dănllă șl Traian Lăscuț-Fă- 
gărășanu a 19,40 Reflector e 19,55 
Roman foileton : „Mîndrie șl pre
judecată" (I) • 20,50 Intre me
tronom și cronometru — emisiu
ne concurs. Teme : Nlcolae Băl- 
cescu ; Charlie 
Agenda politică 
Interpretate de 
Pîrjol-Săvulescu 
naiul de noapte ______ _______
emisiune de actualitate și critică 
teatrală.

Infracțiunile la care ne refe- 
• rim au fost săvîrșitg toate în me

diul urban, iar 24 din ele în zile
le de repaus, deci atunci cînd 
străzile sînt din plin populate. 
Pe măsura cunoașterii faptelor, 
ne-am dat seama că există to
tuși niște explicații, că se pot 
constata cauze foarte precise, că 
există factori direct răspunzători 
de cele întîmplate. O analiză te
meinică pe măsura seriozității 
faptelor ni se pare necesară, în 
pofida cifrelor care, prin com
parație cu alte țări, ne-ar îndem
na să fim liniștiți. Am ales două 
dintre cele 16 infracțiuni împo
triva vieții comise de către tineri. 
Vi le prezentăm ca punct de ple
care al dezbaterii pe care ne-o 
propunem ți la care vă solicităm 
ți dv. opiniile.

★
...Casa din strada Orzari 61 a 

fost scena unei reeditări neferici
te a odiosului asasinat din roma
nul lui Dostoievski. „Crimă ți pe
deapsă". Noul Rascolnikov, pe 
nume But Mihai, în vîrstă de 17 
ani...

Dar mai bine să reconstituim 
faptele. Prin luna iulie anul tre
cut, bătrîna E. G., vecina fami
liei But, îl roagă pe tatăl lui Mi
hai să-i monteze o butelie. La 
refuzul acestuia, bătrîna apelează 
la fiu, care se grăbește s-o aju
te. Nimic mai firesc, decît aceas
tă promptitudine în a-ți oferi 
serviciile unui om mai în vîrstă. 
Iată însă că, aplecat asupra in
stalației improvizate în baie, Mi
hai își dă seama că a sosit mo
mentul potrivit ca să-ți pună în 
aplicare un plan mai vechi.

— Pot să dau un telefon ? în
treabă, după ce și-a terminat 
treaba.

La încuviințarea bătrînei și ur
mat de aceasta se îndreaptă spre 
hol, cea mai izolată încăpere a 
casei, care găzduia și telefonul. 
Formează la întîmplare un nu
măr, două, trei. Femeia îi cere 
să termine cu joaca asta fără 
noimă și se apropie să-i ia re
ceptorul din mină.

Și Mihai izbește. O dată, de 
două ori, de 25 de ori (acesta 
este numărul de echimoze stabi
lit după constatarea decesului). 
Pentru ce ? Era £Iihai But un 
alienat ? E singurul vinovat ?

Fapta, cu totul revoltătoare, 
va constitui subiectul unei an
chete viitoare.

•ir
...Duță Ion și Mitroi Ion, buni 

amici, se cinstesc cu prilejul pa
tronului onomastic la unul dintre 
bufetele din București.

După o vreme (era tîrziu), Mi
troi pleacă. Duță se ia după el, 
îl amenință. Mitroi pare a rămî
ne insensibil. „Te tai!" Și în cî- 
teva clipe își pune în aplicare 
amenințările. Un cuțit aruncat, 
victima rămasă într-un lac de 
singe. Deces la puțin timp după 
scandal.

★
Acestea sîrțt faptele. Două 

dintre cele 16 ai căror autori 
n-au depășit 25 de ani. Cum s-a 
ajuns la crimă ? Rămîne să adu
cem în fața instanței de mare 
amploare, care se numește OPI
NIA PUBLICA, toți vinovății, 
chiar și pe cei care au apărut în 
sala de judecată doar ca martori 
sau spectatori.

Zilele filmului românesc"
la New York

A plecat spre New York o 
delegație a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, condusă 
de Ion Brad, vicepreședinte al 
C.S.C.A., pentru a participa b 
deschiderea „Zilelor filmului ro
mânesc", organizate de Muzeul 
de artă modernă din New York. 
Din delegație fac parte regizorul 
Liviu Ciulei, directorul Teatrului

„Lucia Sturdza-Bulandra", și 
Constantin Pivniceru, director ge
neral adjunct al Studioului cino- 
matografic „București".

Timp de o lună, publicul new* 
yorkez va putea viziona la Cine
mateca muzeului patru programe 
de filme românești cu „Pădurea 
spînzuraților", „Duminică la ora 
6", „Băutăciosul adolescent", 
„Vîrstele omului", documentarul 
„Voroneț" și scurt-metrajele 
„Sărutări" și „Eu plus eu egal 
eu", ultimele creații ale lui Ion 
Popescu-Gopo.

(Agerpres)
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Plecarea delegației P. C. R. la Congresul tO.

al XlX-lea al Partidului Comunist Francez
Duminici dimineața, a plecat 

la Paris delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., oare va parti
cipa la lucrările celui de-al XIX- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Francez.

Din delegație fac parte tovară
șii Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei,

membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Ilie Rădulescu, membri ai 
C.C., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

în cadrul manifestărilor consa
crate centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin, la cinematograful 
„Victoria" din Tîrgoviște a avut 
loc simpozionul cu tema „Activi
tatea revoluționară a lui Lenin". 
Expunerea profesorului Nicolae 
Popescu a fost însoțită de audie
rea unui disc cu vocea conducă
torului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, de poemul lui 
Maiakovsld „Lenin", recitat de 
un grup de actori ai casei de 
cultură din localitate și de vizio
narea filmelor documentare 
„Trei primăveri" și „Lenin la Sa
mara".

' ;• ':.'v ’
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PROBLEME ACTUALE ALE 
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Hotărîrî ale Consiliului de Miniștri
privind experimentarea noului sistem de salarizare

și majorarea salariilor personalului din unitățile
de cultură, justiție, procuratură și arbitraj

Consiliul de Miniștri a apro
bat pnntr-o hotărire experi
mentarea cu începere de la 1 
februarie 1970 a noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor lucrătorilor din unită
țile de cultură.

Potrivit prevederilor hotărî- 
rii salariile lucrătorilor din 
muzee, biblioteci, case și pala- 
/ de cultură, de creație popu
lară, universități populare și 
cămine culturale se majorează 
în medie cu 11,9 la sută ; Îm
preună cu creșterea salariilor 
mici acordată anterior se asi
gură pe ansamblu o creștere 
medie de 13,1 la sută. De acea
stă majorare a salariilor bene
ficiază un număr de circa 
15 000 salariați ale căror veni
turi anuale vor fi mai mari cd 
aproximativ 29 milioane lei 
față de cele realizate Înainte 
de 1 august 1967.

Noua salarizare aprobată 
pentru personalul din unitățile 
de cultură are la bază princi
pii similare de remunerare cu 
ale celorlalte ramuri ale eco
nomiei — încadrarea salaria- 
ților pe funcții, salarii tarifare 
cu gradații, spor de vechime, 
gratificații anuale etc. Toto
dată ea prevede unele elemen
te corespunzătoare specificu
lui acestei activități. Astfel, sa
lariile cadrelor de conducere 
ale unităților de cultură sînt 
diferențiate pe cinci categorii 
ținînd seama de volumul, im
portanța și complexitatea acti
vității ce o desfășoară.

Odată cu aplicarea noului 
sistem de salarizare se asigură 
și corelarea mai bună a salarii
lor lucrătorilor din sectorul 
culturii cu cele ale salariați- 
lor cu funcții comparabile din 
alte ramuri. Astfel, salariile di
rectorilor din cămine culturale, 
proveniți din rîndul cadrelor 
didactice transferate din învă- 
țămînt, sînt majorate în medie 
cu 17.8 la sută, asigurîndu-li-se 
astfel un salariu corelat cu cel 
al cadrelor didactice care își 
desfășoară activitatea în tnvă- 
țămînt.

La unitățile de cultură cu

activitate complexă unde se 
desfășoară și o muncă de cer
cetare științifică se permite u- 
tilizarea, în cazuri justificate, 
a funcțiilor și salariilor tarifa
re aprobate pentru personalul] 
de cercetare științifică.

Potrivit prevederilor hotărî- 
rii se mențin indemnizații și 
tarife pentru oamenii de știin
ță, artă, cultură și cadre didac
tice care, pe lingă funcția lor 
de bază, îndeplinesc munci de 
conducere în universități 
populare și cămine culturale.

în scopul stimulării lucrăto
rilor din unitățile de cultură 
pentru obținerea uinor rezulta
te deosebite în activitatea lor. 
li se acordă gratificații ' anua
le. De acest avantaj poate be
neficia și activul obștesc care 
contribuie la realizarea de că
tre instituțiile respective de 
venituri peste cele planificate 
din manifestări cultural-artis
tice. De asemenea, directorii 
de cămine culturale care au 
un aport important în difuza
rea filmului în mediul rural, 
pot beneficia în continuare și 
de premii din încasările peste 
plan.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor lucrătorilor din unități
le de cultură reprezintă un pu
ternic factor mobilizator în 
perfecționarea și creșterea efi
cienței activităților cultural-ar
tistice, în valorificarea multi
plelor posibilități pe care Ie au 
diversele Instituții In vederea 
ridicării gradului de conștiință 
și a nivelului de 
turor cetățenilor

♦
Printr-o altă 

Consiliului de Miniștri s a a- 
probat experimentarea noului 
sistem de salarizare și majora
rea salariilor, tot cu începere 
de la 1 februarie 1970. în unită
țile de justiție, procuratură și 
arbitraj.

Hotărîrea prevede majora
rea în medie cu 15 la sută a 
salariilor lucrătorilor din in
stanțele judecătorești, unită-

cultură a tu- 
țării noastre.

hotărire a

țile județene și locale de pro
curatură, notariatele de stat și 
din unitățile interjudețene de 
arbitraj. De această creștere a 
salariilor beneficiază aproa
pe 7 400 de salariați, ale căror 
venituri anuale sporesc cu a- 
proximatjv 20 milioane lei.

Salarizarea lucrătorilor din 
justiție, procuratură și arbitraj 
se face pe baza principiilor a- 
plicate și în celelalte ramuri 
ale economiei naționale, adap
tate la particularitățile acestui 
'sector. Odată cu aplicarea 
noii salarizări se înlocuiește 
remunerarea pe grupe de ve 
chime a judecătorilor, procu
rorilor și notarilor cu încadra
rea pe funcții cu gradații. Spre 
deosebire de vechiul sistem, în 
care trecerea la un salariu ta
rifar superior în cadrul acele
iași funcții se făcea din cinci 
în cinci ani, prin noul sistem 
acordarea gradațiilor se face 
din trei în trei ani fiind condi
ționată și de aptitudinile per
sonale, precum și de calitățile 
profesionale dovedite în mun
că. Astfel, cîștigurile celor ca
re activează în aceste domenii 
sînt nemijlocit legate de mo
dul în care fiecare salariat își 
îndeplinește atribuțiile stabi
lite.

Totodată salariile tarifare 
ale personalului de specialita
te au fost mai bine corelate cu 
cele ale unor funcții similare 
din alte ramuri de activitate.

Ca și in celelalte sectoare de 
activitate, și personalul din a- 
ceste unități beneficiază de 
sporul pentru vechime neîn
treruptă și de gratificații anu
ale.

Aplic?țrea noului sistem de 
salarizare și majorarea sala
riilor vor constitui pentru per
sonalul din justiție, procuratu
ră, notariate și arbitrajul de 
stat un nou Imbold pentru în
tărirea conștiinciozității în 
muncă și simțului de răspunde
re în îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin, pent ni sporirea 
contribuției sale la apărarea 
consecventă a legalității so
cialiste.

Studenția în CIOClLTEA-SZABO: 2-1

haine de lucru
(Urmare din pag. I) . 

aparține. Deci a scăpat. Trebuie, 
îmi dau seama, să-mi domin fe
ricirea care impune minții alcoo- 
lurile sale invizibile, imateriale. 
Fericirea acestui moment s-ar 
putea să mă îmbolnăvească. Știu 
că nu numai nouă ne aparține 
victoria, ci fi individului, e- 
xemplar uman viguros, care și-a 
supraviețuit prin luptele sale in
terioare, poate mai brutale fi mal 
dramatice decît le puteam bănui. 
Sînt fericit că sînt medic. Că 
voi fi"...

— „Constat că paginile 
furnalului devin fișe de observa
ție medicală. Și e drept să fie 
așa. Astăzi un sentiment pustiu 
mi-a întovărășit pașii spre casă. 
Bolnavul de la patul nr. 5 a mu
rit. Moartea de mult se instalase 
iremediabil în organismul său. El 
nu știa asta, nu trebuia să știe. 
Ciudat; apropierea clipei finale 
coincide cu exprimarea dorinței 
din ce tn ce mai aprinse de a 
supraviețui. Trebuie să-l supra
veghez pînă la eliberarea totală. 
Practicantul nu se poate sustrage 
acestei clipe oricît de dramatică 
ar fi. Cea mai dramatică. Totul 
trebuie văzut, trăit, cercetat, ana
lizat. Confruntarea materiei cu 
spiritul e crudă, profund tragică. 
Insul, doborît de cancer, îmi des- 
tăinuise zilele trecute dorința de 
a fi îngrijit tot de mine și în cei
lalți ani pe care îi aștepta de la 
viață. Mi-am dat seama că stră
zile s-au golit de pașii lui. Stră
zile, o casă pe undeva într-un 
cartier, o familie. Fusese ceasor-

carenicar. Timpul pendulelor 
urmau să fie reparate murise o- 
dată cu el“...

— „Din anul III mi-am im
pus să elimin din formația mea 
intelectuală urmele oricărui dile
tantism. Am căutat să mă purific 
de coeficientul de naivitate, de 
copilărie și ușurință cu care une
ori mai cochetam și la 20 de 
ani".

— „Am nostalgia unei profe
siuni la fel de nobile; cercetarea 
medicală. Laboratorul cu tainele 
lui albe. Voi reuși vreodată să 
impun în lumea medicală rodul 
cercetărilor mele ?..."

Desigur că va reuși I Vn ar
gument deja s-a constituit cu 
toată hotărîrea; la cea cle-a X-a 
Conferință, a cercurilor științifice 
studențești, studentului Nicolae 
Ciobanu < s-a înmînat premiul 
special pentru lucrarea „Specifi
citatea de reacție histochimică a 
lipoic-dehidrogenazei în țesuturi
le animale". O lucrare de la
borator într-un domeniu total 
inedit al histologiei. încurajările 
inițiale ale profesorului doctor 
Ilie Diculescu, oferite tînărului 
discipol, au dus la un rezultat 
mai mult decît meritoriu.

Pentru mine, dar mai ales pen
tru intemații supravegheați fi 
tratați de tînărul practicant In ha
lat alb, un adevăr se afirmase cu 
toată convingerea: practicantul 
Nicolae Ciobanu își merită cu 
prisosință apelativul „doctore". 
Următorul an de asistență, ulti
mul, anticipează de pe acum va
loarea durabilă a muncii acestui 
tînăr.

Meciul de baraj pentru desem
narea campionului național pe 
anul 19G9 a continuat sîmbătă 
seara la București, în sala de fes
tivități a Institutului de petrol 
gaze și geologie.

în partida a treia, Victor Cio- 
cîltea, cu piesele albe, a fructi
ficat... avantajul terenului pro
priu, reușind să cîștige, și să 
schimbe, astfel, scorul la 2—1 în 
favoarea sa.

Partida s-a desfășurat pînă la 
mutarea 38 înțr-o notă de ega
litate, cu un ușor avantaj pen
tru Ciocîltea, care a înaintat a- 
menințător un pion pe coloana 
F. Aici, Iuliu Szabo s-a pripit, 
a forțat schimbul de turnuri, a- 
poi a schimbat nebunul pe cal 
și... a pierdut un pion și. în con
secință, partida.

Așadar, după trei jocuri. Vic
tor Ciocîltea — Iuliu Szabo 2—1.

La ora cînd încheiem ediția, 
se desfășoară ultima 
care Iuliu Szabo (cu 
bej își joacă ultima

partidă în 
piesele al- 
șansă...
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Asociația presei sportive a organizat, vineri, la sediul Uniunii Ziariștilor „o masă rotundă" 
cu subiectul: probleme actuale ale activi tatii de educație fizică și sport a maselor. Tn 
cadrul acestei reușite și interesante dezbateri, pe o temă de stringentă actualitate și de 

mare însemnătate socială, au vorbit reprezentanților Presei, Radioului și Televiziunii, despre 
preocupările în acest domeniu ale organelor și organizațiilor pe care le reprezintă, tovărășii 
Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., Traian Pop, adjunct al ministrului invățămîntului, 
Elena Poparad, vicepreședintă a Consiliului National al Organizației Pionierilor, Nicolae Gavri- 
lescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R. și Marius Bîrjega, vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
- - ,. _...rL :.Z__ ilizârile și perspectivele activității

contextul preocupărilor generale pentru dezvoltarea mișcării sportive, a 
rtului în rîndurile masei de oameni ai muncii, în special a tineretului, repre-

După prezentarea unor ample informări privind sarcinile, real 
sportive de masă în t; ‘ ‘ ‘ , ’*
educației fizice și sportului în rîndurile masei — ----------------------- . .. . ■
zentanfii presei au pus numeroase întrebări care, împreună cu răspunsurile detaliate primite, au 
fost în măsură să completeze tabloul activității din acest domeniu, să sublinieze neajunsurile 
existente și să precizeze cauzele lor, să contureze mai precis sarcinile de viitor, efortul ce se . . . . • (cere conjugat pentru traducerea lor în viață.

Din ampla dezbatere a răz
bătut cu pregnanță că mișca
rea sportivă din țara noa
stră, atragerea unor mase tot 
mai largi de oameni ai mun
cii la practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice și spor
tului, în special a tineretului de 
toate categoriile, a înregistrat 
progrese demne de luat în »ea- 
mă, ca efect a* preocupării mai 
atente în acest sens din partea 
factorilor cu răspunderi în acest 
domeniu, a lărgirii bazei materi
ale . pentru această activitate, a 
unor investiții materiale și mo
rale mai consistente și a conso
lidării și activizării asociațiilor 
cercurilor și cluburilor sportive 
În argumentarea acestor apreci
eri, s-a apelat la cifre, la fapte 
și realizări concludenta, s-a evi
dențiat experiența’ pozitivă, cu 
putere de generalizare, dobîn- 
dită în ultimii doi ani de către 
unii factori de răspundere în or
ganizarea și desfășurarea activi
tății sportive de masă.

Dar spațiul cel mai larg al 
discuțiilor l-au ocupat, indiscu
tabil, puncte.e nevralgice ale a- 
cestei activități, fenomenele stag
nante, cesa ce constituie nea
junsuri și obstacole în dezvol
tarea acestui domeniu. S-a su
bliniat in contextul dezbaterii că 
activitatea sportivă a maselor, 
a tineretului nu progresează în 
raport cu cerințele și însemnă
tatea acesteia în procesul mun
cii, în întărirea sănătății și dez
voltarea multilaterală a cetățeni
lor. Chiar dacă unele acțiuni ale 
U.T.C., U.G.S.R., Ministerului 
învățămîntului. Organizației Pi
onierilor au avut finalitate, 
chiar dacă coeficientul de dez
voltare fizică a tineretului (ne 
referim la înălțime, la’greutate), 
a crescut, ca rezultat al îmbună
tățirii condițiilor de trai, al in
fluenței altor factori, în ceea ce. 
privește calitățile fizice de ba
ză — forța, rezistența, viteza — 
progresele nu sînt la nivelul ce
rințelor.

O stare de lucruri necorespun
zătoare din acest punct de vede
re întîlnim în școli, unde e cu
prinsă o mare parte din popu
lația țării, in facultăți, unde son
dajele făcute denotă că doar un 
procent infim dintre elevi și 
studenți practică spor tu L S-a a- 
rătat, de asemenea, că nici la sate 
activitatea sportivă de masă n-a 
cunoscut o evoluție pe măsura 
așteptărilor. Și aici, la competi
ții, se antrenează un număr mic 
de săteni, nu se dezvoltă spor
turile cu tradiție locală, rar de 
tot se organizează și desfășoară

alte întreceri și concursuri din 
inițiativa organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor sportive decît cele 
înscrise în calendarul competi- 
țional centraL

în aceeași ordine de idei s-a 
semnalat și nivelul încă scăzut 
al activității sportive de masă in 
întreprinderi, instituții, pe șan
tiere unde sindicatele se ocupă 
cu precădere de echipele și spor
tivii de performanță neglijînd a- 
tragerea oamenilor muncii la 
practicarea exercițiilor fizice, la 
dezvoltarea tlnor sporturi acce
sibile, adecvate, care să nu im
plice cheltuieli și eforturi, cum 
ar fi atletismul, cicloturismul, 
excursiile etc. și care’să contri
buie la recreerea, reconfortarea 
fizică și educarea maselor.

Acest tablou — l-am putea 
numi al aspectelor negative — 
s-a subliniat în cadrul „mesei 
rotunde", demonstrează că exis
tă încă o anume delimitare, gra
nițe prea groase între responsa
bilitățile pe factori, provocate 
de fuga de răspundere sau de 
interpretarea eronată a legii și 
a reglementărilor elaborate. A- 
cesteă din urmă vor trebui să 
fie făcute în așa fel ca să fie 
aplicabile, să elimine generali
tățile și ambiguitățile. Apoi, o 
vină serioasă revine CNEFS, 
Ministerului Invățămîntului. ca
re n-au acționat în mod opera
tiv în vederea perfecționării e- 
ducației fizice și sportului de 
masă, ca și organelor sportive 
care n-au acordat sprijinul și 
îndrumarea de specialitate nece
sare desfășurării activității spor
tive a maselor. Factorii investiți 
cu răspundere în acest domeniu 
nu au acționat cu convingere și 
eficiență în dezvoltarea și asigu
rarea bazei materiale pentru ac
tivitatea sportivă de masă. Fon
durile, după cum s-a arătat, nu 
au fost distribuite în mod echi
tabil în raport cu cerințele șî 
necesitățile existente. Atît pen- 
tțu elevi cîț . și pentru studenți 
doar o parte infimă, din sume
le alocate au fost dirijate spre 
activitatea sportivă de masă, cea 
mai mare parte din fonduri, tre- 
cîndu-se într-un raport invers 
proporțional, spre sportul de 
performantă. Nu mai vorbim de 
faptul că UGSR a livrat CNEFS 
în fiecare an. circa 30 milioane 
lei cu destinația dezvoltării ba
zei materiale a sportului de ma
să. dar aceste sume au găsit o 
a’tă întrebuințare pentru care 
nu se pot invoca justificări rea
le. Au fost construite săli și com
plexe sportive care întrec — s-a 
dovedit — .prin capacitate, nece-

sitățile locale, cheltuindu-se zeci 
de milioane de lei. Aceasta tn 
vreme ce școlile n-au putut fi 
dotate cu 6—7 000 de mingi. în 
loc ca toate eforturile să fie în
dreptate spre lărgirea bazei ma
teriale, împotriva legii și astăzi, 
cu toate semnalele făcute, cu a- 
cordul consiliilor populare, se 
desființează numeroase terenuri 
și săli sau li se dau alte între
buințări. Ușurința cu care s-a 
procedat la îngustarea patrimo
niului sportiv a dus la demobi
lizare, la 
locale de 
a face noi 
obștească.
atributele____ .___________
de sistematizare nu asigură spa
țiile necesare unor astfel de a- 
menajări și construcții. La sate, 
unitățile economice și de comerț, 
nu acordă peste tot organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor sportive, a- 
jutorul material stabilit prin le
ge. Industria nu produce și co
merțul nu aprovizionează tn mă
sură suficientă sportul de masă 
cu echipamentul și materialele 
necesare și la prețuri variate. 
Pe de altă parte nici bazele e- 
xistente nu sînt folosite rațional. 
Nu mai vorbim că nu s-a regle
mentat In fiecare oraș accesul 
tinerilor la bazele sportive desti
nate sportului de performanță, 
dar există si anomalii ca aceas- 

• ta : școlile generale și liceele dis
pun de peste 800 de săli proprii 
din care, marea majoritate, în 
zilele de sîmbătă și duminică, șl 
Iri vacanțe, sînt închise !? De ce 
credeți 7 Să nu-și facă de lucru

scăderea inițiativelor 
a construi noi baze și 
amenajări prin muncă 
Consiliile populare In 
cărora intră platiurile

profesorii de specialitate și să 
n-aibă bătaie de cap conducerile 
școlilor și liceelor.

Din analiza acestor serioase 
greutăți în extinderea acțiunilor 
de cuprindere a masei largi a 
tineretului, a oamenilor muncii 
la activitatea sportivă a rezul
tat, în chip firesc, propunerea 
de numeroase soluții și măsuri. 
Printre acestea, o colaborare mai 
strînsă și mai fructuoasă între 
factorii cu respornsabilități th a- 
cest domeniu, repartizarea mai 
judicioasă a fondurilor bănești 
prevăzute pentru acest capitol, 
investirea lor într-un număr ma
re de amenajări simple, valorifi
carea potențialului frigorific de 
pe lingă marile unități economi
ce, prin realizarea de patinoare, 
trecerea industriei locale și a 
cooperației meșteșugărești la 
producerea de materiale și e- 
chipament sportiv. E necesară 
elaborarea unei noi programe 
care să asigure îmbunătățirea 
procesului de educație fizică — 
în momentul de față se lucrează 
la această programă după cum 
ne asigură reprezentantul Minis
terului Invățămîntului — și rea
lizarea unui proiect tip de sală 
de sport pentru școli care să 
coste cel mult 150 000 lei șl la 
înfăptuirea cărora să participe 
și cetățenii. S-a subliniat dez
voltarea si stimularea acelor ra
muri de sport a căror practica
re de către masele de tineri și 
de oamenii muncii, nu presupun 
investiții și amenajări pretenți
oase — gimnastică, atletism, ex
cursiile, marșurile — și asigura
rea unor cadre de instructori 
sportivi cu dăruire și competen
ță — sarcină a CNEFS care a 
fost neglijată inexplicabil — re
glementarea fermă a accesului 
tineretului pe toate bazele spor
tive. educarea iubitorilor sportu
lui în spiritul contribuției per
sonale pentru formarea unui in
ventar sportiv propriu, obliga
tivitatea consilii’or populare ca 
pe plan local, să asigure și să 
amenajeze spațiul necesar aces
tei activități de o importanță ca
pitală pentru dezvoltarea socie
tății moderne.

Proiecte, soluții, măsuri și su
gestii lăudabile dar a căror va
loare o vor da doar rezultatele 
transpunerii lor netnttrziate tn 
practică.

VASILE CABULEA

• ,JN MEXIC se va juca 
același gen de fotbal ca șl cu 
patru ani in urmă tn Anglia. 
Stntem Intr-un nou ciclu al 
campionatelor mondiale. Echi
pele europene au mari șanse 
să termine învingătoare". A- 
ceasta este una din părerile 
exprimate de cunoscutul fot
balist brazilian, Pele, care pu
blică o sultă de articole în 
ziarul argentinian „La Nacion".

Pele împarte fotbalul euro
pean în trei mari stiluri : an- 
glo-saxon (reprezentat în Mexic 
de Anglia, R. F. a Germaniei șl 
Belgia), stilul Europei centrale 
(Cehoslovacia, România, Bul
garia) șl cel latino-european 
(Italia). U.R.S.S. șl Suedia nu 
sînt incluse în nici una din 
aceste școli completînd însă, 
ceea ce Pele numește „puter
nicul escadron european" care 
va încerca să ducă în Europa 
pentru a cincea oară Cupa 
Jules Rimet.

Analizînd forța echipelor eu
ropene Pele scrie printre alte
le : „Englezii au calități ce 
le-ar putea permite să cîștige 
din nou cupa mondială, dar, 
Italia, U.R.S.S., R. F. a Ger
maniei, Cehoslovacia sînt e- 
chlpe redutabile, în plină as
censiune. Pe de altă parte, e- 
chlpele României, Bulgariei și 
Suediei chiar dacă nu aspiră 
la primul loc, ar putea Juca 
un rol important tn eliminarea 
oricărei echipe favorite".

*
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JUDO
Juniorii și-au desemnat

campionii

D. V

Actul final al ediției a Il-a a 
„naționalelor" de judo rezervată 
juniorilor se înscrie în cartea 
de vizită a tinerei discipline cu 
aprecieri dintre cele mai favo
rabile ; marea majoritate a fi- 
naliștilor și-au disputat titlul 
evoluînd la un remarcabil ni
vel tehnic și spectacular. Speci
aliștii apreciază concursul — 
desfășurat sîmbătă și duminică 
la Floreasca — ca fiind cel mai 
izbutit, mai ales sub aspect teh
nic, organizat pînă acum la noi, 
atît la juniori cît și la seniori, 
întrecerea celor mai tineri ju
doka au întrunit deopotrivă su
fragiile spectatorilor. O explica
ție ar fi aceea că finaliștii ex- 
ceptînd un număr foarte redus 
— sînt component! ai lotului na
țional, autentice speranțe olim
pice. Dincolo de acest element 
trebuie însă remarcată crește
rea, în ansamblu, a pregătirii 
tinerei generații de judoka. Eloc
vent în acest sens este faptul că 
unii dintre favorit» întrecerii 
și să amintim doar pe Gheorghe 
Nicolae (București). Toth A- 
lexandru și Filip Alex. (Medias)

au ipst nevoiți să cedeze tn fața 
unor mai puțin consacrați dar 
deosebit de talentați. La fel îm
bucurător este și faptul că cen
trele din provincie dețin prime
le două locuri pe „podiumul de 
onoare", Bucureștiul situîndu-se 
pe locul III, urmat de un alt 
centru din provincie, respectiv 
cel din Roman. De altfel sporti
vii din aceste patru centre și-au 
împărțit și titlurile de campioni.

In cele 10 categorii tricourile 
de campioni au fost cucerite țn 
ordine de : Juniori I. Categoria 
63 kg LAZAR MOLDOVAN — 
Mediaș ț 70 kg. POP TEODOR 
Mediaș ; 80 kg ; IONEL LAZAR 
Arad ; 93 kg. ION BUZIC Me
diaș ; peste 93 kg î MOLNAR 
LASZLO Mediaș. Juniori II. Ca
tegoria 58 kg. FLORIN CIREȘ 
București’) 65 kg ; DORU HÎR- 
ȘAN Arad î 75 kg CLAUS AN- 
DRONIC București ! 85 kg IA- 
COB CODREA Mediaș ; peste 85 
kg j ALEXANDRU DUMITRU 
București.

Sîmbătă fi duminică în sala de atletism a Complexului „23 Au
gust", s-a desfășurat finala campionatului național de sală rezer
vat juniorilor (17—19 ani). In ambele zile am asistat la dispute 
atractive și de un bun nivel tehnic. In fotografie; un aspect de 

la startul într-una din cele mai spectaculoase probe — 50 m gar
duri băieți

Fototext: IONEL BĂRBIERU.

.OLIMPIADA ALBA' A ELEVILOR

PE PÎRTIE: CURAJ ȘI... CIOCOLATĂ

Text și foto de V. RANGA

în ciuda previziunilor meteo
rologice, duminică, la Tg. Mu
reș vremea a început să se în
călzească relativ fără să afecte
ze însă pîrtiile pe care urma să 
se desfășoare etapa județeană a 
Olimpiadei de iarnă a elevilor. 
Un public numeros a ocupat „tri
bunele" naturale de la platoul 
Cornești de pe dealul din Sîn- 
giorgiul Mureș unde au avut loc, 
simultan, concursurile de săni
uțe și schi. Fete și băieți în to
tal 110 la schi și 135 la să
niuțe au venit să confirme și să 
reprezinte în competiție cele mai 
bune rezultate înregistrate la e- 
tapele de masă și pe localitate.

în timpul distribuirii numere
lor de concurs-s-au făcut o serie 
de pronosticuri. Mircea Cîndea, 
deschizătorul de pîrtii la săniu
țe, temut pentru că în anul tre
cut a ocupat locul III la finala 
pe țară, nu a reușit să se situe
ze acum decît pe locul șapte. 
Vor mai fi însă și alte ediții... 
în schimb alții, ca loan Pascu 
de la Liceul nr. 2 din Luduș, a 
reușit să adeverească acum în
crederea. datorită de fapt, mai 
mult antrenamentelor serioase. 
Răsturnările de pronosticuri au

sporit spectaculozitatea celor do
uă manșe atît la schi fond și 
slalom cît și la „săniuța de ar
gint" Constatăm cu satisfacție 
că spre deosebire de ediția din 
anul trecut, acum majoritatea 
dintre cei care au obținut cele 
mai bune rezultate sînt elevi ai 
școlilor din mediul rural ceea 
ce demonstrează răspîndirea lar
gă a sporturilor de iarnă la sate. 
Reprezentanții județului Mureș 
la finala „Săniuței de argint" 
sînt Elena Moldovan și loan 
Pascu. De pe pîrtiile de schi vom 
aminti numai pe primii clasați la 
schi fond — Elena Neamțu și E- 
ugen Mărgineanu și la schi sla
lom — Maria Betegh și Tdkăs 
Bela.

Competiția s-a bucurat de o 
foarte bună organizare. Orga
nizatorii au contribuit la reîm
prospătarea forțelor tuturor con- 
curenților prin distribuirea de 
ciocolată și ceai cald între cele 
două manșe. Cronometrarea e- 
xactă a rezultatelor a fost asi
gurată cu sprijinul pe care l-a 
acordat Miliția cu microstațiile 
de emisie-recepție.

C. POGACEANU

C. M. DE BOB -
Campionatul mondial de bob 

— 4 persoane s-a încheiat pe 
pîrtia de la St. Moritz (Elveția) 
cu victoria primului echipaj al 
Italiei, avînd ca pilot pe Nevio 
de Zordo. crescător de vite din 
Cibana-Cadorre. Pînă la ultima

• CELEBRUL portar de 
fotbal Lev lașin șl-a exprimat 
dorința de a continua activita
tea competlțională șl anul a- 
cesta. El va apăra astfel, în 
cel de-al 21-lea sezon conse
cutiv, poarta echipei Dinamo 
Moscova. De asemenea, lașîn 
nu și-a ascuns speranța de a 
fi chemat în lotul naționalei, 
pentru campionatul mondial.

• ALTE rezultate din tur
neul Internațional de fotbal 
(echipe de juniori) de la Vla- 
regglo : Juventus Torino-Rije
ka 1—0 ; A.C. Milano-Benfica 
Lisabona 2—0 ; Torlno-CSKA 
Sofia 3—1 ; Partizan Belgrad- 
Lanerossi Vicenza 1—0.
• CELEBRUL ciclist francez 

Louison Bobet (de mal multe 
ori ciștlgător al Turului Fran
ței) a fost ales membru al 
Academiei franceze... de sport. 
Bobet a fost cel mal bun 
ciclist francez în perioada ani
lor 1950—1955. El este acum 
consilier al federației fran
ceze.
• ARSENAL LONDRA (vii

torul adversar al echipei Di
namo Bacâu în Cupa euro
peană a tîrgurllor), a pierdut 
(In deplasare) cu 0—2, la Co
ventry.

« DISPUTAT la Montevideo 
meciul amical de fotbal dintre 
reprezentativa Uruguayului și 
o selecționată cehoslovacă s-a 
termine» la egalitate ; 2—2

• RECORDMANUL mon
dial la decatlon, Bill Toomey,
a fost distins, cu premiile 
Sullivan ce se acordă anual 
autorului celei mai valoroase 
performanțe sportive în 
S.U.A.
• CALENDARUL fotbalistic 

internațional al săptămînii ce 
urmează are cap de afiș al 
doilea meci dintre Internazio- 
nale Milano și F.C. Barcelona, 
contînd pentru „Cupa euro
peană a tîrgurilor". Meciul 
este programat miercuri 4 fe
bruarie. Joi, în preliminariile 
turneului U.E.F.A., se întîl- 
nesc echipele 1 Portugaliei șl 
Spaniei, sîmbătă echipa F.C. 
Sevilla primește vizita selec
ționatei Marocului, iar dumi
nică 8 februarie, la Lima, va 
avea loc un meci așteptat cu 
viu interes tn cercurile fotba
listice : Peru-România, La 6 
februarie începe în Sudan tur
neul final al Cupei Africii ln- 
ter-țări.

FOTBAL
PE... ZĂPADĂ
• RAPID—FARUL 1—1. Cu 

tot timpul nefavorabil, echipele 
bucureștene nu au renunțat la 
meciurile amicale programate și 
înfruntînd gerul și zăpada vis
colită, au ieșit la lucru. Pe sta
dionul Giulești s-au întîlnit e- 
chipele divizionare Rapid și Fa
rul. Fără cei cinci „brazilieni" 
echipa feroviară a ținut în șah 
formația constănțeană. Echipele 
și-au împărțit perioadele . de 
dominare cînd de altfel au și 
înscris. După ce Badea deschid» 
scorul pentru constănțeni, în re
priza a doua Mazurachis aduc» 
egalare.

• PROGRESUL—SPORTUL 
STUDENȚESC l 1—1. Pe sta
dionul din dr. Staicovici alt» 
două echipe bucureștene s-au 
întîlnit într-un meci amical. 
Progresul a primit vizita stu
denților bucuresteni. Loturile 
acestor două echipe față de se
zonul trecut nu prezintă noutăți 
dar în schimb sînt lipsiți de a-

. portul unor titulari. Astfel, la 
Progresul de la începutul anu
lui nu s-au prezentat la antre
namente Țarălungă și Grama. 
Primul, student în anul I al 
Universității din Craiova și-a 
manifestat dorința de a deveni 
component al cunoscutei for
mații craiovene. Iar cel de-al 
doilea după trei ani de activitate 
în cadrul clubului a început să 
afișeze pretenții de vedetă. în 
ambele cazuri discuțiile conti
nuă. Din lotul studenților bucu
reșteni lipsesc Ion Vâsile, recent 
operat, Sirbu, ruptură de me
nise și Rădulescu — care-și sus
ține examenul de stat. Chiar șl 
în aceste condiții cele două e- 
chipe au desfășurat un joc plă
cut, cu multe faze spectacu
loase. Regretabilă însă compor
tarea studentului-jucător Stan- 
ciu Gabriel care sfidînd pe jucă
tori, antrenori și public a 
adresat în repetate rînduri in
jurii coechipierilor și adversari
lor precum și toleranța antre
norului său Ștefan Miu.

C. IONESCU

4 PERSOANE: ROMÂNIA LOCUL 7
manșă conducea bobul R.F. a 
Germaniei, dar echipajul ita
lian a efectuat ultima coborîre 
în timpul record de l’13”44/100, 
ceea ce i-a permis să ia un 
avans de 26 sutimi de secundă 
asupra echipei vest-germane

aflată în frunte încă din prima 
manșă. Echipajul român, con
dus de Ion Panțuru s-a com
portat mai slab de data aceasta, 
ocuptnd doar locul 7 la peste 2 
secunde de Învingători.

1
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Atacuri ale patrioților

ORIENTUL APROPIAT
SEMNALAREA UNOR NOI INCIDENTE

CAIRO. — „O companie de 
infanterie egipteană a traver
sat sîmbătă Canalul de Suez 
în regiunea Ismailia și a an
gajat lupte cu forțele inamice, 
distrugînd vehicule israeliene 
și ucigînd pe ocupanții lor" — 
se spune într-un comunicat 
militar difuzat de postul de 
radio Cairo. Toți militarii e- 
giptenl s-au înapoiat la bază 
nevătămați, adaugă comunica
tul. Pe de altă parte, sîmbătă 
dimineața a avut loc un 
schimb de focuri de arme de 
toate calibrele, care s-au extins 
pe întregul front al Canalului 
de Suez.

vestic al Canalului. Egiptenii 
au fost văzuți transportîn- 
du-și mai mulți răniți. In 
cursul unui duel de artilerie 
ce a avut loc, doi soldați is- 
raelieni au fost ușor răniți.

Pe de altă parte, a declarat 
purtătorul de cuvînt, din teri
toriul sirian a fost deschis foc 
de artilerie asupra unei poziții 
israeliene, la nord de orașul 
Kuneitră. In același timp .mili
tari sirieni au pătruns în te
ritoriul ocupat, unul dintre ei 
fiind ucis. Nu s-au înregistrat 
pierderi de partea israeliană.

sud-vietnameri
Forțele patriotice sud-vietnameze au declanșat numeroase 

atacuri de artilerie împotriva pozițiilor americane și saigone- 
re in noaptea de sîmbătă spre duminică, s-a anunțat la 
Saigon.

Au fost atacate 16 baze, 
lupte semnalîndu-se, de ase
menea, în provinciile Quang 
Tri și Quang Nam. Obuze și 
mortiere au căzut asupra car
tierului general al grupului 3 
al forțelor speciale americane 
din Nha Trang, iar în zona 
Saigonului a fost bombardată 
o poziție americană situată la 
30 de km nord de capitala 
sud-vietnameză. In regiunea 
Da Nang, trupele americane 
alt pierdut doi morți și 11 ră
niți în cursul unei operațiuni 
declanșate împotriva forțelor 
patriotice.

S.U.A. Acest lucru, a arătat el, 
este generat de lipsa de entu
ziasm față de un război con
siderat nedrept, precum ți de 
natura acestui război fără fron
turi stabile. „Datorită incapacită
ții de a găsi o justificare războiu
lui, mulți veterani părăsesc Viet
namul urmăriți de un teribil com
plex de vinovăție", a declarat 
Lifton.

VIETNAMUL DE SUD. 
Patriofi, membri ai unei for
mațiuni de luptă, în timpul 

unei acfiuni

• UNIUNEA Tineretului 
Comunist din Ecuador a ho- 
tărit să convoace între 5 și 8 
februarie primul congres na
țional. Secretarul general al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Ecuador, Solon Guerre
ro, a declarat presei că prin
cipalul scop al congresului 
este ridicarea nivelului ideo
logic al tineretului ecuadori- 
an și pregătirea acestuia pen
tru lupta împotriva domina
ției monopolurilor străine.

Războiul din Vietnam produce 
„un mare număr de veterani ti
neri care vor avea în viitor mult 
mai multe probleme de ordin 
psihologia decît veteranii altor 
războaie", a declarat dr. Robert 
Lifton, psihiatru la Universitatea 
Yale, In Comisia senatorială pen
tru problemele veteranilor din

t

DIAMANTUL 
DETRONAT

In etipa încinsă la multe 
mii de grade și apoi răcită, 
a apărut un cristal nou de 
„cărbune alb“. Și cercetă
torii de la „Aerospace 
Corp.* s-au grăbit să anunțe 
nașterea diamantului artifi
cial. Chimistul A. G. Whitta
ker l-a „cules* din „cenușa* 
rezultată din supraîncălzirea 
grafitului cu curent electric 
sau prin intermediul unui 
bombardament cu electroni. 
„Cărbunele alb" necesită tem
peraturi ridicate, dar nu este 
nevoie de o presiune deo
sebită. Am obținut noul
produs In condițiile unei
presiuni atmosferice nor
male4, a declarat el. Deo
camdată, cărbunele alb este 
doar o curiozitate de labo
rator, Iar mărturia obținerii 
lui se limitează abia la mili- 
grame... Dar calea spre rea
lizarea „diamantului artifi
cial", cu toate implicațiile 
ei tehnice și economice, este 
deschisă. Se prevede de pe 
acum asamblarea „așchiilor" 
de diamant pentru realizarea 
celor mai diferite obiecte. 
Fizicianul James Mc Clel- 
land a comunicat că există 
posibilități de a presa cris
talele de diamant sau de a 
le face să fuzioneze în orice 
formă.

Dacă descoperirea și ex
ploatarea minelor diaman- 
tifere la începutul acestui 
secol a ieftinit piatra pre
țioasă, coborînd-o de pe 
frunțile capetelor încoronate 
și marilor seniori și punîn- 
d‘-o la îndemîna unui cerc 
mult mai larg, ce va urma 
oare acum ? Se întrevede ca 
diamantele să fie cumpărate 
cu... sute de grame, la pre
țuri ce nu ar depăși cu mult 
podoabele de sticlă. Există, 
desigur, o anumită îndo
ială legată de calitatea dia
mantului artificial t în defi
nitiv, perlele de cultură sînt 
adeseori chiar mai perfecte 
decît perlele naturale și, to
tuși, prețul lor este infinit 
mai scăzut. în orice caz „sin
teza diamantului* a făcut să 
înghețe pentru o clipă zîm- 
betul pe chipul satisfăcut al 
proprietarilor terenurilor di- 
amantifere sud-africane și 
al traficanților de la Lon
dra, Amsterdam și Anvers. 
Știrea a produs neliniște, 
deopotrivă, în rîndurile is- 
cusițllor șlefuitori de dia
mante din India sau Franța. 
Nimeni nu poate, însă, pre
ciza nici amploarea și nici 
data saltului pe care îl va 
impune diamantul artificial 
cînd va fi aruncat pe piață 
în mari cantități. El va fi 
în orice caz utilizat la apa
ratele de fotografiat și. te- 
lescoape, la rulmenți și chiar 
ca blindaj pentru nave și 
tancuri etc.

Z. F.

și suplimente
Guvernul tailandez a cerut Washingtonului o suplimentare a 

ajutorului financiar american pe anui în curs. După numai o 
săptămînă de la exprimarea doleanțelor lor, autoritățile de la 
Bangkok anunțau, cu vădită satisfacție, că cererea a fost primi
tă ți rezolvată favorabil: a fost acordat un supliment de 
8 500 000 dolari. Concomitent, în capitala americană s-a anun
țat că „vor fi studiate cu bunăvoință", în continuare cererile 
tailandeze.

Operativitatea aceasta ar putea părea, la prima vedere, ne
obișnuită, mai ales în împrejurările actuale cînd „programul de 
ajutor pentru străinătate" a fost sensibil amputat. La o ana
liză mai atentă solicitudinea americană pentru regimul de 
la Bangkok apare ușor explicabilă.

Este vorba, în primul rînd, de ceea ce presa din Washington 
denumește în mod curent „interese speciale americane în pe
rimetrul tailandez". Sub acest termen se înțelege transformarea 
Tailandei într-o vastă bază militară americană (în special aeri
ană) în sud-estul asiatic. E suficient să amintim că numărul 
bazelor militare aeriene și navale ale S.U.A. pe teritoriul Tai
landei se ridică la peste 50.

Este vorba, în al doilea rînd, de dificultățile mereu mai ac
centuate pe care le întîmpină guvernanții de la Bangkok ca 
urmare a intensificării acțiunilor patrioților tailandezi. Remar
cabilă coincidență : grabnica alocare de suplimente la „aju
torul american" pentru Tailanda survine exact în momentul în 
care detașamentele de partizani au întreprins un număr mare 
de operațiuni încununate de succes, culminînd cu atacarea, în 
două, reprize, a bazei aieriene americane de la Udorn, cea 
mai importantă bază din sistemul tailandez al aviației S.U.A. 
(date oficiale publicate în capitala tailandeză, inferioare pro
babil situației reale, semnalează că actualmente „acțiunile gu
erilelor" s-au extins în 30 din cele .71 de provincii și că în 
cursul celui de-al doilea semestru al anului trecut detașamen
tele patriotice au efectuat peste 200 de atacuri)

Dacă la Bangkok autoritățile tailandeze au încercat, de cir
cumstanță, să acrediteze ideea că „suplimentele de ajutor" 
sînt necesare pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare 
economică, în Statele Unite revista TIME, cu bune antene în 
sferele militare americane, scrie că în urma „presiunilor foarte 
pronunțate pe care le exercită guerilele" armata tailandeză „are 
stringentă nevoie de echipamente suplimentare, mai ales pen
tru forțele speciale care operează în junglă". Așadar, la Was
hington nu se utilizează formule ocolite : ajutorul suplimentar 
înseamnă un supliment de arme pentru reprimarea forțelor pa
triotice ți, implicit, apărarea bazelor americane. Rămîne să a- 
dăugăm că generozitatea în materie de’ „ajutoare suplimentare" 
merge mînă în mînă cu bombardementele pe care avioane 
americane le efectuează deseori în regiunile tailandeze unde 
acționează forțele patriotice ți cu operațiunile de „defoliere" pe 
care unitățile speciale americane le întreprind în zonele de jun
glă din sudul Tailandei, unul din centrele mițcării de eliberare.

P. NICOARA

• SINGURUL candidat al o- 
poziției mexicane la alegerile 
prezidențiale, Efrain Gonzalez 
Morfin, și-a început campania e- 
lectorală intr-o serie de locali
tăți din nord-vestul Mexicului. ' 
Candidat al partidului Acțiunea 
Națională, Gonzalez Morfin va 
efectua un turneu electoral în 
patru state mexicane. Observa
torii politici apreciază că șanse
le lui Morfin sînt destul de re
duse, deoarece adversarul său, 
candidatul partidului de guver- 
nămînt, Luis Echeverria, și-a în
ceput campania electorală în ur
mă cu trei luni.

• GUVERNUL chilian a in
stituit sîmbătă starea de urgen
ță în provincia Nuble, din sudul 
țării, ca urmare a grevei decla
rate de fermierii arendași și 
muncitorii agricoli.

Știrile parvenite din provin
cia Nuble arată că fermierii s-au 
baricadat în perimetrul a nouă 
ranch-uri .și aproximativ 4 000

DAMASC. — Un purtător 
de cuvînt militar sirian a a- 
nunțat că în cursul zilei de 
sîmbătă, între forțele siriene 
și israeliene s-au produs mai 
multe ciocniri la linia de în
cetare a focului. A fost folo
sită artileria și tancurile, po
zițiile inamicului fiind reduse 
la tăcere. Doi soldați sirieni 
au fost răniți.

TEL AVIV. — Un mic grup 
de comando egiptean a traver
sat sîmbătă Canalul de Suez 
organizînd o ambuscadă îm
potriva unei patrule israelie
ne — a anunțat un purtător 
de cuvînt militar israelian. 
Trupele egiptene au fost si
lite să sa retragă pe malul
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Alb de Arequîpa

KHARTUM. — Președinte
le Consiliului Comandamentu
lui Revoluției Sudaneze, Gaa- 
far El Numeiry, va efectua o 
vizită oficială la Cairo,, la 5 
februarie — anunță agenția 
M.E.N. Cu această ocazie, Gaa-. 
far El Numeiry va avea în
trevederi cu președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nassdr, 
în. legătură cu actuala con
junctură din Orientul Apro
piat.

ALGER. — Președintele Si
riei, Nureddin El Atassi, va 
face o vizită oficială de 6 zile 
în Algeria, s-a anunțat ofi
cial la Alger. In timpul vizi
tei, șeful statului sirian va 
avea o serie de convorbiri cu 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat

LUPTE INTRE TRUPELE 
SALVADORULUI Șl HONDURASULUI
Un oraș de frontieră a fost evacuat

între trupele Salvado
rului și Hondurasului 
au avut loc sîmbătă 
lupte pentru ocuparea 
colinei La Tabla din 
nord-vestul Hondurasu
lui, s-a anunțat la Tegu
cigalpa.

Comunicatul militar preci
zează că un batalion Salvado
rian a deschis focul împotriva 
trupelor honduriene, situate pe 
pozițiile colinei amintite, afla
tă în imediata apropiere a 
graniței dintre cele două țări. 
Unitatea salvadoriană a fost 
sprijinită de artilerie și avia
ție, adaugă comunicatul, care 
arată că numeroși soldați sal- 
vadorieni au fost răniți, In 
timp ce în această luptă au 
fost răniți și 10 militari hon
durieni.

în cursul acestei Lupte, care 
a început sîmbătă la ora 9 
GMT și continua încă la ora 
17 G.M.T. a aceleiași zile, coli
na respectivă a fost ocupată de 
trei ori alternativ de cele două 
armate, anunță comunicatul 
citat.

Observatori ai Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), 
aflați la Tegucigalpa, au de
clarat corespondentului agen
ției U.P.I. că orașul de fron
tieră Ocotepeque, ăparținînd 
Hondurasului, a trebuit să fie 
evacuat în momentul în care 
artileria Salvadorului a des
chis un puternic foc de mor- 
tiere asupra sa Importante 
întăriri au fost trimise de gu
vernul Hondurasului la gra
nița cu Salvadorul.

Numeroase familii din Hondu
ras s-au refugiat sîmbătă în de
partamentul Chiquimula din 
Guatemala, ca urmare a intensi
ficării ciocnirilor armate dintre 
trupele honduriene ți salvadorie- 
ne. Ministrul adjunct de interne 
al Guatemalei, Augusto Castane
da Morgan, a ordonat autorități
lor departamentale să acorde aju
tor material refugiaților.

De la izbucnirea conflictului 
dintre Salvador ți Honduras, în 
iulie 1969, peste 3 000 de cetă
țeni hondurieni s-au refugiat pe 
teritoriul Guatemalei.

Trei munți — Misti, Pîchu-Pi- 
I chu și Chachani — dau ocol 
I orașului Arequipa, misterios în 
I înălțimea sa ae vas comunicant 
I cu Bogota sau Ciudad de Me- 
I jico (2 500 m), întrecîndu-le si- 
I gur, pe acestea două prin rit- 
I mul ae viață mai domol, prin 
I tăcere, în același timp și prin 
I lumina soarelui care nu-l pă- 
I râsește în nici o zi din an ; ni- 
■ ciodată. Arquipenii nu-și amin- 
I tesc, nici unui, ca, vreodată, 
I peste orașul lor alb, cu străzile 
I albe, cu clădirile albe, cu cate- 
I dralele albe, să fi plutit măcar 
I în trecere, fantoma vreunui nor, 
I chiar alb dacă-ar fi fost tă 
I fie.

De fapt, cei trei munți sînt 
I cei trei vulcani, aceștia fiind, 
I aici, singura forță a naturii în 
I stare să-i smulgă pe locuitorii 
I orașului din indiferența cu care 
| se înscriu în rotirea timpului. 
| Instalate în clădirile universită- 
I tii, seismografele înscriu pe ro- 
I luri electronice cîfe cinci mii de 
I oscilații pe zi care trec, toate, 
I neobservate de simțurile obiș- 
I nuite, dar care fac ca orașul 
I acesta de piatră albă să fie un 
I leagăn, în pendulare continuă. 
I Arquipenii trăiesc, așadar ca 
I niște copii legănați mereu, fără 
I să știe.

Sînt firi tăcuta arquipenii, I preocupați, afabili însă cu toți I cei care vin aici, mai ales cu I cei ce vin de foarte departe. I Cînd Jorje Comejo Polar, pro- I fesor la Universitatea Naționa- I lă San Augustin a trimis celor 
I trei ziare ale orașului — Eco, 
I El Pueblo și Correo — știrea 

că subsemnatul va încheia, prin 
două conferințe. Colocviul Inter
național de literatură latino-a- 
mericană, n-a bănuit că sala te 
va umple de lume, venită, așa, 
în valuri și nici eu nu am știut 
că postul de radio-televiziune 
mi-a făcut loc în programul 
său, aruncînd mai întîi în eter, 
ca un prolog, melodii populare 
românești. Am știut abia la sfîr- 
șit, cînd, în cabina la care nu 
luasem seama, copsiderînd-o îq. 
afara activității, am descoperit 
un disc românesc rotindu-se, pe 
circuit interior, ca o surpriză 
în plus, pentru care n-am știut 
cum să mulțumesc.

N-a fost nici o corridă aici, 
de zeci de ani, orașul are însă, 
ca toate centrele urbane din

De la un cap la altul. Bătute cu 
grijă și șlefuite zilnic pentru ca 
luciul dp alamă să rămînă 
proaspăt, uneori la o singură 
intrare poți să citești firmele a 
cîte 12-15 avocați, de parcă 
aici, pînă de curînd, arquipenii 
nu au făcut nimic altceva decît 
să împartă și să restabileas
că dreptatea umană.

Un cartier întreg, alături de 
cel mai bătrîn din toate (San 
Lazaro), reprezintă schitul San
ta Catalina, unic și el în lume 
prin aceea că trei secole nici un 
muritor n-a pătruns înăuntru. Cu 
străduțele sale, albe și ele, cu 
piețele, mici, ca niște jucării 
pentru copii, cu biserica și ca-

rectorul universității, Dr. Hum
berto Nunez Borja, pleacă spre 
Huaca de Challampa, de unde 
se-ntoarce de fiecare dată cu 
cîte o mumie, niciodată mai tî- 
nără de 5000 de ani, pe care 
o așează, alături de altele, în 
Muzeul arheologic, într-o sală 
care, treptat, ya avea aerul u- 
nei reuniuni prietenești s toate 
mumiile de aici, din această lu
me, sînt construite „șezînd', 
cu genunchii aduși spre bărbie, 
într-un taifas mut cu scurgerea 
vremii.

Și tot în acest timp, ziarul 
Eco va publica un reportaj 
dramatic despre o mamă 
indiană, disperată, care expe-

R. P. BULGARIA. — Sala turbinelor la hidrocentrala „Bafok"

petele sale, schitul a închis por
țile definitiv, prin î680, hotărî! 
să nu mai deschidă niciodată.

- — --------  — Cimitirul, tot înăuntru, a primit,
America Latină, un local Pena- ’ una cîte una generațiile sterile, 

retrase din lumea domestică, 
aici, ca într-un fragment de 
paradis închipuit, unde n-au 
stat de vorbă decît cu chipul 
nevăzut al Cătălinei. Anul tre
cut, pentru prima dată, sub tot 
felul de presiuni clericale și 
oficioase, maica staretă a 
cedat, lâsînd ca, o dată la trei 
sâptămîni, curioșii să pătrundă 
înăuntru, numai într-o parte a 
schitului și nu înainte ca toate 
călugărițele să se fi retras, în
fășurate de sus pînă jos, cu 
față cu tot, în pînză neagră, u- 
șoară, în chiliile lor minuscule, 
ca niște arhitecturi de furnici 
plutitoare. Hrana continuă să fie 
primită însă, din aceeași mînă, 
pe o ferestruică de-o palmă, de 
către un chip acoperit și el în 
aceeași culoare cernită de cla- 
ustru total, iar averea schitului, , 
în necunoștințâ de cauză, ca
pătă, în gura profanilor, di
mensiuni fabuloase, de legen
dă și de mister.

în acest timp, Manuel Huan- 
qui Hurtado, atît de iubit de

taurina, unde membrii societa
ri se adună seară de seară, cîn- 
tă sau stau de vorbă, cercetînd, 
nostalgici, pereții căptușiți cu 
afișe care vorbesc de toreadori 
faimoși sau de corride care-au 
avut loc în urmă cu cinci, cinci
sprezece sau cincizeci de ani.

în piața 18 Februarie, arcuit, 
un arbore, rar, uluitor, cu frun
ze mărunte, își scutură acum, 
lă sfîrșitul iernii, a nu știu cîta 
explozie de flori, într-un incen
diu de-albastru frumos, ușor vi
olet. E arborele numit jacaran- 
dă, podoabă a marilor altitu
dini, construită de natură pen
tru a semăna, poate, cu flacă
ra ce nu se stinge nicicînd de 
pe mausoleele eroilor. Alături, 
schitul San Francisco, bătrîn, 
puțin obosit, iar dincolo de .el 
piațeta Campo Redondo, unde 
acum 453 de ani s-a pus prima 
piatră de fundare a orașului. 
De-aici pornește și strada San 
Francisco, desigur stradă uni- 
că-n lume prin aceea că nu pare 
să fie locuită decît de avocafi.

diată din poartă în poarta de 
spital, a simțit cum fetița ei de 
doi ani se răcește în spate. Ul
tima poartă la care a bătut a 
fost cea de la morga, închisa 
și ea, ceea ce a obligat-o să re
vină, însoțită de-un polițist, 
epuizată, după opt ore de 
colind funebru. Fotografi" > 
care însoțesc textul îmi relevă 
un chip împietrit, cu trăsături 
aspre, în care duioșia și dure
rea se îmbrățișează etern, ase
meni chipului acelei bătrîne 
care la amiază, apropiindu-mă 
de ea, a desprins ușor colțul 
unei basmale înflorite de pe un 
coș de răchită albă, rugînau-mă 
să cumpăr o statuie. Era un 

bărbat tînăr, din pă- 
îmbrăcat în verde- 
plete lungi acope- 

basca, verde și ea, 
cu roșu, meșterul po-

bust 
mint 
oliv, 
rite 
pe care, < 
pular aprinsese o stea, cît o 
candelă îndepărtată, iar mai 
apoi, jos, pe închipuirea de 
piedestal scrijelase numele 
scurt CHE... Che • Guevara, 
care, asemeni lui Bolivar, a tre
cut pe aici pentru a-și găsi 
sfîrșitul în Bolivia, despre care 
tinerii spun că-i cimitirul eroi
lor din America Latină...

de 
ars, 
cu 

de

a se fi Înscris in Partidul Co
munist, interzis în Spania.

de muncitori agricoli de la nu
meroase ferme din aceeași regi
une au încetat lucrul în semn 
de protest față de condițiile „de
osebit de grele de muncă". Mai 
multe incidente au avut loc în
tre greviști, proprietarii ferme
lor și poliție.

Starea de urgență suspendă 
anumite garanții constituționale 
și plasează poliția sub jurisdic
ția militară.

Condamnări la Madrid
Un tribunal din Madrid a con

damnat la diferite termene de 
închisoare un grup de șapte stu- 
denți: Cinci dintre ei, acuzați de 
a fi tulburat ordinea publică prin 
participarea la o demonstrație 
în fața rectoratului Universită
ții madrilene, au fost condam
nați la șase luni închisoare. Cei
lalți doi, sînt condamnați la 
cinci luni de detenție pentru „a- 
sociere ilegală", fiind acuzați de

• POLIȚIȘTII din brigada 
de stupefiante de la prefectura 
de poliție din Paris au arestat 
un cetățean grec, în vîrstă de 
24 de ani, pentru trafic de 
droguri.

Arestarea a avut loc după 
ce autoritățile vest-germane 
semnalaseră că bagajele so
site din Extremul Orient la 
20 ianuarie la Frankfurt pe 
Main pe numele de Chrono- 
puolos conțin 18 kg de mari
juana. Stupefiantele urmau să 
fie vîndute în Franța. In urma 
unei percheziții efectuate de 
poliție în camera de hotel 
unde locuia traficantul s-a 
găsit o cantitate de hașiș a- 
dusă, după cum a recunoscut 
arestatul, din Pakistan.

• GUVERNUL Uruguayan a 
ordonat o nouă și importantă 
majorare a prețurilor la ener
gie electrică, telefoane și apă 
potabilă. Majorarea cu 20 la 
sută a tarifelor la consumul 
de electricitate reprezintă o 
sumă suplimentară de 12 mili
oane de dolari pe care urugua- 
yenii o vor plăti anual. Tarifele 
la telefone s-au mărit cu 100 
la sută, iar cele pentru consu
mul apei potabile vor crește cu 
15 la sută.

BELFAST ; Tensiunea 
se menține

O BOMBA a fost aruncată 
simbătă seara asupra unei clă
diri din Belfast în interiorul că
reia se aflau 50 de soldați englezi. 
Explozia nu a provocat decît pa
gube materiale, apreciate ca fiind 
importante. Bomba a fost arun
cată dintr-un automobil care cir
cula cu mare viteză, clădirea a- 
flindu-se în apropierea uneia din 
principalele artere ale cartieru
lui catolic din capitala Irlandei 
de nord. Acesta a fost primul 
incident petrecut la Belfast du
pă reuniunea de joi a Comitetu
lui securității care a hotărît să 
prelungească pină la 5 februarie
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• AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că la Pekin a fost sem
nat un acord comercial între 
Republica Populară Chineză și 
Finlanda. Acordul va reglementa 
relațiile economice și comercia
le dintre cele două țări semna
tare pe anul 1970.

interdicția organizării de întru
niri publice.

Pe de altă parte, o sticlă in
cendiară a fost aruncată la Lon
donderry asupra unui vehicul al 
armatei britanice care a luat foc. 
Nu s-au înregistrat victime. In 
același oraș 800 de militanți pen
tru drepturi civile au organizat 
o demonstrație de protest împo
triva prezenței trupelor engleze 
in Irlanda de Nord, în ciuda in
terdicției organizării de reuni
uni publice. Ei au fost împrăști- 
ați de armată.

In localitatea Saint-Jerome 
(provincia Quebec) s-au deschis 
lucrările unei conferințe in
ternaționale. la care participă 
50 de personalități ale mișcării 
pacifiste, pentru a proceda La 
un schimb de păreri privind 
mijloacele de luptă împotriva 
războiului din Vietnam. Printre 
cei prezenți se află Tran Cong 
Tuong, reprezentant al R.D. 
Vietnam la conferința de la 
Paris, fostul ministru indian al 
apărării. Khrisna Menon, pas
torul Martin Niemoler, Romesh 
Chandra. secretar general al 
Consiliului 4 Mondial al Păcii.

• PE străzile capitalei ceylo- 
neze patrulează unități ale poli-
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• PREȘEDINTELE Consiliului de Securitate pe luna ianuarie, 
Terence Nsanze (Burundi), a anunțat că noul subcomitet pentru 
Africa de sud-vest, creat în baza rezoluției adoptate vineri de 
Consiliul de Securitate, va fi alcătuit din reprezentanții tuturor 
celor 15 țări membre ale acestui organism. Subcomitetul are 
sarcina de a examina „căile și mijloacele prin care vor putea 
fi aplicate In mod efectiv rezoluțiile adoptate de O.N.U. prin 
care este anulat mandatul deținut de Republica Sud-Africană 
asupra Africii de Susd-vest (Namibia)".

țlei, iar serviciile de securitate 
au primit împuterniciri speciale 
pentru a menține ordinea, ca 
urmare a grevei celor cîtorva 
mii de salariați din sectorul co
mercial și întreprinderilor de 
stat. Aceștia au hotărit să înce
teze lucrul în semn de solidari
tate cu docherii, aflați în grevă 
de peste 50 de zile în sprijinul 
cererilor de majorare a salarii
lor.

„Fuga creierelor" 
din Italia

• „FUGA crelerelor" din Ita
lia continuă să rămînă un fe
nomen de actualitate — remar
că cotidianul „Corriere della 
Sera". Citind buletinul de, știri 
al serviciului de imigrație al 
Departamentului ds justiție din 
Washington, ziarul menționează 
că numai între anii 1945—1968 
numărul specialiștilor italieni 
plecați în Statele Unite a fost 
de 10 006. Cei care se transferă 
sînt îndeosebi oamenii de ști
ință. eare părăsesc Italia pentru 
a se stabili definitiv în S.U.A. 
sau Canada, dar și în alte țări. 
Cotidianul italian își manifestă

îngrijorarea față de acest feno
men, care cere — după cum scrie 
ziarul — „realizarea de urgen
ță a unei politici serioase in 
domeniul cercetării științifice".

• FAPTUL că organizația ci
priotă Frontul Național a înțe
les neajunsurile pe care le pro
vocau activitățile sale teroriste 
— suspendindu-le — a provocat 
satisfacție în cercurile diploma
tice de la Atena, arată o notă 
oficioasă dată publicității in ca
pitala Greciei. Aceleași cercuri 
speră, că in urma acestei hotă- 
riri, situația internă din Cipru 
va deveni mai stabilă.

• IN zilele de 2 și 3 februarie 
va avea loc la Paris o conferință 
internațională consacrată exami
nării problemelor legate de e- 
fectele provocate de aviația su
personică asupra mediului încon
jurător. Prima mare reuniune 
internațională consacrată în mod 
special aprecierii situației nou 
create de apariția aviației su
personice va examina trei subi
ecte — generarea, propagarea și 
atenuarea zgomotului produs de 
avioanele supersonice ; reacția 

ființelor umane și a animalelor 
la acest zgomot.
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