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LA ÎNTRECERE!
Convorbire cu tovarășul

AR PUTEA FI

CONSTANTIN 
VOINEAG, 

prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al U.T.C.

în Capitală au început joi di
mineața lucrările adunării gene
rale de constituire a Academiei 
de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România.

Participă academicieni, cercetă
tori, cadre didactice din Capitală 
și din alte orașe ale țării, dele
gați ai unităților de cercetare 
științifică și catedrelor din învă- 
țămîntul superior din domeniile 
științelor economice, filozofiei, is
toriei, științelor juridice, politice, 
psihologiei, pedagogiei, sociolo
giei, teoriei și istoriei artei și li
teraturii. Iau parte, ca invitați, 
conducători de instituții centrale, 
oameni de știință, profesori, acti
viști de partid, ziariști.

Delegații au ales prezidiul a- 
dunării din care fac parte

tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Economic, Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului, 
prob univ. Miron Constantinescu,

(Continuare tn pag. a lll-a)

SENSUL
COMPETIȚIEI

ÎN ARTA
AMATOARE

Pînă la ridicarea cortinei, mai 
exact pînă ce prima concurentă 
a apucat să cînte cîteva fraze 
muzicale, totul se anunța per
fect, lăudabil — o nobilă inten
ție care se împlinea grație per
severenței, conștiinciozității și 
strădaniilor organizatorice deloc 
neglijabile. Oricît ar părea de 
paradoxal, trebuie să recunosc că 
temeiurile acestei bune aprecieri 
care a precedat ridicarea corti
nei încă mai stăteau în picioare 
după primele fraze intonate de 
cea dinții solistă, stăteau în pi
cioare chiar și la căderea corti
nei, mai stau in aceeași poziție 
și azi, la aproape o săptămînă de 
la spectacol. Temeiurile. Pentru 
că buna apreciere...

Dar mai întîi temeiurile. Du
minică după amiază, în sala u- 
zinelor „Tractorul" din Brașov, 
cea de a doua ediție a întrecerii 
soliștilor amatori de muzică ușoa
ră — poetic intitulată „Primul 
ghiocel" — făcea, din punctul 
de vedere al Comitetului jude
țean U.T.C., penultimul pas spre 
actul final: nu mai puțin de 19 
elevi — cîștigători ai fazelor an
terioare, pe școli și localități sau 
municipii — își disputau drep
tul de a participa la confrunta-

Anul trecut ■ Însemnat 
pentru tinerii uteciști din 
județul Argeș, anul celor 
mai bune realizări dobin- 
dite in acțiunile de mun
că voluntar-patriotică. ,

Multe dintre acestea au 
făcut subiectul unor re
portaje, publicate și in 
ziarul nostru. Să ne a- 
mintim numai de cele pa
tru brigăzi prezente pe 
șantierul național al ti
neretului șoseaua Cimpu- 
lung—Brașov, care au ac
ționat in zona Dimbovi- 
cioarei. Cine răsfoiește 
jurnalul brigăzilor — con- 
semnind lapidar eveni
mente zilnice — nu poate 
să nu rămină impresio
nat de ceea ce tinerețea, 
cu elanul și forța ei, a să- 
virșit aici. Brigadierii au 
fost răsplătiți pentru re
zultatele înregistrate. Dar 
nu numai ei au avut bu
curia împlinirilor satisfă
cută. Cifrele arată depă
șiri substanțiale și Ia alte 
activități. Au fost, bună
oară, împădurite 306 hec
tare, s-au colectat 36 tone 
de fructe de pădure, 17 
tone de plante medicina
le etc. Realizările dobin- 
dite la nivelul județului 
sint exprimate mai expli
cit in procentajul de 174 
la sută, care reprezintă 
valoarea lucrărilor dobîn- 
dite din acțiunile nefinan
țate. Datorită unor ase
menea rezultate, județul 
Argeș s-a situat anul tre
cut pe unul din locurile 
fruntașe in întrecerea 
patriotică desfășurată in
tre organizațiile jude
țene.

Luind ea punct de plecare 
succesele de pînă acum, 
Comitetul județean Argeș 

al UTC »-a angajat încă de la 
începutul acestui an într-un 
efort sporit, de ridicare a acti
vității voluntar-patriotlce pe 
trepte mai Înalte. Despre obiec
tivele care vor constitui princi
palele puncte de lucru în acest 
an am solicitat cîteva Informa
ții tovarășului prim-secretar 
Constantin Voineag.

— Aș începe, ne spune dînsul, 
eu ceea ce ne pasionează mal 
mult și are un puternic carac
ter educativ : extinderea brigă
zilor de muncă voluntar-patri
otică pe șantierele naționale și 
locale. Serialul brigăzilor „Ar
geș", care a ajuns la numărul 
cinci, și ale căror rezultate 
sint la nivelul brigăzilor frun
tașe pe țară, va continua și In 
acest an cu înființarea a încă 
patru. Frontul de lucru al aces
tora va fi șantierul național al 
șoselei Cumpăna-Bilea, traseul 
unuia dintre cele mai pitorești 
locuri din județ. O lucrare ase
mănătoare va fi și drumul de 
contur al hidrocentralei de pe 
Argeș, ce va fi declarat șantier 
al tineretului. Deja au început 
să sosească cereri de înscriere 
din partea elevilor. Primii s-au 
oferit cei de la liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești. Alți 200 
de elevi de la Liceul cîmpulun- 
gean „Dinicu Golescu" și-au ex
primat dorința lor de a merge 
să lucreze în timpul verii pe 
șantierul hidrocentralei de la 
Porțile de Fier.

Acestea ar fi obiectivele care 
ne preocupă în cea mai mare 
măsură, atît pe noi cît și pe ti
neri. Celelalte se referă la acți
uni mai ... ușoare, poate, dar 
tot atît de necesare.

— De pildă ? ...
— Avînd în vedere că Arge

șul este una din zonele foresti
ere bogate ale țării, ne-am pro
pus, și am perfectat cu Inspec
toratul silvic județean organi
zarea a cinci tabere de muncă 
ale tinerelor fete pentru culesul 
fructelor de pădure (2 tone), 
unde vor fi antrenate și eleve. 
Alți tineri vor participa la ac
țiunea de refacere a „fondului 
verde" prin împăduriri.

Vor continua, de asemenea, 
acțiunile de colectare a metale
lor. a plantelor medicinale, de 
plantare a pomilor fructiferi 
(20 000 bucăți), arborilor și 
buștilor ornamentali, etc. 
de ore de muncă patriotică 
fi dedicate amenajării a 30 
baze sportive în orașele și

V. RAVESCU

Ing. VASILE IORDĂCHESCU
secretar general al Automobil Clubului Român

După cum arată statis
ticile internaționale, la 
fiecare cinci minute un 
copil sau un adolescent 
este rănit într-un acci- 
den de circulație. La fie
care trei ore un copil 
moare pe șosea sau pe 
stradă. Frecvența acestor 
accidente este mai mică 
în țara noastră, dar în 
rîndurile pietonilor ce cad 
victime circulației auto
mobilistice, din ce în ce 
mai intense, majoritatea 
o constituie bătrinii și co
piii.

ar- 
Mii 
vor 
de
co-

(Continuare în pag. a III-a)

Cred că este evident de ce 
tocmai aceste două categorii ex
treme de vîrstă sînt cel mai a- 
desea surprinse de vehlcole. Bi
neînțeles, nu ne putem propu
ne să interzicem automobilele 
sau să ținem copiii în casă. Dez
voltarea traficului rutier este o 
realitate a epocii noastre și, e- 
vident, trebuie să ne străduim 
să ne integrăm acestei realități, 
adaptîndu-ne cît mai bine. Curba 
ascendentă a accidentelor de 
circulație poate fi obligată să 
coboare printr-un singur mij
loc : educînd încă din cea mai 
fragedă vîrstă, într-un mod in
tensiv și răbdător copiii în spi
ritul cunoașterii și respectului 
față de legile circulației, antre- 
nîndu-i în înțelegerea pericole
lor prezentate de valurile de 
autoturisme și autobuze ce se a- 
glomerează pe străzile orașelor 
noastre. Asupra acestei proble
me s-au aplecat numeroși speci-

Meseria
se învață

____________ J>______

Nu Mte o noutate faptul că fiecare tînăr care trece pragul școlii profesionale, dornic să 
dobîndească „brățara de aur" a meseriei, capătă primele ți, prin aceasta cele mai Jmportante de
prinderi ale îndeletnicirii ce și-a ales-o în atelierul -școală. Practica demonstrează că de felul cum 
este corelată întreaga pregătire a elevului în școala profesională cu nivelul tehnic al produc
ției depinde calitatea muncii ce o va depune viitorul muncitor calificat.

Ne referim în primul rînd la gradul de utilare cu mașini unelte a atelierelor școală, ca 
factor ce se înțelege a fi de primă importanță în preocupările' conducerilor școlilor cît și a uzinelor 
și ministerelor ce tutelează aceste prețioase „pepi niere" ale economiei.

FREZORI SINT, DAR FARA 
FREZE

rea județeană cu soliștii selecțio
nați pe filiera așezămintelor cul
turale și pe cea sindicală. Însăși 
ingenioasa formulă organizatori
că merită să fie apreciată, desfă
șurarea paralelă a celor trei con
cursuri fiind în măsură măcar să 
evite vechea, și — aș zice ridi
cola dacă n-ar fi dăunătoare — 
rivalitate dintre cele trei institu
ții care la fața locului, unde tre
buie efectiv să colaboreze, uită 
aproape toate frazele frumoase 
din ședințe și referate. Așadar la 
Brașov, măcar în privința muzicii 
ușoare, s-a aflat o soluție (la 
urma urmei acceptabilă) pentru 
„problema" colaborării. Acesta 
fiind un temei. Un altul avea în 
vedere însuși obiectul acestui 
concurs și faptul că organizatorii, 
dovadă aceasta a doua ediție, 
perseverau în dialogul necesar cu 
preocupările și preferințele tine
retului — în cazul acesta fiind 
ascultată și satisfăcută binecu
noscuta pasiune a tineretului 
pentru muzica ușoară; numai în- 
torcînd spatele realității cineva 
ar fi putut avea de obiectat la 
acest gen de concurs, în stare să 
umple o sală de capacitatea celei 
de la „Tractorul" în ciuda pozi
ției sale oarecum periferice, în 
stare să adune nu mai puțin de 
180 de înscrieri doar la faza ini
țială în municipiul Brașov. In 
fine, în al treilea rînd, premiile 
puse în joc ofereau, dincolo de 
stimulentul necesar competitori
lor ca și competiției, garanția u- 
nui nivel artistic ridicat, pe care 
organizatorii au motive să fie si
guri de vreme ce îndrăznesc să 
promită primilor trei clasați în 
faza județeană un spațiu, oricît 
de mic, tn programul unui festi
val de talia „Cerbului de aur".

Dacă acestea sînt temeiurile, 
ele nu pot întemeia o bună apre
ciere a concursului în sine, a ori
căruia din concertele sale — pur 
și simplu pentru că nu sînt sufi
ciente. Nu-i numai cazul brașo
venilor, din păcate, dar ei ne-au 
oferit duminică datele cu care 
să demonstrăm că o formulă in
genioasă, o participare impresio
nantă, premii dintre cele mai 
impunătoare nu sînt deajuns 
pentru reușita unui concurs ar
tistic. Poate și trebuie neapă
rat adusă In discuție calitatea se
lecției operate la fazele anterioa-

rul Școlii profesionale „Tim
puri noi" înseamnă ceva mai 
mult. De ce ? Fiindcă toate 
cele șase freze pe care le po
sedă școala, nu sînt decîit niș
te enigmatice piese de muzeu. 
„De patru ani cooperativa 
„întreținerea" trenează in
stalarea curentului electric în 
atelier — ne relatează ing. 
Nicolaie Stoica, directorul ad
junct al școlii. Astfel frezele 
stau, ie privim și

pentru a asigura pregătirea e- 
levilor în atelier de cel puțin 
încă șapte freze universale. O 
să’’întrebați de ce nu le-am 
procurat pînă acum 7 Ne-a 
fost imposibil, deoarece din 
lista disponibilităților difuza
tă de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, nouă 
ne-au rămas întotdeauna ma
șinile unelte cu cel mai ridicat 
grad de uzură, destinate casă
rii, pe care nu le-am putut ac
cepta.

Dacă la „Semănătoarea" lip
sesc frezele nu se poate spu
ne că prezența lor tn atelie-

înzestrarea atelierului școa
lă cu mașini unelte, corespun
zător profesiunilor pentru ca
re sînt școlarizați elevii și nu
mărul lor, este o condiție ne
cesară bunei desfășurări a 
procesului profesional educa
tiv. Pentru viitorii frezori 
pregătiți în școala profesiona
lă a uzinelor „Semănătoarea" 
însă trecerea, In trimestrul 
II al primului an, la aplicați
ile practice pe freze în ate
lierul școlii, este o cvasiim- 
posibilitate. Celor 35 de elevi 
ai clasei de frezori ie cores
pund în atelierul școală doar 
trei mașini de frezat (!) Din a- 
cestea trei doar două sînt u- 
tilizabile — ne declară Toma 
Butaru, directorul adjunct al 
școlii. A treia freză de fapt 
am „salvat-o" de la fiare ve
chi, din gura cuptorului de to
pit, și nu poate fi utilizată de- 
cit la operații elementare. Ast
fel, tn cele 18 ore de practică 

$pe săptămlnă, grupele de e- 
levi asistă ia demonstrațiile 
maiștrilor pe aceste aparate 
sau lucrează, mult prea puțin 
timp, prin rotație, cît» 8 — 6 
elevi la o freză. Avem nevoie

COSTIN BUZDUGAN

PAUL

(Continuare tn pag,,
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COPILUL SAU
FRATELE DV Foto: O. PLECAN

OCTAV-PANCU IAȘI

dau seama
a

•••

La oala, In fir Indian

câ
Trei chipuri de tineri de 
la Combinatul petrochimic 
Pitești: Nițu Florea, Tu- 
gulan Victor și Dulugeao 
Ion — operatori A.M.C. la 

secția pirolizi.

aliști din multe țări. Cred că 
pentru cititorii unui ziar de ti
neret, aflați fie la vîrsta res
ponsabilității pentru un frate 
sau o soră mai mică, fie chiar la 
cea a întemeierii unui cămin și
a educării propriilor copii, une
le dintre concluziile psihologilor 
pot fi utile.fi utile.

Statisticile arată că o 
treime din accidentele de 
circulație în care victime
le sînt copii se produc pe 
drumul acestora spre 
școală. Accidentele sînt de 
două ori mai frecvente la 
băieți decît la fete, iar 
pericolul pare să fie cel 
mai mare pentru copiii 
între 6 și 7 ani.

Niciodată nu trebuie lăsat un 
copil între 2 și 5 ani să se de
plaseze singur, fără supraveghe
re, pe stradă. Și aceasta fiindcă 
el nu are capacitatea de a recu
noaște o situație periculoasă. 
Plimbîndu-vă cu copii sau frații 
dumneavoastră de această vîrstă 
este indicat nu numai să respec
tați cu strictețe regulile de cir-, 
culație, dar să executați toate 
gesturile foarte clar, astfel incit 
cel mic să le poată deprinde prin 
simplu spirit de imitație. De 
pildă, traversați străzile din car
tier (cele mai frecventate în 
plimbările cu copilul) totdeauna 
în același loc, pe cît posibil pe 
pasaje marcate sau la intersec
ții și numai perpendicular. Mar-

(Continuare tn pag. a lll-a)

CU 5 LEI LA CONDUCTOR,
• CITE ZECI DE MII DE PERSOANE 

CĂLĂTORESC’ ANUAL CU TRENUL, 
FĂRĂ BILET?

• CONDUCTORII ȘI CLIENTELA LOR
• O FRAUDĂ DE MULTE MILIOANE, 

CARE SE DESFĂȘOARĂ NESTINGHE
RITA.

CĂLĂTOR
CLANDESTIN

Timp de 5 zile, folosind trenuri 
diferite, am călătorit fără bilet 
pe C.F.R. S-ar putea crede că 
cei ce încearcă să călătorească 
clandestin pe calea ferată se as
cund de conductori. Eroare! O 
asemenea tactică ar fi de altfel 
condamnată eșecului fiindcă per
sonalul însoțitor C.F.R. are ex
periență, iar posibilitățile de-a te 
juca „de-a v-ați-ascunselea“ în
tr-un tren sînt foarte reduse. F. 
mult mai simplu să înșeli 
C.F.R.-ul înțelegîndu-te direct cu 
cel care are menirea să te îm
piedice — conductorul I Faptul 
că am putut călători (în interes 
de... serviciu, bineînțeles) dar in 
mod fraudulos s-a datorat asenti

mentului conductorilor, care, 
bineînțeles, nu știau nimic des
pre intenția noastră, și el dove
dește un adevăr: fenomenul are 
proporții, după părerea noastră 
îngrijorătoare. Mai mult (deși am 
repetat experiența în cîteva tre
nuri) am constatat de fiecare 
dată că nu eram singurul pe care 
conductorul îl... conducea contra 
unei taxe ce intra în buzunarul 
său. Și, bineînțeles, colegii mei 
de călătorie clandestină nu erau 
toți reporteri curioși să vadă cum 
funcționează acest sistem. Tehni
ca folosită a fost simplă: o sumă 
înscrisă și un martor, ing. Vasile 
Feneșer, delegat d» Regionala

PE C F. R.
C.F.R.-București, de data aceas
ta „călător" și dînsul.

Majoritatea călătorilor fără bi
let întîlniți de noi erau tineri.

...De multe ori, în gări, înain
te de plecarea vreunui tren, se 
îndreaptă neliniștit spre conduc
tor cîte un tînăr, șoptindu-i „na
șului" ceva, ca după aceea să-l 
vezi urcîndu-se în vagon. Și 
„nașul" trece, mai tîrziu, pe lin
gă clientul lui, bătîndu-l priete
nește pe umăr, semn că totul e 
în reguli. Cu o astfel de îmbăr
bătare amicali am fost încurajat

ți eu, la începutul călătoriei, tn 
ziua de 5 februarie, cînd plecam 
cu trenul 8333 din Ploiești. Aran
jasem cu conductorul pentru cîți- 
va lei un drum la Urziceni. Po
lița de asigurare între noi doi a 
fost buletinul meu de identitate. 
In cazul cînd s-ar fi urcat con
trolorul pentru revizia biletelor 
mi se întocmea pe loc un proces- 
verbal. Altfel, toate rămîneau la

Deși, după lectura unui re
cent articol, semnat de un 
coleg de breaslă și de gene
rație, ar fi trebuit să mă las 
convins că optimismul » o 
gravă maladie, o ipostază a 
superficialității, o fațetă a 
unei nocive automitomanii 
— am totuși curajul (dv. zi- 
ceți-i naivitatea) să mă de
clar in continuare optimist,
trăgind, desigur, toate conse
cințele dintr-o asemenea în- 
căpățînare. Chiar dacă ne-o 
fi hărăzit viitorul o lume ne
bună, nebună, nebună, parcă 
tot mai lesne mi-e să rămin 
optimist, acuzat de superfi
cialitate, decît să devin un 
pesimist, fie el și sobru, fie 
el și de o impecabilă, no
bilă profunzime. N-am de 
gînd să polemizez cu nimeni 
(nici măcar cu mine, cel care, 
Intr-o noapte de insomnie 
sau trezit într-o dimineață 
prea devreme, fac socoteala 
marilor sceptici cunoscuți, fă
găduind să le sporesc numă
rul cu unul mai mic și ne
cunoscut) dar, dacă apelînd 
la un bun dicționar, ne lă
murim că optimismul este o 
concepție filozofică în viziu
nea căreia lumea și omul au 
nelimitate posibilități de 
perfecționare, ba mai mult, 
tind chiar spre aceasta, nu 
văd de ce ar trebui să mă as
cund ori s-o spun pe șoptite 
că-s optimist.

Cu cărțile pe față : sînt! 
Și nu de azi, de ieri. Iar ca o 
recompensă pentru îndelun
gatul stagiu, ca un premiu 
pentru serviciu credincios in 
slujba optimismului deplin 
— iată scrisoarea de mai jos, 
In legătură cu care vă invit 
să recunoașteți că nicicînd 
nu l-ar fi fost dat unui pesi-

AL. RONAI

(Continuare tn pag. a lll-a)
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TEHNIC-CLUB
La Clubul tineretului din 

Calea Șerban Vodă nr. 213 
joia este socotită, ca peste tot, 
o „zi de vîrf".. Dimineața, 
cînd programul nu prevede 
nimic, pentru public, activi
tatea se duce în afara sediu
lui. Metodiștii pregătesc ac
țiunile de vineri. Deci: me
todistul coordonator Doicu 
Mihai era la ora 9 la „Elec- 
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ZI DE VÎRF?
tronica" pentru a perfecta 
construirea unui joc electronic 
de agrement pentru Tehnic- 
club. în cazul de față con
struire însemnînd atît ajuto
rul uzinei (cu piesele absolut 
necesare), cît și orele de lu
cru ale participanților la 
cercurile „radio-televiziune", 
„arte și meserii" de la casa 
de cultură.

în continuare, treburile or- 
ganizîndu-se exact (cel puțin 
la stadiul fermelor promisiuni), 
alte... ferme promisiuni (și 
așteptăm trecerea lor la certi
tudini) din partea tovarășului 
Cernătescu de la Federația 
Română de Modelism pentru 
relansarea cercului de carting, 
adică construcția și conduce
rea mini-mini automobilelor.

în aceeași dimineață meto- 
dista Coca Manolescu, pregă
tind acțiunea de vineri 20 fe
bruarie, în cadrul ciclului

(Urmare din pag. 1)

re atunci cînd o fată plină de 
bunăvoință nimerește rar și evi
dent întîmplător melodia pe care 
și-a propus să o interpreteze. De 
fapt, amănuntul trădează ceva 
mult mai grav pentru un specta
col care nu mai înseamnă o oa
recare serbare școlară ci finala 
unei competiții: absența specia
listului, a omului competent în 
materie care chiar constrîns să 
aducă în scenă și numere mai 
slabe — nu va începe cu ele. Și 
chiar dacă am încerca să trecem 
peste defecțiunile selecției (după 
cum a sancționat și sala, cel puțin 
7 din cei 19 concurenți n-au 
dovedit nici măcar elementara 
muzicalitate, ceea ce se cheamă 
„ureche muzicală"), chiar dacă 
am încerca să scuzăm absența 
preocupărilor regizorale într-un 
concurs cu public (dovedită, 
printre altele, și de faptul că a- 
celeași melodii s-au cîntat de 2 
și 3 ori) tot mai rămîne de dis
cutat problema de fond din spa
tele lor: la urma urmei cu ce 
sensuri încărcăm concursurile a- 
cestea ale artiștilor amatori, de 
ce le facem și ce semnificație le 
acordăm în cadrul mai larg al 
activității culturale cu și pentru 
tineret ?

Același concurs brașovean ne-a 
oferit și un alt punct de pornire 
pentru discuția aceasta. Au apă
rut în fața publicului și a ju
riului și cîțiva soliști realmente 
înzestrați, unii din ei făcînd chiar 
dovada unei experiențe scenice 
oarecare. Aici se cuvin menționa
te și nume: Romeo Tudorache, 
elev la liceul brașovean de muzi
că, Doina Pirău de la Liceul din 
Făgăraș, Lucia Varvara de la Li
ceul sportiv din Brașov, Ileana 
Oancea din Zărnești, Gheorghe 
Hărmăneanu de la Liceul nr. 2 
Brașov. Ei bine, doar în cazul 
lui Romeo Tudorache calitățile 
native au beneficiat de o pregă
tire muzicală, mai exact spus, de

IV. DIN NOU 
ANTRENAMENT

Muncim foarte mult cu toate că Soby e foarte îngăduitor cu 
programul de antrenament. El nu cere niciodată prea mult, dar 
dacă vede că vrei să muncești, îți dă atîta de lucru încît cîteodată 
rămîn în vestiare cite o oră ca să-mi revin. Cînd n-aveam nici 16 
ani, am jucat cîteva meciuri la seniorii echipei de rugby „Știința 
București". Pe vremea aia „Știința" era în divizia A. Aveam im
presia că sînt un jucător formidabil. Cine mai era ca mine ? La 
16 ani să joci în divizia A. Adevărul e că alergam foarte bine și 
dădeam placaje de scoteam oamenii din bocanci, dar cam atît. 
La asta se rezuma tot rugby-ul pe care-l știam. Cam așa se întîm- 
pla și acum. Toate exercițiile de sală le făceam bine. Soby mă 
lăuda mereu și eu aveam impresia că sînt un cascador teribil după 
ce filmasem doar o singură zi. E la fel ca și cînd ai ști foarte 
bine să pictezi teoretic. Abia mai tîrziu mi-am dat seama că tot 
ce făceam la sală era teorie. Cascadoria se învață pe platou, în 
ore nesfîrșite de stat pe cal sub un soare arzător sau pe un ger 
care te chircește, te adună, te strtnge pînă îți dau lacrimile. Cas-
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„Personalități științifice", are o 
ultimă convorbire cu cel care 
va conferenția despre „Savan
tul Gheorghe Marinescu", 
profesorul dr. Ion Popescu — 
Sibiu și cu fiica savantului 
Maria Marinescu, care a pro
mis prezentarea unor docu
mente din arhiva familiei: 
filme, diafilme, fotografii.

După-amiază, cînd ar tre
bui să se fructifice „eforturi
le" de miercuri, marți și luni, 
totul se rezumă la dans, deci 
merge după o „rutină" tot
deauna justificată prin... pla
nificările din alte zile. în sala 
de dans concertează orches
tra de ghitare electrice „Nor
dic" (formație a clubului), iar, 
într-un fel, la concurență, or
chestra de muzică ușoară 
„Tinerețea" repetă un pro
gram nou. Dilema spectatori
lor, cei circa 150 de tineri din 
sectorul 5 participanți la ac
tivitățile clubului în seara zi
lei de 19 februarie, rămîne 
într-un fel... nerezolvată.

„Tehnicienii" — cei care 
ignoră muzica, membrii în 
cercul radio-televiziune se 
află de mult în fața becule- 
țelor, diodelor și triodelor. De 
la ora 17, avansații, cei de la 
cursul „depanări televizoare", 
iar de la ora 19 ■— cei 
de la cursurile „teorie-radio". 
Faptul că la acest cerc parti
cipă, din aproape 80 de 
cursanți, doar 5 fete, nu poate 
egala totuși majoritara partici
pare a fetelor în sala în care 
ghitarele formației „Nordic" 
împrăștie melodii și, mai ales, 
ritm...

La mijloc de săptămînă, joia 
este — desigur — o zi bine- 
cuvîntată. Și pentru organiza
tori și pentru beneficiari. Dar 
pentru renumele ei de „zi de 
vîrf", ce poate acoperi doai 
o simplă seară de dans ?

8. TUDOR

o cultură muzicală generală; dar 
și el, ca și ceilalți, a venit pe 
scenă cu melodii nepotrivite vo
cii, alese probabil prin simpla 
preferință personală și nu întot
deauna din muzica de valoare; 
iar interpretările lor erau fie im
provizate, fie tributare unor mo
dele larg televizate. Chiar și în 
cazul acestor vîrfuri ale concer
tului, diletantismul n-a apărut 
mai estompat, mai puțin supă
rător.

Nu-i de mirare că fiecare ju
deț a ajuns să se mândrească cu 
2-3-5 voci, că de la an la an 
răsar altele și e de înțeles ambi
ția fiecărui județ de a avea con
cursul său de muzică ușoară, mă
car intern dacă nu interjudețean. 
In absența competenței însă, a 

SENSUL
competenței exercitate nu numai 
la masa juriului ci în culise și la 
repetiții, ignorînd sau neglijînd 
încărcătura educativă și forma
tivă necesară — atît în privința 
artiștilor amatori cît și în aceea 
a publicului care ia cu asalt să
lile — concursurile acestea, ari
cit de numeroase, vor rămîne 
simple supape pentru veleități 
minore, fără rezonanțe profunde 
în gustul și cultura tineretului. 
S-a mai spus și s-a mai scris: 
arta amatoare nu poate fi desti
nată rapoartelor și statisticilor — 
și dacă-i așa nici concursurile 
care o animă nu pot fi reduse 
la simple campanii organizatorice 
sau la competiții pentru cît mai 
multe premii și diplome.

Bineînțeles că problema nu-i 
doar a brașovenilor. In toamnă, 
la festivalul interjudețean de 
muzică ușoară organizat la Giur-
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3. CONCLUZII 
Șl SUGESTII

Analiza unor aspecte privind 
procesul de integrare a tinere
tului ne permite, credem, pu
nerea în evidență a cîtorva con
cluzii.

De la început iese în evidență 
nevoia creării unui sistem de 
orientare școlară și profesională, 
cu o rețea pe întregul teritoriu, 
cu specialiști de înaltă califi
care încadrați în instituții de 
profil la nivel zonal județean și 
național. Orientarea școlară și 
profesională sînt laturi ale unui 
proces complex, care solicită 
un program de acțiune unitar, 
cu participarea tuturor factori
lor responsabili de pregătirea și 
integrarea socio-profesională a 
tinerilor. Responsabilități deo
sebite revin — după părerea 
noastră — Ministerului învăță- 
mîntului și Ministerului Muncii, 
dar și celorlalte ministere eco
nomice. Rezolvarea acestor pro
bleme numai în cadru departa
mental nu poate oferi soluții 
imediate și eficiente.

în privința orientării profe
sionale a tinerilor observăm 
că aceasta nu se desfășoară 
după norme care să țină seama 
de aptitudinile, capacitățile și 
dorințele tinerilor, ci se reali
zează în mare parte la întîm- 
plare. Ținînd seama de acest 
fapt se impune îmbunătățirea 
sistemului de orientare profe
sională, stimularea familiei, a 
școlii și a organizației U.T.C. 
pentru realizarea unei judicioa
se orientări profesionale. De 
asemenea este necesar să se des
fășoare și o susținută activitate 
de reorientare profesională.

Trebuie acordată o mai mare 
atenție tinerilor care nu s-au 
realizat într-o profesie anumită, 
în sensul aflării motivației reale 
a insuccesului și pe această 
bază reorientarea acestor ti
neri spre profilele în care îșl 

giu de județul Ilfov, s-a petrecut 
următoarea semnificativă întîrn- 
plare: în seara care-i prece
da intrarea în concurs, principa
lul candidat al gazdelor la titlul 
de laureat — în final chiar cîș- 
tigătorul merituos al premiului I 
— a fost pur și simplu păzit și 
insistent somat să se culce devre
me de activiștii culturali jude
țeni ; poate n-o să credeți, dar 
aceasta a fost singura interven
ție a instituțiilor culturale respec
tive în viața artistică a acelui tî- 
năr, de cînd cînta și aducea pre
mii pentru „culorile" județului. 
Cîntă și azi, așa cum a învățat la 
Casa de cultură a studenților din 
București, cu ani în urmă, re
pertoriul și-l alege după prefe
rințele strict personale, din cînd 
în cînd e invitat la vreun spec
tacol sau la vreun concurs — 
dacă va mai intra în joc presti
giul județului e sigur că va be
neficia iar de atenția metodiști- 
lor și a responsabililor. Dacă nu 
— nu.

Evident, raporturile trebuie 
inversate pentru a deveni firești, 
pentru a obține prin activitatea 
artistică de orice gen ceea ce 
ne-am propus să obținem — edu
cația estetică multilaterală. Dacă 
mișcarea de amatori nu s-a iscat 
doar de dragul concursurilor și 
nici nu poate trăi și progresa 
doar prin ele — ceea ce, în prin
cipiu, nu mai comportă nici o 
controversă — atunci se cuvine 
să cerem pretutindeni ca artiștii 
amatori să devină obiectul unei 
îndrumări permanente și califica
te, nu o justificare a existenței 
activului cultural. Cînd vom ob
ține aceasta, cînd fiecare ridicare 
de cortină va fi pregătită nu nu
mai prin eforturi organizatorice, 
ci — mai ales — printr-o susți
nută, constantă, migăloasă, com
petentă muncă de educare artis
tică a talentelor, concursurile își 
vor recăpăta rosturile firești de 
sărbători animatoare ale mișcării 
artistice de amatori.

cadoria se învață în situații grele și în timpul situațiilor neprevă
zute care se succed una după alta și la care trebuie să acționezi 
fulgerător. Mulți băieți care la sală erau buni, n-au dat randament 
pe platou. (Un cascador ca să fie bun trebuie să aibă talent, să 
muncească foarte mult, să fie curajos, trebuie să fie ambițios și 
peste toate calitățile astea trebuie să aibă noroc. Un noroc foarte 
mare. Și-ți mai trebuie ceva — să știi foarte corect cît îți rezistă 
organismul pentru că rezistența organismului diferă de la om la 
om. Unii știu asta intuitiv, iar dacă nu știi se învață foarte greu). 
Eu am avut nenumărate ocazii cînd vedeam clar că nu pot face 
ceva și totuși o făceam pentru că știam că organismul meu în 
stare de suprasolicitare se comportă bine. Soby e complet împo
triva unor astfel de acțiuni. El e de părere că întîi trebuie să-ți 
iasă perfect pe hîrtie și pe urmă să te apuci de o treabă. Totuși 
l-am surprins și pe el procedînd după teoria mea de nenumărate 
ori.

— Soby! O să-ți rupi gîtul. Nu vezi că nu te poate ?
— Trebuie 1 Las’ că-mi rezistă oasele.
Totul e să știi cît îți rezistă. Și mai e povestea cu norocul.
In general cascadele nu le faci singur. Te bați cu cineva, te ține 

cineva cînd sări de pe o casă pe alta, te coordonează cineva, te 
trage cineva de pe cal. Soby nu s-a accidentat niciodată singur și 
totuși are toate oasele cîrpite. Totdeauna se găsea cineva să gre
șească un pic și în cascadorie nu e nevoie să greșești prea mult.

Intre timp învățasem să călărim binișor. Atunci ziceam că știu 
foarte bine. M-am convins de contrariu cînd am lucrat la filmul 
„Mayerling" cu Omar Sherif. Producție franceză care a venit să 
filmeze pentru cîteva zile în România. Cîțiva cascadori au lucrat 
două zile la el. Nu era un film cu scene de cascadorie. In prima 
zi s-a filmat un cîmp de luptă. Explozii, bubuituri de tun. Patru 
călăreți vin în galop de pe creasta unui deal, se opresc în fața 
unei baterii de artilerie, comunică ceva unui ofițer și pornesc în 
galop înapoi. Călăream pe armăsari de curse de la „Dinamo". 
Erau armăsari tineri, foarte bine hrăniți și cam stătuți. Eu nu mai 
călărisem niciodată pe armăsari. De abia îi puteam ține. Cei patru
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PROBLEMA SOCIOLOGICĂ A
INTEGRĂRII TINERETULUI (IV)

pot valorifica în mod optim ap
titudinile personale.

Ar fi de dorit să se organi
zeze centre specializate, care să 
sprijine în mod concret, prin 
examene, analize, sugestii și în
drumări efortul tinerilor de a 
găsi o profesie potrivită. Ase
menea centre ar putea lua ființă 
în toate județele, fiind formate 
din specialiști, psihologi, peda
gogi, ergonomi, asistenți sociali, 
medici, juriști etc., în funcție de 
specialiștii existenți în zona 
respectivă. Prin intermediul 
acestor centre de orientare pro
fesională, tinerii care nu mai 
sînt în școală sau care nu s-au 
realizat într-o anumită profe
siune ar putea fi reîndrumați 
către profesiunile la care au ap
titudini, dîndu-se prioritate pro
fesiunilor ce prezintă importan
ță deosebită pentru economia 
națională.

Există încă tineri care nu văd 
ce perspectivă au, sau tineri 
care nu au satisfacții în viața 
profesională, dar nu depun efor
turi pentru îmbunătățirea si
tuației lor. Acești tineri trebuie 
învățați să vadă perspectivele 
care le stau în față. In acest 
cadru și organizațiile U.T.C. 
pot să-și aducă contribuția ur
mărind atent modul în care in
tențiile tinerilor se realizează 
cu adevărat, adică tocmai veriga 
trecerii de la intenția sau nece
sitatea înțeleasă la efortul prac
tic depus într-o direcție anu
mită. Se impune ca factorii de 
răspundere din întreprinderi, 
oragnizația U.T.C., sindicatele 
să acorde o mai mare atenție 
analizei motivelor pentru care 
ttnărul dorește să se mute la 
altă unitate. Munca de analiză 
și de soluționare promptă a 
unor motive, deseori minore, 
care determină fluctuația tineri
lor în profesiune, trebuie îmbi
nată cu rrtunca desfășurată în ve
derea creșterii responsabilității 
tinerilor față de colectivul în 
care lucrează și față de meseria 
practicată. Tot în vederea evi
tării unor fluctuații a tinerilor

însușirea matematicii moderne se face de pe acum... (în clasa I a 
Școlii generale nr. 97 din București)

P E N T R U . T I M P U L ' D V. L I B E R g

ACEASTA FEMEIE : rulează 
la Republica (orele 9; 11,30; 14: 
16,30; 19; 21,30).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Patria (orele 9: 12; 15: 
18; 21).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orele
9,45; 11,45; 14; 16; 18,30; 21) Aurora 
(orele 9; 11; 13; 15,15; 17,45; 20,15), 
Tomis (orele 8,45; 11: 13.15; 15,30; 
17,45; 20) Modern (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13,30; 
16: 18,15; 20,45)

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18.45; 21).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE ; rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
21), Favorit (orele 10: 13: 15.30; 18;
20.30),

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA : 
rulează la Festival (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9: 1115; 13,30; 16; 18.15: 20,30).

OVIDIU BĂDINA 

FRED MAHLER

este necesar ca organizația 
U.T.C. și ceilalți factori educa
tivi să acționeze asupra laturii 
subiective a tinerilor. dezvol- 
tînd la aceștia dragostea, și în 
special sentimentul de satisfac
ție, mîndrie și încredere perso
nală în legătură cu apartenența 
lor la o anumită întreprindere 
sau instituție. Pentru realizarea 
acestui deziderat este necesar 
ca în colectivul lor de muncă 
tinerii să simtă un sprijin per
manent și efectiv în vederea in
tegrării lor armonioase în pro
cesul de producție. De aseme
nea, este necesar ca tinerii să 
cunoască cît mai bine tradiția 
întreprinderii în care lucrează 
și importanța întreprinderii în 
sistemul economiei naționale, 
în sfîrșit, de mare însemnătate 
este cultivarea la tineri prin 
folosirea și răspîndirea mai lar
gă a simbolurilor întreprinde
rilor, a sentimentului de mîn
drie pentru apartenența la o a- 
numită întreprindere.

Unul din efectele pe care tre
buie să le urmărească orienta
rea școlară și profesională este 
îndreptarea tinerilor spre acele 
domenii de activitate spre care 
au înclinații, aptitudini și cali
tăți și atragerea atenției spre 
sectoare care au nevoie de for
ță de muncă calificată sau ra
muri de producție ce vor cu
noaște în viitor o susținută 
dezvoltare. în același timp, in
stituțiile specializate pot propu
ne forme și metode de lucru 
prin care să se realizeze nu nu
mai o bună orientare, ci și o 
corectă și temeinică integrare 
în muncă și viață.

în legătură cu pregătirea tine
rilor pentru practicarea profe
siunii, trebuie să se acorde mare 
atenție ridicării calificării tine
rilor, în special a fetelor, care, 
în proporție mult mai mică

DON JUAN FARA VOIE ; ru
lează la Victoria (orele 8,45: 11; 
13.30: 16: 18,30; 20.45).

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Central (orele 
9.30; 11,15; 13: 15; 16 45; 18.45; 20.45).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Lumina (orele 9,15 în con
tinuare : 16: 18.30 : 20 45).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45) Gtulești (orele 
15,30; 18: 20,30).

TARA DUHURILOR DIN MA
RILE SUDULUI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—15 în continua
re) : Program de filme documen
tare românești (orele 17—21 în 
continuare).

URMĂRIREA : rulează la Ex
celsior (orele 8,30; 11; 13 30; 16; 
18,30; 21), Grivita (orele 10; 12.30; 
15; 17.30; 20).

PIPELE : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15.15; 17.45:
20).

TIGRUL : rulează la Buzeștl (o- 
rele 15,30; 18).

RĂNI VECHI î rulează la Bu
zeștl (ora 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Dacia (orele 8,30 în conti
nuare ; 16 30; 18,30: 20,30).

călăreți erau: Dan Vieru, încă un băiat, un soldat de la „Dinamo" 
și cu mine. Am pornit la vale. Îmi vîjîia vîntul pe la urechi și 
aveam impresia că a început să cînte o orgă în mine. Am dat 
frîu liber armăsarului și în cîteva secunde, cel mult douăzeci, am 
fost jos. Chiar în fața tunurilor era o groapă mare. Calul din 
față s-a oprit brusc și călărețul s-a oprit pe tunuri, calul lui 
Vieru a intrat în calul din față și Vieru s-a oprit în groapă, calul 
meu a intrat în calul lui Vieru și eu am zburat de pe calul meu 
pe calul lui Vieru, de pe calul lui Vieru pe calul din față, care a 
lăsat capul în jos și eu m-am trezit între picioarele lui. De trezit 
propriu-zis m-am trezit cînd eram din nou în șa. Dan era și el 
deja călare și ne uitam amîndoi la celălalt băiat care de-abia acum 
se dădea jos de pe tunuri. Deodată observ și al patrulea cal fără 
călăreț și pe soldat venind șontic-șontîc, ținîndu-se cu o mînă de 
șold. Se apropie de ofițerul care venise cu soldații și caii de la 
„Dinamo".

— Permiteți să raportez! Eu nu mai încalec. Ei sînt cascadori 
și știu să cadă. N-am chef să-mi rup oasele.

El săracul a crezut că așa trebuia, să cădem de pe cai și ca să 
nu strice cadrul și-a dat și el drumul de pe cal. De la asia 
i-a venit ideea lui Doru Năstase. Regizor din partea română era 
Doru Năstase și ca să nu ne facă de rîs s-a uitat cu o figură li
niștită la francezi și a întrebat.

— Cum ? Nu trebuiau să cadă P
Cu regizorul Doru Năstase am lucrat aproape la toate filmele. El 

e secundul regizorului Sergiu Nicolaescu și s-a ocupat de cascadori 
începînd încă din școală. E un om foarte muncitor. Cînd nu era 
vorba de bani m-am înțeles întotdeauna foarte bine cu el, dar 
marea majoritate a băieților se ceartă în permanență cu, el. Și 
cînd e vorba de bani poate că nu m-aș certa, dar Doru Năstase 
reprezintă interesele filmului, care sînt totdeauna opuse (bine
înțeles) intereselor cascadorilor.

(Va urma)

AUREL GRUȘEVSCHI
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decît bărbații, exercită munci 
calificate. De asemenea, trebuie 
acordată o mai mare atenție fo
losirii judicioase a forței de 
muncă calificată. ,

în ce privește realizarea unei 
mai corecte integrări profesio
nale a tinerilor, întreprinderi
lor, organizațiilor sindicale și 
ale U.T.C. le revin în primul 
rînd răspunderea de a forma și 
dezvolta la tineri responsabili
tatea față de munca aleasă și 
învățată. Prin aceasta se poate 
contribui la evitarea fluctuației 
nejustificate a tinerilor de la o 
profesie la alta. Totodată, orga
nizația sindicală și cea de tine
ret poate stimula dorința tine
rilor de a-și ridica în general 
calificarea, ținînd seama. în ace
lași timp, de existența unor pre
ferințe sporite ale tinerilor pen
tru anumite profesiuni. Dar în 
legătură cu aceasta, întreprin
derea și organizațiile de masă 
trebuie să-și intensifice efortu
rile pentru a contribui mai activ 
la îndrumarea tinerilor spre 
profesiile cel mai mult cerute 
de nevoile reale ale dezvoltării 
social-economice.

Este necesară îmbunătățirea 
și extinderea sistemului de in
struire prin cursuri, de calificare 
de scurtă durată, precum și asi
gurarea economiei naționale cu 
un număr din ce în ce mai mare 
de cadre cu pregătire medie de 
specialitate care să preia con
ducerea efectivă a proceselor 
de producție în secții și pe șan
tiere în care sînt folosite une
ori, în mod nejustificat cadre cu 
pregătire superioară.

îmbunătățirea sistemului de 
selecție, orientare șl reorientare 
profesională, asigurarea unei 
înalte pregătiri tehnico-profe- 
sionale a tinerilor, precum și a 
instruirii lor practice pentru a 
se adapta cît mai bine, atît la 
condițiile tehnice cît și la con
dițiile psiho-sociale ale muncii 
productive, intensificarea ac
țiunilor menite să cultive la 
tineri mîndria și atașamentul 
pentru profesiunea aleasă și 
pentru unitatea în care lucrea
ză sînt alte probleme a căror 
soluționare va contribui într-o 
măsură însemnată la o mai bună 
integrare profesională a tine
retului

în ceea ce privește cerceta
rea științifică, credem că în pri
mul rînd ar trebui intensificate 
cercetările multidisciplinare 
cu privire la procesele integră
rii tineretului. Colaborarea di
feritelor instituții interesate va 
permite o mai largă și mai efi
cientă studiere a realităților și 
tendințelor ce se manifestă în 
acest domeniu, precum și su
gerarea de măsuri menite să 
favorizeze acțiunea practică de 
optimizare a integrării tineretu
lui.

în al doilea rînd, considerăm 
că ar fi utilă desfășurarea unor

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Bu- 
cegi (orele 16,15; 19,15).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Unirea (orele 15,30, 19).

PROFESIONIȘTII : rulează la
Lira (orele 15,30; 18, 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15; 17.30; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) . Moșilor (orele 15.30; 18;
20.30) .

VA PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Cotroceni (orele 15.30; 18; 20,30).

CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE: rulează la Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Floreasca (orele 10; 12,15; 
15: 17.30: 20)

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează la Volga (orele 
9,30—16 în continuare , 18,15; 20 30)

CORABIA NEBUNILOR :. rulea
ză la Viitorul (orele 15.30; 19).

INTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30: 
15; 17,30; 20).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Popular (orele 15.30; 18).

TOTUI. DE VlNZARE : rulează 
la Popular (ora 20.30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : ru
lează la Munca (ofele 15.30; 19) 
Rahova (orele 15.30; 19). 

studii, cu sprijinul ministerelor 
și organelor puterii locale, pen
tru depistarea cauzelor neinte- 
grării sau dificultăților- de in
tegrare ale unor tineri, avînd ca 
scop formularea unor soluții 
adecvate.

O altă problemă care ar tre
bui avută în mai mare măsură 
în vedere este și aceea a unor 
studii prospective, în care dina
mica orientării și calificării pro
fesionale a tineretului, ca unul 
din elementele principale ce vi
zează realizarea unei mai bune 
integrări, să fie privită întot
deauna în directă legătură cu 
perspectivele dezvoltării econo
mice, sociale, tehnice, științifice 
etc., dar și cu diferite tendințe 
și orientări în preferințele tine
retului pentru anumite domenii. 
Evident, aici trebuie văzută în
treaga complexitate de factori 
ce acționează într-un mediu 
sau altul. De asemenea, se im
pune studiul relației dintre in
tegrarea școlară, universitară 
și cea profesională și socială.

în sfîrșit, mai subliniem ne
cesitatea orientării studiilor pri
vitoare la integrarea tineretu
lui, asfel încît acestea să cu
prindă în jurul axului profesio
nal și dimensiunile sociale, cul
turale, morale, familiale etc., 
care au o deosebită însemnătate 
pentru deplina reușită a acestui 
proces complex.

Soluționarea optimă a proble
maticii integrării sociale a tine
retului — pentru care orîndui- 
rea noastră, politica partidului 
și statului, cadrul instituțional 
și ansamblul factorilor educativi 
creează condițiile cele mai pri
elnice — se impune îndeosebi 
prin prisma documentelor Con
gresului al X-lea al P.C.R. ca o 
problemă de o deosebită actua
litate, ca un obiectiv esențial al 
cercetării științifice In lumea 
tineretului. Realizarea acestei 
„comenzi sociale" implică efor
tul conjugat al sociologilor, pe
dagogilor, psihologilor, eticieni- 
lor, economiștilor și a altor ca
dre de specialitate, în vederea 
unei mai bune cunoașteri a stă
rilor de fapt, a tendințelor și 
cerințelor etapei, studiile ce vor 
rezulta fiind menite să contri
buie la deplina valorificare a 
condițiilor obiective pe care so
cialismul le asigură integrării 
tinerei generații în muncă și 
viață. în același timp se impune 
o sțrînsă colaborare între insti
tuțiile de cercetare și organele 
de decizie, singurele în stare să 
aplice în viață sugestiile și pro
punerile făcute de cercetătorii 
științifici, în fond singurele care 
pot demonstra în ce constă efi
ciența investigației științifice.

*) Vezi „Scînteia tine
retului din 30 ianuarie, 
6 și 13 februarie a.c.

WINETTOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează ' la Cosmos (orele 
15 30; 18; 20,15). Progresul (orele
15,30; 18).

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

VIA MALA : rulează la Arta 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.15: 
11 30; 16; 18,15: 20.30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Vltan (orele 
15.30; 18: 20,15).

LINIȘTE ȘI STRIGAT î rulează 
la Progresul (ora 20.15).

CIND TU NU EȘTI : rulează la 
Cinemateca (sala Union) (orele 10; 
12; 14) TERITORIUL INTERZIS 
(orele 16,30; 18 45: 21).

VINERI, 20 FEBRUARIE 1970
Opera Română : BORIS GODU

NOV — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă ; MY FAIR LADY — ora 
20 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : UCI
GAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI - ora 20 ; (Sala 
Studio) : PURICELE ÎN URECHE
— ora 15 ; VIRAJ PERICULOS — 
ora 20 ; Teatrul Mic : PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 20 ; 
Teatrul Giulești ; VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA - ora 19,30 ; 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (B-dul 
Magheru) : VIJELIE IN CREN
GILE DE SASSAFRAS - ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Vasilescu“ : 
MANEVRELE — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" . UMBRA DOCTO
RULUI NAGVAN - ora 18,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— premieră — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : NICUȚĂ LA TĂNASE
— ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S. : 
RITM ”70 — ora 20 ; Circul de 
Stat : MIRAJUL CIRCULUI — ora 
19,30.

VINERI, 20 FEBRUARIE 1970

• 17,00 Tele-școală. Consultații 
la limba română — clasa a VIII-a 
Tema : Compunerea liberă • 
17,20 Consultații la chimie, cla
sele XI—XII. Tema . Tipuri de 
reacții în chimia organică e 17,40 
Interferența și difracția — filme 
pentru elevii clasei a Xl-a • 18,00 
Lumea copiilor. Daniela și Aș- 
chiuță poștași • 18,30 Actualita
tea în economie • 18,50 Muzică 
populară la cererea telespectato
rilor • 19,00 Telejurnalul de sea
ră • 19,20 Reflector • 19,30 Mai 
aveți o întrebare ? Emisiune de 
cultură științifică • Știm totul 
despre mări și oceane ? • 20.45 
Film artistic „Bigamul" • 22,20 
Telejurnalul de noapte • 22.30 
Cadran — emisiune de actualita
te internațională.

Otilia Nicolescu:

„LUMINA 
CARE NU 
MOARE"

O poezie a universurilor bol
nave, în destrămare, scrie Otilia 
Nicolescu. Versurile sale au, par
că, o suprafață mată, care ab
soarbe lumina și, o dată cu ea, 
contururile lucrurilor. Vizibil ră
mîne doar reflexul arderilor. Și 
dansul trist al flăcărilor, mistu
ind vîrste și aburind sentimente : 
„O sfîșiere galbenă în crengi / 
și păsări arse peste lume cad / 
încolăcite spaime se petrec / și 
ard nălucă-n trupul palid, — ard / 
Oglinzile în abur trec / încreme
nind în voaluri de alcool". în 
viziunea poetei, lumea alunecă 
necontenit spre neființă, dar nu 
ajunge să se confunde cu ea. 
Ceea ce o salvează este limba
jul, cuvîntul și, mai ales, lim
bajul poetic : „abia rostită moar
tea se prelinge / din limba cea
sului domol." („Curg păianjeni"), 
în ultimă instanță, poezia pare 
echivalentul „lumii care nu moa
re". Ce-i drept, ea se degradează 
o dată cu „urmele strivite", în« 
gheață în „cîntecul privighetorii", 
putrezește inelar în ,demnul de 
primăvară", coboară, împreună 
cu „zăpezile roșii", în „ora go- . 
lită" de timp și de sens ; în rezu
mat, ea urmează materia, chiar și 
în involuție, în stările amorfe, de
zagregate. Dar, în timp ce efeme
ridele dispar, pur și simplu, poe
zia dispare în cîntec. Iar, în ver
surile Otiliei Nicolescu, acest 
cîntec scrumit capătă, pe alocuri» 
accente tulburătoare.

Unul dintre acestea, poate cel 
mai pur, l-am descifrat în ți
pătul existențial ce acompaniază 
un destin citit, cîndva, în zodiac, 
și verificat, acum, cu „ciudată" 
uimire, în realitate : „Maică, lun-

/ galben țipă- 
zodii / mă pîn-

lețică a lunii (și, în general,
, în ver-

trea ta mă doare / aplecată 
înspre ape, 
tul de __ r_
dește pe aproape. / / Ostenită în 
răsuflet / mă opresc la vad ; ciu
dat, / apa scade și se duce / 
către țărmul celălalt." (,.Maică, 
luntrea ta mă doare"). într-o ga
mă apropiată, poate fi interpre
tată și muzica „locului de iele", 
unde atmosfera stranie, su
pranaturală pretinde liniște de
plină, pîndă amețită-n necuvînt. 
Din acest ritual, nu lipsește ilu
zia contopirii ființei cu macro- f 
cosmul : stelele, aici, luna — îri 
alte poezii, fiind elemente ide
ale de decor. De altfel, atracția 
magnetică a lunii (și, î: 
a absolutului) stîrnește, 
șurile Otiliei Nicolescu, o maree 
generalizată : de la neodihna uni
versului fluid către relativa în
cremenire a teluricului. Și nu 
numai a lui. Căci, în „Lumea 
care nu moare", totul năzuiește 
către lumină : și umbra, și fumul, 
și lumina ; pămîntul și marea ; 
iubirea însăși. Iubire care își tri
mite, în acest volum, nunriri 
suavitatea și dureroasa, nostal
gica bătaie de aripă : ,,Pulberea
lumii fierbinte / scapătă-n fum 
deseîntat / curge pe lume nn 
cîntec / de șarpe mușcat. / / Pă
catul pămîntului crește / în mar
gini de cer răsturnat / roțile ngp- 
ții boltesc / pe suflet un chip de 
bărbat." („Pasărea cerului"). 
Sau : „Cum peste lumi chema 
uitînd / o pasăre pe lemnul crud / 
se mîntuia de dor lumina / sfi- 
oasă-n nord, sfioasă-n sud. / De 
frumusețe răgușit / plîngea un 
cer pe ape verzi / întoarsă-n 
noapte o înviere / cerea în ochiul 
meu să crezi." („Iulie amar").

Evident, nu ne-am propus să 
cităm toate versurile bune din 
acest volum de debut. Altfel, ar 
fi rezultat un alt volum, ceva mai 
subțire decît cel apărut la Editu
ra tineretului, oricum, însă, mai 
întins decît spațiul rubricii noas
tre. Mai subțire, pentru că „pul
berea lunară", atît de evocată în 
carte, conține și suficiente impu
rități... terestre. De pildă, plati
tudini în două versuri : „Bîntuie 
umbra un viscol uitat / Sălbăti
ciuni aleargă pe amintirea ta". 
Sau, întreaga recuzită coloristică 
asociată stărilor de spirit ale tu
turor debutanților din ultima 
vreme ; „pleoapele ostenite de 
albastru", „insula cu oasele în
vinse / albind de întristarea soa
relui", „obosită de alb / taina lu
minii / va curge..." etc., etc. Al
teori, anumite versuri nefericite 
pun cîteva pete dense de um
bră pe strălucirea, altfel posibilă, 
a unei poezii. Citez din cea in
titulată „Cobor la țărm" : „Co
bor la țărm / și n-am urechi / și 
ochii îmi lipsesc / și gura". De 
fapt, aici, poetei i-a lipsit inspi
rația. Sau o autocenzură mai 
severă, deși, eventual, mai du
reroasă. Desigur, poeții pot să-și 
iubească și defectele. Dar numai 
după ce au renunțat le ele.

ț

I

*

NICOLAE BALTAGi
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PREMIILE U. A. P. • De data aceasta, victorie!

PE ANUL 1969 ROMÂNIA VASCO DA GAMA: 2-0

ȚARĂLUNGĂ VA JUCA (peste 
un an) LA „U" CRAIOVA

al Uniunii 
aprobat, în 

cadrul unei ședințe plenare, 
premiile U.A.P. pe anul 1969.

MARELE PREMIU al Uniu
nii Artiștilor Plastici a fost de
cernat lui OCTAV GRIGO- 
RESCU, pentru expozițiile de 
grafică și pictură prezentate la 
Torino și Veneția ; PREMIUL 
TINERETULUI a fost acordat 
lui Costel Badea, pentru lucră
rile de ceramică din Expoziția 
republicană de artă decorativă 
și pentru lucrările prezentate la 
cea de-a IV-a expoziție „Arti
zanatul artistic internațional" 
de la Stuttgart ; și PREMIUL 
CRITICII a fost acordat lui 
Ioan Vrăneanțu, pentru opere, 
create și expuse la București și 
Pitești în anul 1969.

Pe diferite genuri de creație 
au fost atribuite următoarele 
premii :

PICTURA — Vanda Sachela- 
rie Vladimirescu, pentru parti
ciparea la Expoziția festivă „25 
de ani de la Eliberare", pen
tru lucrările expuse la Salonul 
de pictură și sculptură al mu
nicipiului București și pentru 
lucrările din expoziția de grup 
de la galeria ,,Apollo". SCULP
TURA — Mircea Spătaru, pen
tru sculpturile create și expuse 
la București și Cluj în 1969. 
GRAFICĂ — Ethel Lucaci Bă- 
iaș, pentru lucrările de gravură 
expuse la Bienala tineretului 
de la Paris și la Salonul repu
blican de desen și gravură din

Comitetul pe țară 
Artiștilor Plastici a 

unei
1969 de la București. ARTĂ DE- 
CORATIVA — Ana Lupaș, pen
tru lucrările de tapiserie expu- 
se la a IV-a Bienală interna- V 
țională de tapiserie veche și 
modernă de la Lausanne, a IV-a 
Expoziție „Artizanatul artistic 
internațional" de la Stuttgart 
și în Expoziția republicană de 
artă decorativă de la București. 
SCENOGRAFIE — Florica Mă- 
lureanu, pentru scenografia la 
piesa „Iona“ de Marin Sorescu, 
pusă în scenă la Teatrul Mic. A 
CRITICA — Paul Petrescu. V 
pentru volumele „Imaginea o- 
mului în arta populară româ- _ 
nească" „Arta populară pe Va- 
lea Bistriței" (capitolul „Arhi- 
tectură"), „Tratatul de artă 
populară românească" (capito- a 
lele „Arhitectură", „Mobilier", “ 
„Ceramică"), „Arta populară în 
Maramureș" (capitolul „Arhitec-

' tură") și pentru sprijinul acor- W 
dat Secției de artă decorativă a 
U.A.P. și în general orientării 
artei decorative spre tradițiile A 
artei populare românești. ARTA 
MONUMENTALĂ — Naum Cor- 
cescu, pentru monumentul „A- 00 
vram Iancu", destinat orașului ™ 
Brad. ARTA POPULARA — 
meșterului popular Constantin A 
Colibaba, din Rădăuți, pentru V 
deosebita activitate creatoare în 
domeniul continuării tradițiilor 
ceramicii populare bucovinene ® 
și valorificării ei artizanale.

După eșecul suferit în pri
mul meci al turneului inter
național de fotbal de Ia Rio 
de Janeiro (1-4 cu Flamen- 
go), selecționata de fotbal a 
României a reușit. în al doi
lea joc, să învingă cu scorul 
de 2-0 (0-0) formația brazi
liană Vasco da Gama.

Disputată Pe stadionul Ma- 
racana, în fața a 70 000 de 
spectatori, partida a fost an
trenantă, în special în repri
za secundă, cind românii au 
manevrat cu destulă hotărîre 
și au străpuns de două ori 
apărarea .echipei „Cariocas". 
Scorul a fost deschis în mi
nutul 50 : DUMITRACHE, în 
stilul său personal, a reluat 
imparabil cu capul o centra

re venită de pe aripa dreap
tă. Cu opt minute înainte de 
fluierul final, NEAGU a 
marcat al doilea gol, fructi- 
ficind inteligent o pasă pri
mită de la Lucescu. ,

Comentînd acest meci, co
respondentul agenției France 
Presse scria, printre altele, 
în cronica sa : „Selecționata 
de fotbal a României s-a 
reabilitat în fața spectatorilor 
din Rio de Janeiro, obținind • 
o victorie ușoară". In jocul 
de miercuri seara echipa 
României a aliniat următoa
rea formație : Răducanu, 
Sătmăreanu, Hălmăgeanu, 
(Lupescu), Dinu. Mocanu, Du
mitru, Nunweiller, Neagu, 
Dobrin (Ghergheli), Dumitra- 
che (Domide), Lucescu.

Un alt record penalizările

(Agerpres)

Năstase și Tiriac i-au învins pe Okker și Ashe
• Tenismenii români s-ou calificat in sferturile de finală ale 

campionatelor internaționale ale S.U.A.

ADUNAREA GENERALA

Jucătorii români de tenis, Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, continuă 
să se afirme la campionatele 
internaționale pe teren 
perit ale S.U.A., ce 
fășoară la 
land). Țiriac a furnizat una din 
marile surprize de pînă acum, 
eliminînd în două seturi 
7—5 
ker, 
vorit 
nul, 
genției United Press Internatio-

aco- 
se des- 

Salisbury (Mary-

DE CONSTITUIRE A ACADEMIEI
DE ȘTIINIE SOCIALE Șl POEIIICE
(Urmare din pag. I)

ministrul învățămîntului, acad. 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, alte personalități ale 
vieții științifice.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
care, în numele conducerii parti
dului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, a adresat 
Îiarticipanților un cald salut. Sub- 
iniind atenția deosebită pe care 

Congresul al X-lea al partidului 
a acordat-o problemelor muncii 
ideologice și, în acest cadru, ac-' 
tivității în domeniul științelor 
sociale, vorbitorul a relevat că
rolul acestora crește progresiv, în 
măsura în care în dezvoltarea so
cietății socialiste se accentuează 
caracterul de proces istoric con
știent.

Vorbitorul a trecut în revistă 
realizările obținute în dezvoltarea 
științelor sociale din țara noastră, 
mai ales în climatul înnoitor din 
ultimii ani. Totodată, relevînd că 
față de exigențele prezentului, în 
acest domeniu se manifestă o ră- 
mînere în urmă — mai ales în 
sensul slabei legături cu nevoile 
practicii, al insuficientei abordări 
a fenomenelor actuale ale dezvol
tării țării — vorbitorul s-a referit 
la neajunsurile existente în acti
vitatea de cercetare, la cauzele 
acestora.

Academia nou înființată, care 
își va desfășura întreaga activita
te sub conducerea Comitetului 
Central al partidului — a spus 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil — 
este menită să dea un puternic 
impuls gîndirii social-politice în 
tara noastră, să determine un a- 
vînt al activității de cercetare în 
științele sociale. Ea va avea rolul 
de imensă responsabilitate de a 
asigura organizarea, îndrumarea

și coordonarea întregii activități 
în acest domeniu, astfel ca să co
respundă în tot mai mare măsură 
sarcinilor ideologice ale partidu
lui, să contribuie la descifrarea și 
înțelegerea noilor fenomene so
ciale din țara noastră și din lu
mea contemporană, să ofere con
cluzii utile pentru elaborarea so
luțiilor la problemele ridicate de 
viață, de 
lui.

După alegerea organelor de 
lucru ale adunării generale,

dezvoltarea socialismu-

lucru ale adunam generale, a 
fost aprobată ordinea de zi, 
care cuprinde : dezbaterea și a- 
doptarea proiectului de statut; 
alegerea membrilor titulari și a 
membrilor corespondenți ai Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice.

Prof. univ. Miron Constantines- 
cu a prezentat apoi raportul la 
proiectul de statut. Vorbitorul a 
relevat pe larg atribuțiile și sarci
nile importante ce revin noului 
for științific, modul de organiza
re și de activitate al Academiei 
de Științe Sociale și Politice.

Pe marginea proiectului au 
avut loc dezbateri ample, la care 
au luat cuvîntul, în cursul dimi
neții și după-amiezii, tovarășii : 
acad. Andrei Oțetea, Vasile Pa- 
velcu, Janos Demeter, Marin 
Lupu, Alexandru Dima, Alexan
dru Roșea, Ion Ceterchi, Mihail 
Levente, Mihnea Gheorghiu, Ovi- 
diu Bădina, Călina Mare, Mircea 
Petrescu-Dîmbovița, Nicolae Be- 
lu, acad. Miron Nicolescu, Ro
man Moldovan, Ștefan Pascu, 
Alexandru Tănase, Mircea Popes
cu. Ștefan Voicu, Mihai Berza, 
Jako Sigismund, Dumitra Ghișe, 
Constantin Ionescu, Mircea Le- 
pădătescu. Gall Emest. Aculin 
Cazacu, Carol Gollner. Ion Za- 
hiu, Tudorel Postolache și acad. 
C. Ionescu Gulian.

Lucrările continuă.

Meseria de frezor
(Urmare din pag. I)

celor 36 de elevi, viitori fre
zori, care șînt calitățile unor 
freze... inactive".

Poate că nicăieri nu ne-ar 
fi surprins lipsa completă a 
frezelor din atelierul școală ca 
la școala profesională a uzine
lor „Vulcan". „Cu toate că 
sintem „colocatari" cu uzina 
ce ne tutelează — am reținut 
remarca directorului școlii, 
ing. Nica Luther — nu am 
putut obține pînă în prezent 
de la ea nici măcar o freză, 
pentru elevii școlarizați la a- 
ceastă meserie. Totuși, căutînd 
o soluție am reușit să primim 
din partea școlii profesionale 
„Electromagnetica" aprobarea 
ca frezorii noștri să facă prac
tica în atelierul lor. Dar o a- 
semenea improvizație nu are 
deloc darul să ne mulțumeas
că. In parte elevii trec direct 
în uzină pentru a se iniția 
meserie, „învățînd" în felul 
cesta...

acest mod și nici asupra peri
colelor de accidentare la care 
sint supuși elevii practicanți, 
introduși prematur în produc
ție, fără să cunoască în prea
labil nici cele mai elementare 
date practice legate de mese
ria lor. In felul acesta, totoda
tă, în mod fortuit, programa a- 
nalitică nu poate fi respec
tată.

UZINA — „PATER INCERTUS"

...CUM SE FURA MESERIA

în 
a-

Intr-adevăr, în cazurile pe- 
nuriei de mașini unelte, a ne- 
funcționării lor sau a lipsei 
totale a frezelor, elevii anului 
I trec să învețe meserie direct 
în uzină. Aici. în mod normal, 
nu pot fi urmăriți cu atenție 
de către cadrele didactice și 
nu li se pot încredința frezele 
pe care să învețe în contul 
producției. Astfel, viitorii mun
citori calificați sînt nevoiți să 
aplice clasicul sistem al „fur
tului meseriei".

Nu mai insistăm asupra a- 
nacronismului, a limitelor ce 
apar in pregătirea elevilor în

Poate părea nefiresc, dar am 
găsit ca... firești aceste situații 
după ce am consultat opiniile 
conducerilor uzinelor ce tute
lează școlile profesionale 
„Timpuri noi" și „Vulcan". A- 
tît tov. ing. Gheorghe Ionescu, 
directorul uzinelor „Timpuri 
noi", cit și tov. ing. Ene Lache, 
directorul tehnic al uzinelor 
„Vulcan", consideră că în lip
sa frezelor din atelier dlevii 
pot căpăta primele deprinde
ri ca frezori. în uzină.

Dar de lipsa acestor utilaje 
din atelierul școală, uzina nu 
este total străină. Conform or
dinelor 180 din 1963 și 14 din 
1969 ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, uzi
nele trebuie să considere șco
lile profesionale afectate lor 
ca secții proprii.Deci nu este 
suficient ca în conducerea u- 
zinei să nu fie acceptată, în 
mod pasiv, situația existentă. 
Sint necesare măsuri operati
ve care pornind de la strînsa 
colaborare și sprijinire a șco
lii profesionale, să ducă la re
zolvarea promptă a utilizării 
atelierelor școală, unde defi
ciențele sînt prelungite neper- 
mis de mult timp.

pe 
cap 

al 
scrie

6—3,
olandezul Tom Ok- 

de serie și 
turneului. Româ- 

comentatorul a-
fa-

nai, care nu este cunoscut ca un 
specialist al terenurilor rapide 
acoperite cu plastic a evoluat 
excelent de data aceasta, deru- 
tîndu-și adversarul printr-un 
joc variat și servicii cu efect. 
A doua victorie a culorilor ro
mânești a fost obținută de Ilie 
Năstase, care, intr-un meci de 
mare spectacol, l-a învins m 
trei seturi 8—6, 5—7, 6—2 pe 
americanul Arthur Ashe. Repre
zentanții noștri s-au calificat 
astfel in sferturile de finală.

GALAȚI (prin telefon de la 
trimisul nostru). — înaintea me
ciului ultim al zilei de ieri, clasa
mentul s-a uniformizat, toate cele 
șapte formații totalizând cîte 4 
jocuri. Austriecii, lideri autoritari 
cu 8 puncte și un golaveraj foarte 
bun, mulțumită scorului record — 
11—0 — și „concursului" dat de 
teamul Ungariei învingător asea
ră în fața Italiei se pare că nu 
mai așteaptă decît meciul din ul
tima zi, cu Italia, principalul ur
măritor. La rîndul lor for
mațiile Franței și Ungariei, 
candidează și ele la lupta 
pentru locul secund (prima, 
cu șanse ceva mai reduse, dacă 
ne gîndim că ungurii sînt capa
bili de scoruri mai mari în fața 
acelorași adversari cu care mai • 
au de jucat — Belgia și Dane
marca). Fără probleme deosebite 
Belgia deține, tot cu autoritate, 
ultimul loc cu zero puncte și un 
golaveraj... foarte negativ : 7—37.

In primul meci, Belgia-Dane- 
marca, dimineața, ne-am întîlnit 
din nou cu un scor de proporții: 
11-4 (1—4 ; 1—2 ; 2—5). Cu ex
cepția reprizei mijlocii, cînd bel
gienii s-au apărat supranumeric. 
jocul a fost controlat de danezi 
care au înregistrat 58 de șuturi 
pe poartă. Lauritsen și Nielsen au 
înscris cîte 3 puncte. Belgienii au

C. M. — GRUPA C
avut cei mai buni oameni în 
Moris și Pluym care, izolați îfitre 
fundașii adverși, au înscris din 
acțiuni personale.

Meciul Franța-Ungaria, contrar 
așteptărilor, s-a încheiat cu sco
rul de 4—2 (2—0; 0—1 S 2—1). 
Echipa maghiară, la a doua în- 
frîngere, începe să piardă tere
nul. Franța, surclasată doar de 
Austria și Italia, vizează un loc 
pe podium. Ceea ce pentru tem
peramentalii reprezentanți ai 
„cocoșului galic" nu pare exclus, 
mai ales după ultimele evoluții. 
Francezii își sărbătoresc foarte 
gălăgios succesele, oricît ar pă
rea ele fără de importanță. îi de
pășesc chiar pe peninsulari care, 
sînt neobișnuit de înclinați spre... 
liniște.

Seara tîrziu, pe gheața gălățea- 
nă Italia a izbutit să întreacă 
Olanda cu 6—1 (3—0; 2—1; 1—0),

într-un meci care nu se anunța 
deloc ușor. După o primă re
priză „de școală", în partea a 
doua a jocului „temperatura" s-a 
ridicat brusc. In lupta pentru 
puc au fost aruncate și de o parte 
și de alta toate forțele și mai 
ales toți nervii. Au excelat olan
dezii, totalizînd numai în repriza 
a doua 7 penalizări în valoare de 
22 de minute, între care 10 mi
nute datorită lui Christiaans în 
timp ce „azzurrii" au realizat 
doar 6 penalizări — 12 minute, 
în majoritate pentru crosă la pa
tină. „Ritmul" s-a menținut și în 
ultima secvență, în care cîteva 
bodicekuri — și de o parte și de 
alta — au cam lăsat spectatorii... 
pe gînduri. Totalul minutelor de 
penalizare 
depășesc 
minute I 
desigur.

Mîine, 
este din 
Un time-out mai mult decît ne
cesar înaintea ultimelor două zile 
ale ediției — sîmbătă și dumini
că — cînd toate întrebările vor 
primi răspuns.

din această partidă
durata unui meci : 67 

Un nou record, nedorit

programul „complet" 
nou simplu — pauză.

VIOREL RABA

In ședința de ieri seară, Comisia 
centrală de competiții și discipli
nă a F.R.F. a judecat cazul 
fotbalistului Teodor Țarălungă, 
care în ultimele săptămînl a fă
cut obiectul unor discuții aprinse 
între clubul bucureștean „Pro
gresul" și „Universitatea" Craiova. 
Ținjnd seama de cererea jucăto
rului Țarălungă, care și-a mani
festat dorința de a activa la „Uni
versitatea" Craiova pentru a pu
tea urma în același timp și cursu
rile unei facultăți. Comisia a 
aprobat cererea acestuia în con
formitate cu articolu! 3 din regu
lamentul de transferări, care pre
vede acordarea dreptului de joc 
după un an de la introducerea 
cererii de transfer, adică de la 14 
ianuarie 1971.

Totodată. Comisia nu a ratificat 
cererea^introdusă de Clubul „Pro
gresul"/ în care se cerea suspen
darea lui Țarălungă pe timp de 
doi ani.

• JOI, în 
Capitală, în 
internațional 
feminină I.E.F.S. București a în
vins cu scorul de 3—1 pe Loko
motiv Fraga. La masculin, Ra
pid București a dispus cu 3—0 
de formația Universității din 
Munster (R. F. a Germaniei).

sala Giulești din 
cadrul turneului 
de_ volei, echipa

• PROBA DE ȘTAFETA 
4x10 km bărbați, din cadrul 
campionatelor mondiale de schi 
de Ia Strbske Pleso, a fost 
cîștigată de echipa U.R.S.S. (Vo
ronkov, Tarakanov, Simasov, 
Vedenin), în 2h 06’36” 47/100, 
urmată de R. D. Germană și 
Suedia.

• ••••0 0 0 0 0 0

Ultimul efort, ultimul pas și junioara Eleonora Monoranu bate un triplu record la 51) m. 
plaț — 6,3 sec. Foto : SILVIU DUMITRESCU

VOM RĂSPUNDE

PRIN FAPTE
(Urmare din pag. I)

munele județului, a ștranduri
lor, bazinelor, plajelor. Pentru 
sprijinirea construcției unor o- 
biective industriale și social- 
culturale (cele mai însemnate 
fiind Sala sporturilor din muni
cipiul Pitești, casele de cultură 
din Pitești și Cîmpulung), vor 
funcționa unsprezece șantiere 
ale tineretului. Ne propunem 
să realizăm în cursul acestui 
an 25 milioane lei, din care 
800 000 la acțiuni finanțate.

— Acestea fiind angajamen
tele, cum a fost pornit startul 
anului 1970 ?

— Chiar din prima zi de mun
că a acestui an, peste 1500 de 
tineri, salariați a patru mari în
treprinderi piteștene (Uzina de 
autoturisme, I.P.M.P.B., Fabrica 
de stofe „Argeșana" șl între
prinderea ..Textila"), au înscris

în jurnalul muncii patriotice 
primele rezultate. De pildă, 
Uzina de autoturisme, care are 
o carte de vizită prestigioasă în 
acest domeniu, fiind autoarea 
lansării, în anul trecut, a che
mării la întrecere și situîndu-se 
apoi pe prirtul loc în județ, a 
debutat și în acest an cu suc
ces. Tinerii constructori ai „Da
ciei" și-au dedicat, la ieșirea 
din schimburi, cîteva ore pen
tru descărcarea materialelor a 
48 de vagoane, a ordinei în sec
ții și sectoare. Bilanțul primelor 
ore de muncă voluntar-patrio- 
tică la I.P.M.P.B. a cuprins sor
tarea unui vagon de nituri pen
tru podurile 
fier vechi, 
ambalaje.

Tinerii de
deri Și instituții 
cu multă însuflețire la curăți
rea drumurilor de acces în no
ul și cel mai mare cartier piteș- 
tean, „Craiovei", la spargerea și 
înlăturarea gheței de pe arte
rele principale de circulație 
pentru mai buna funcționare a 
transportului în comun. Acțiuni 
asemănătoare au fost înregis
trate în orașele Curtea de Ar
geș și Cîmpulung.

— După cum ,se vede, un în
ceput de bun augur... Impor
tant este însă ca ritmul acesta 
alert să continue cu aceeași 
consecvență pe tot parcursul

îpetalice, 4 tone de 
depozitarea unor

la alte întreprin- 
au participat

Călător clandestin pe C.F.R.
(Urmare din pag. 1)

locul lor pe terenul fraudei. „Ți-l 
dau la Drăgănești" (n.n. — bu
letinul de identitate), mi-a spus 
conductorul Popa Stan. „Acolo 
se dau mulți jos și nu mai urcă 
nimeni". Însemna că pînă aici 
mașinăria „hiatului" se mișca cu 
exactitate. Dar după Drăgănești 
a trebuit să mă... tocmesc serios 
pentru buletinul meu la suma de 
6 lei (13 lei costînd în realitate 
biletul).

A doua zi, 6 februarie în trenul 
5011 nici nu era cazul să mă gîn- 
desc cum aș ’putea merge fără 
bilet. In ultimele vagoane, de la 
Ploiești la Buzău, nici nu se fă
cuse controlul. Conductorul nu 
exista I Dormea, legănat de roțile 
vagonului, în timp ce Emil Ra- 
coviță, de exemplu, elev la 
grupul școlar Ploiești, str. Văleni, 
144, stătea cu hanii pregătiți în 
mînă (15 lei) pe care i-ar fi în- 
mînat, fără nici o ezitare, cînd i 
s-ar fi cerut biletul de călătorie la 
control. Ideea că s-ar putea întoc
mi proces-verbal contravenienților 
pare unora o glumă oarecare, 
chiar și pentru lucrătorii 
C.F.R.-ului! „11 onorez cu 2—3 
lei pentru serviciul care mi-l face

și o dată ce mă port corect și fin 
și el trebuie să fie la fel, că doar 
oameni sintem...", îmi spunea în 
trenul 5305, în ziua de 9 februa
rie „blatistul" Valeriu Berbec, 
salariat C.F.R. în stația Dom
nești.

Dar mă urc și în alt tren : sînt 
în 3001, din 6 februarie, în sta
ția Ploiești: „Șefule, ține Cîmpi- 
na ?“ îl întreb pe conductor. 
După întrebarea aruncată într-o 
doară mi se răspunde : „Hai, dă 
banii". Atit de repede și fără 
formalități ? „Pînă la Cîmpina 
nu mai am timp să trec, pe aici. 
Cinci lei toată treaba". Scot ba
nii. Ion Cișmaș, „controlorul" își 
strecoară iute leii în buzunar. 
Dar jocul se oprește aici. Con
trolul efectuat imediat de ing. 
Vasile Feneșer, divulgă aranja
mentul. „De ce n-ai întocmit 
proces-verbal de contravenție ?“ 
este întrebat Ion Cișmaș. „Nu 
mai era cazul", ne explică „doar 
a fost control pînă la Ploiești de 
la minister și nu mă așteptam 
ca și de aici încolo să mai urce 
cineva". Disciplina, deci, pentru 
el nu există decît în prezența 
organelor superioare de control. 
Astfel, „afacerea" cu blatistul se 
încheie fulgerător și sistematic.

pe 
(7

Dar să plecăm mai departe 
Valea Prahovei cu trenul 3001 
februarie). „Numai pînă la Bra
șov', mă adresez lui Ion Pintea, 
șeful trenului, din partida Sighi
șoara. îmi întinde mina. Prețul 
e cu tocmeală. Dau banii. „Să 
fii sănătos, poți lua loc de acum 
unde vrei, pînă la Brașov". Om 
subțire, după cum se vede, cu 
respect pentru clienții lui.

Astfel de situații se întîlnesc 
frecvent pe diferite trasee ale 
C.F.R.-ului. Probe evidente că și 
pe alte linii există călători frau- 
duloși — ne-a oferit și un scurt 
raid întreprins anterior cu inspec- 

■ torul Toma Cojocarii de la Mi
nisterul Transporturilor.

La 15 ianuarie, in urma con
trolului pe linia București-Titu 
am depistat 6 contravenienți. Au 
scăpat alți 5 tineri care au sărit 
din mers : pentru că trenurile pe 
distanța București-Pitești sînt ca 
o pistă de atletism. In momen
tul cînd apare supracontrolul 
„blatiștii" zvîcnesc în cursă la 
prima oprire, ocolind vagonul 
unde se află „nașul" și „șeful", 
făcînd o „rocadă", cum se spune, 
ca la urmă să se urce prin spa-

tele celor doi și să călătorească 
liniștiți.

Să facem un calcul simplu : 
sînt 2 200 de trenuri care circulă 
zilnic în țară. Dacă apreciem că 
există cel puțin un călător frau
dulos în fiecare, ajungem, soco
tind modest, la peste 300 000 
călători clandestini anual. Frau
da e deci de ordinul milioanelor. 
(Cum mita pe care o iau în mod 
obișnuit însoțitorii de tren e de 
minimum 5 lei, în buzunarele lor 
intră cel puțin 4 milioane anual, 
rod al necinstei). Acestea sînt 
proporțiile „afacerii" calculate 
modest, fiindcă e evident că o 
dată ce noi am găsit cel puțin 
3 „hlatiști" la fiecare dintre cele 
10 curse, în 5 zile diferite, e pu
țin probabil că în <&e trenuri și 
în alte zile să fie unul singur.

Așteptăm acum răspunsul'Mi
nisterului Transporturilor și mai 
ales sperăm să aflăm ce măsuri 
se iau în cazurile conductorilor 
incorecți pe care i-am întîlnit. 
Fiindcă se pare că blîndețea or
ganelor superioare este deja bine- 

• cunoscută celor ce aparent ris
că procesul verbal al „supracon- 
trolului".

anului. Mai ales în condițiile 
chemării la întrecere lansată 
de con. itetul județean Prahova 
al UTC tuturor organizațiilor 
județene ale UTC, întregului 
tineret al patriei pentru înde
plinirea și depășirea obiective
lor muncii voluntar-patriotlce 
pe anul 1970.

— Da, tinerii din județul nos
tru au primit cu entuziasm che
marea la întrecere lansată de 
organizațiile din Prahova, și 
vor răspunde prin fapte acestei 
chemări. Răspunsul nostru se 
va concretiza în respectarea și 
chiar depășirea angajamentului 
luat la începutul acestui an. 
Acela de a colecta o cantitate 
de 1000 tone fier vechi, de a îm
păduri 250 ha, de a recolta 35000 
kg fructe de pădure, de a plan
ta 1500 plopi în aliniamente, de 
a amenaja 500 ha pentru iriga
ții, de a întreține 2 000 ha 
șuni naturale. 5 000 diritre 
vom fi prezenți pe ogoare 
timpul verii, iar alte cîteva 
de tineri vor 
strucția a 5 
culturale, a 3 
unui stadion,
valoarea lucrărilor pe 
vom efectua 
ore de muncă patriotică ne vor 
situa din nou pe unul din locu
rile fruntașe în întrecere. Este 
marea noastră dorință, și ne 
străduim să o îndeplinim.

pă- 
aoi 
în 

mii
contribui la con- 
școli, a 4 cămine 
baze sportive și a 
Sintem siguri că 

care le
in cele 8 600 000

Lucid
(Urmare din pag. I)

Ar
(Urmare din pag. I)

câți un timp clar de oprire pe 
marginea trotuarului, priviți 
atit la dreapta cit și la stînga 
și apoi din nou la stînga înainte 
de a traversa. Dacă veți repeta 
constant aceste gesturi, copilul 
le va deprinde și ele vor deveni 
cu timpul o componentă a pro
priei sale conduite. In nici un 
caz nu trebuie să speriați copi
lul insistînd asupra pericolelor 
circulației, pe stradă. Aceasta îl 
va inhiba pentru multă vreme.

începînd de la 5 ani puteți 
deja să-i inițiați oral într-o se
rie de prinicpii ale circulației. 
Atrăgeți-i mai cu seamă atenția 
că niciodată nu trebuie să fugă 
după o minge, un cerc, scăpate 
în mijlocul străzii. Jucați-vă cu 
copilul din timp în timp lăsîn- 
du-1 pe el să vă conducă pe 
stradă, mulțumindu-vă numai 
să-i atragețî atenția asupra gre
șelilor pe care le-a comis.

Una din cele mai frecvente e- 
rori întîlnite constă în chema
rea copilului care se joacă pe 
trotuarul opus. Părinții sau fra
ții lor mai mari îl strigă din 
ușă sau de la fereastră... Nu pro
cedați niciodată astfel : grăbit 
să ajungă la cel care-1 strigă, 
va traversa neatent. Este prefe
rabil pentru securitatea Iul să

putea fi
vă deranjați, traversînd după el. 

în momentul cînd copiii încep 
să meargă la școală nu e bine 
să-i conduceți multă vreme. Este 
mult mai recomandabil să ale
geți nu drumul cel mai scurt ci 
drumul cel mai sigur, (adică cel 
care trece pe la intersecții diri
jate și are cele mai puține tra
versări), să explicați copilului 
cum trebuie să se comporte și 
să-1 lăsați singur. De asemenea, 
e preferabil, după cum au arătat 
studiile, să alegeți un drum pe 
care copilul se va deplasa și la 
dus și la întors în grup, cu alți 
colegi începînd de la 12 ani co
piii pot fi deja instruiți mai a- 
mănunțit in ceea ce privește re
glementările circulației, chiar și 
a celor automobilistice. Impor
tant la vîrsta asta este să anali
zați împreună cu ei comportarea 
șoferilor : de pildă, iată pe ci
neva care merge foarte încet, 
privește la dreapta și la stînga... 
probabil caută o casă anume și 
deci o să se oprească sau o să 
schimbe direcția brusc. In felul 
acesta copilul învață să prevadă 
evenimentele de circulație și a- 
ceastă obișnuință, care se insta
lează pe nesimțite, îi va fi deo
sebit de utilă mai tîrziu, cînd 
va deveni el însuși conducător 
auto.

Este foarte important «a a-

tunci cînd cumpărăm ^copiilor o 
bicicletă să nu le lăsăm nici un 
moment impresia că au căpătat 
o nouă jucărie. Ei devin prac
tic posesorii unui mijloc de cir
culație și trebuie educați ca a- 
tare. E bine, în asemenea cazuri, 
să vă obișnuiți copilul sau fra
tele, sau sora, să controleze 
bicicleta în fiecare zi și să-i 
facă o inspecție generală săp- 
tămînală. Nu este vorba numai 
de verificarea stării tehnice a 
acestui foarte simplu mijloc 
de locomoție ci de crearea obiș
nuinței la tînăr de a fi tot
deauna atent cu elementele de 
care depinde securitatea sa 
în cadrul circulației. Mai tîr- 
ziu, ca șofer amator ori profesi
onist, de această obișnuință că
pătată în anii adolescenței va 
depinde și viața sa și poate cea 
a altora. încercați să explicați 
copilului, nu numai de ce trebuie 
să respecte anumite reguli de 
circulație cu bicicleta dar pu- 
neți-1 și în postura automobilis
tului, astfel ca el să înțeleagă 
ce poate reprezenta pentru omul 
de la volan un biciclist în mij
locul străzii, unul care merge 
in zig-zag, sau care își schimbă 
direcția, de Ungă trotuar intrind 
la stînga în intersecție fără a 
setnnaliza.
Țntrucît știu că mă adresez prin 
acest ziar |i unui mare număr

de cititori aflați la vîrsta ado
lescenței, trebuie să spun că, așa 
cum au constatat psihologii, a- 
ceastă vîrstă este cea mai difi- 

■ cilă din punct de vedere al res
pectării legilor circulației. Toc
mai în această perioadă apare 
la copil tendința de a-și mani
festa cu orice prilej personali
tatea, de a opune o rezistență 
tenace influențelor și sfaturilor 
care vin din partea adulților 
Sper că cei ce se află în jurul 
vîrstei de 15—16 ani și mai ales 
au posibilitatea de a circula nu 
numai pe trotuare, dar chiar pe 
partea carosabilă, cu bicicleta, 
motoreta, vor înțelege că de se
riozitatea cu care respectă în 
modul cel mai strict regulile de 
circulație depinde în primul rînd 
viața și sănătatea lor. Orice bra
vadă în mijlocul străzii poate 
fi fatală. Din păcate, nu putem 
decît să regretăm că în școlile 
noastre predarea ' regulilor de 
circulație nu a. căpătat încă un 
caracter general și obligatoriu. 
Sperăm că acest fapt 
duce ; pînă atunci 
Clubul Român este 
dispus să participe, 
posibilităților sale
orice alt organism interesat, la 
acțiunile de educare a copiilor 
și adolescenților în spiritul res
pectării regulilor de circulație.

se va pro- 
Automobil 
totdeauna 
în limita 

alături de

mist fericirea de a o primi. 
I-ar fi refuzat-o nu viața, in 
general, ci simpla sa îndoia
lă că ar putea primi o ase
menea scrisoare. Dar să nu 
vă mai rețin cu comentarii 
de prisos. Citiți, vă rog, misi
va promisă, redusă de sub
semnatul la ideile principale, 
pentru a economisi spațiul și 
pentru a nu abuza de pacien
ta nimănui.

„...N-am fost un elev stră
lucit. Am terminat liceul cu 
destule poticneli, l-am termi
nat mai mult pentru că, o 
dată început, părinții nu se 
puteau obișnui cu gîndul că 
l-aș întrerupe. Perseverența 
lor, marea, sublima, neostoita 
lor perseverență m-a scos la 
liman. Și asta doar era im
portant. Mijloacele folosite 
ca să-și vadă visul cu ochii, 
avînd în vedere bunele inten
ții, mi se par scuzabile, chiar 
dacă părinții mei înșiși pre
feră să nu și le mai aminteas
că. Ani dat apoi examen de 
admitere la un institut de în- 
vățămint superior, am picat 
prima oară, am picat și a 
doua oară — și așa, desigur, 
s-ar fi întîmplat și a treia 
oară dacă... Dar mi se pare 
că iar incep să răscolesc lu 
cruri dizgrațioase, iar trebuie 
să apelez la îndîrjirea pe care 
au investit-o părinții pentru 
a-și asigura voluptatea de a 
mă vedea student, bătind la 
porțile imposibilului și izbu
tind totuși să le deschidă, iar 
eu să mă strecor senin și an
gelic, fără a avea să-mi re
proșez nimic.

O să trec ceva mai repede 
peste anii de studenție, deși, 
practic, 
greu și 
am fost 
și, mai 
atit de nerăbdători să-mi co
mande mai curînd cărțile de 
vizită cu particula „ing." 
înaintea numelui.

Repartizat ca specialist nu 
mai țin minte unde, dar nici 
n-are vreo însemnătate, de
oarece o cunoștință de-a ta-

tei, în sfirșit, un om ce n-a 
uitat vechea amiciție cu bă' 
trînul meu, sau, poate, prin 
persuasiune, a fost silit să-Și 
amintească această veche a- 
miciție, a reușit să mă rea
ducă în Capitală, cînd trenul 
care mă ducea spre postul 
inițial repartizat abia intrase 
in gara Chitila.

Acum se împlinesc trei am 
de cînd lucrez întro presti
gioasă instituție bucureștea- 
nă și, firește, ani fost promo
vat de cîteva ori in posturi 
superioare, nu mai sint un 
simplu „ing", am ajuns „dir. adj.".

Ei bine, stau adeseori și 
mă întreb : oare capacitatea 
mea, seriozitatea, cunoștințe
le mele temeinice să fie cauza acestui urcuș ?

Pornind atit de sincer aces
te rînduri, sint obligat să Ie 
continui tot astfel. Nu. Nu 
capacitatea, nici seriozitatea, 
nici cunoștințele temeinice 
nu mi-au înlesnit ascensiu
nea, ci niște excelente re
comandări. Adevărul este de 
multe ori cinic, dar decis să 
nu-I escamotez, afirm că, in 
cazul meu, aceste, cum le-am 
numit, excelente recomandări 
au înlocuit perfect lipsa unot 
merite autentice. Nu trebuie 
să fac prea mari eforturi de 
memorie ca să inșir aici cel 
puțin cîteva nume de colegi, 
posesori ai unor atari meri- 

dar care n-au izbutit să 
niște

ei au trecut destul de 
pentru mine, care 

silit să repet vreo doi 
ales, pentru părinții

te, 
ajungă mai mult decît i 
„ing".

Lucid, îmi dau seama etc.... etc...".
Aceasta e scrisoarea.
Și-acum recunoașteți : 

putea primi vreodată un 
vecii-veci-

recunoașteți
Nici în

că...

o 
pe-

simist ?
lor 1

Cu un optimist 
totul altceva.

Lui î se trimit _______
scrisori. Pentru că el le aș
teaptă. Pentru că el nu pier
de speranța că ar putea fi 
trimise. Pentru că el, crezînd 
în perfectibilitate, așteaptă în 
fiecare zi factorul poștal și-1 
întreabă din priviri : ei, ai 
adus scrisoarea aceea ?

însă e cu

asemenea



Conferința cvadripartită 
in problema vietnameză

DELEGAȚIA AMERICANĂ N-A PUBLICAT 
DISCURSUL LUI

PARIS. — La Paris s-a desfă
șurat joi cea de-a 55-a ședință a 
conferinței cvadripartite în pro
blema vietnameză.

în cuvîntul său, Nguyen Thi 
Binh șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, a sub
liniat că „Statele Unite au dus 
și continuă să ducă în Vietnamul

LAOS: Forțele 
guvernamentale 

au pierdut o serie 
de poziții

După cum transmite agenția 
Reuter, primul ministru al Lao- 
sului, prințul Suvanna Fuma, a 
declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că forțele guver
namentale au pierdut recent o 
serie de poziții deținute în Va
lea Ulcioarelor. Afirmînd că la 
luptele desfășurate în această zo
nă, nu participă forțe terestre ale
S.U.A., premierul laoțian a ad
mis, pe de altă parte, intensifi
carea raidurilor efectuate de avi
ația americană împotriva poziții
lor Pathet Lao.

Dezaprobare față 
de verdictul 

de la Chicago 
Pronunțarea verdictelor în pro

cesul de la Chicago, intentat 
împotriva unor persoane acuzate 
de incitare la violență și com
plot împotriva ordinii publice cu 
ocazia convenției democrate ce 
a avut loc în acest oraș în 1968, 
a declanșat un val de manifes
tații în numeroase orașe ale Sta
telor Unite. Pentru a preîntîm- 
pina un marș la care urmau să 
participe peste 2 000 de persoa
ne, poliția newyorkeză a blocat 
căile de acces spre „Times 
Square", locul unde urma să se 
țină un miting al demonstranți
lor. în orașul Ann Arbor, poliția 
a intervenit pentru a-i împrăștia 
pe cei 1 800 de demonstranți care 
își manifestau dezaprobarea fa
ță de verdictul de la Chicago. 
Totodată, au fost operate arestări 
în rîndul manifestanților. De ase
menea, orașul Lawrence din 
statul Kansas și Iowa City din 
statul Iowa au fost martore ale 
manifestării nemulțumirii opiniei 
publice față de pedepsele pro
nunțate la Chicago.

Arheologii și istoricii se 
tem că în curînd speran
țele lor de a descifra tai
nele civilizației Maya vor 
fi total risipite în lipsa 
mărturiilor care atestă 
valoarea unei culturi care 
nu pare să fi fost mai 
prejos decît cea greco-ro- 
mană. Cei care le zădăr
nicesc eforturile sînt pira
ții din secolul XX ai ne
prețuitelor opere de artă 
monumentală din Mexic și 
Guatemala.

Peter Hopkirk consemna în 
TIMES rezultatele unor cerce
tări la fața locului, a unor 
discuții purtate cu oameni de 
știință mexicani, guatemalezi și 
americani Ia U.N.E.S C.O. Ora
șelor „pierdute" li se răpesc a- 
nual zeci de piese rare din pa
latele de piatră, piramide, mor
minte de către pirații moderni 
utilați cu elicoptere și canoe 
speciale de transportare a pră
zii.

Saga fragmentata
Saga scrisă in piatră a unui 

întreg popor este fragmentată 
de acești negustori de artă, ne- 
inițiați, care dintr-un condamna
bil spirit afacerist, sfărimă în 
bucăți însemnate monumente, 
prea mari pentru a putea fi 
transportate peste granițele ce
lor două țări, sau pur și sim
plu, pentru a incasa mai mulți 
pumni de do ari. Ca dovadă se 
aduce existența a cinci sculp
turi monumentale tăiate cu fe
răstrăul sau sfărimate cu cio
canul și care se găsesc acum la 
Muzeul Național din Guatema
la. De asemenea, o serie de pic
turi unice prin caracterul lor, 
sînt irecuperabile, intrucit je
fuitorii, luîndu-Ie pe semne 
drept fresce italiene le-au apli
cat o tehnică care s-a dovedit 
dezastruoasă pentru picturile 
Maya. Recent, a stîrnit senzație 
furtul unei părți frontale de la 
un templu, un trofeu care avea 
o lungime de aproximativ 
10 m și o înălțime de 3—4 m. 
Operelq de artă sosesc pe pie
țele din S.U.A. sau Europa în
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PHILIP HABIB
de sud un război chimic de o 
amploare fără precedent în ana
lele războiului". Nguyen Thi 
Binh a relevat că datorită acestui 
război chimic au fost afectate 43 
la sută din terenurile cultivabile 
și 44 la sută din păduri, iar a- 
proximativ 1,3 milioane persoane 
au fost intoxicate.

Nguyen Minh Vy, membru al 
delegației Republicii Democrate 
Vietnam, s-a referit, de aseme
nea, în cuvîntul său la diverse 
aspecte ale războiului chimic dus 
de S.U.A. în Vietnamul de sud, 
care duce la distrugerea oricărei 
posibilități de viață.

Contrar obiceiului, delegația a- 
mericană la conferință n-a publi
cat joi textul discursului rostit de 
Philip Habib, reDrezentantul 
S.U.A.

CONDAMNAREA RĂSPÎNDIRII 
SUBSTANȚELOR CHIMICE DE 

FORȚELE S.U.A.

SAIGON. — Comitetul sud- 
vietnamez pentru denunțarea cri
melor americane a dat publicită
ții un comunicat în care condam
nă intensificarea răspîndirii de 
către forțele S.U.A. a substanțe
lor chimice toxice în Vietnamul 
de sud.

Paralel cu folosirea substanțe
lor chimice toxice au fost răspîn- 
dite substanțe defoliante cu efec
te negative asupra culturilor și 
vegetației, în general.

Comunicatul menționează o 
statistică menită să demonstreze 
intensificarea răspîndirii acestor 
substanțe în ultimii ani. Aceste 
substanțe, se arată în document, 
au fost răspîndite, în general, în 
delta fluviului Mekong și în re
giunea Trung Bo, zonele cele 
mai fertile și mai propice culti
vării orezului, fiind, totodată, 
centre cu o mare densitate a 
populației.

MĂRTURIE A UNEI REȚELE DE 
TELEVIZIUNE AMERICANE

Columbia Broadcasting Sys
tem (C.B.S.) a prezentat un film 
de televiziune care reda imagini 
tulburătoare privind torturarea 
unui patriot sud-vietnamez de 
către soldații saigonezi, în pre
zența unui consilier american.

Filmul prezintă totodată ima
gini din jungla sud-vietnameză 
în care soldați saigonezi, înar
mați cu pistoale automate, urmă
resc un bătrîn sud-vietnamez pe 
care l-au capturat, în cele din 
urmă, punîndu-i un căluș în gură 
și transportîndu-1 aproape sufo
cat în închisoare.

lăzi cu etichete false, sfidind 
orice dificultăți vamale (în 
S.U.A. muzeele sînt scutite de 
taxe de achiziție și transport) 
și sint achiziționate imediat de 
specialiștii care se tem că izvo
rul mănoaselor afaceri va seca 
in curînd. Unele dintre bucăți 
sint „reasamblate" cu ciment (!) 
și totuși, prețurile cresc vertigi
nos.

Rupte de istoria locurilor și 
a faptelor, monumentele aces
tea au trista soartă să rămînă 
mute pe vecie în fața unor sa- 
vanți neputincioși să le stabilea
scă semnificația, în lipsa datelor 
esențiale furnizate de contex
tul din care au fost desprinse. 
Lupta împotriva ferăstraielor 
electrice care distrug o istorie 
s-a declanșat.

„Listele negre"
Mexicul și Guatemala au im

pus controale foarte severe, au 
făcut apel la muzeele de Artă 
Primitivă din New York, 
Brooklyn și Dumbarton Oaks 
din Washington, să restituie o- 
perele furate și și-au delegat 
diplomații Ia U.N.E.S.C.O. să 
convingă unele țări vest-euro- 
pene să nu le mai cumpere. 
Controalele sînt deocamdată 
ineficiente, pirații întreprinză
tori lucrînd chiar în inima 
junglei și exportîndu-le prin 
Belize, capitala Hondurasului 
britanic. Pe de altă parte, mu
zeele susțin că le-au cumpărat 
de la intermediari, îndeplinind 
toate formalitățile de rigoare, 
nefiind deci părtașe Ia furt, 
intrucit nu există încă un acord 
internațional privind extrădarea 
operelor de artă care aparțin 
de drept unui stat străin. Si
tuația se perpetuează : 17 tezau
re importante numai din Gua
temala și mult mai multe din 
Mexic, se găsesc în muzeele 
americane, zeci de alte piese se 
află pe piața neagră din New 
York, California ’și Europa. Ja
duri și sculpturi Maya au ajuns 
in ultimul timp în R.F.G,, 
Olanda, Elveția. Monumentele 
foarte prețuite numite „stelae", 
împodobesc, spre indignarea ar
heologilor, sălile unor muzee 
care nu știu și nici nu par prea 
interesate să afle locurile de

Simpozion internațional

„V. I. Lenin 
despre 

rolul femeii 

în societate"

La Moscova își desfășoa
ră lucrările un simpozion 
internațional organizat de 
Comitetul femeilor sovieti
ce, cu tema „V. I. Lenin 
despre rolul femeii în so
cietate și experiența țărilor 
socialiste în rezolvarea pro
blemei femeii".

Printre cei aproximativ 
200 de participant la lu
crări se află delegații de 
femei din Bulgaria, Ceho
slovacia. R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană, Iu
goslavia, Mongolia, Polo
nia, România. Ungaria, U- 
niunea Sovietică și R. D. 
Vietnam. Participă, de a- 
semenea, delegații din par
tea Federației Internaționa
le a Femeilor Democrate, 
Federației Sindicale Mon
diale, precum și din partea 
unor organizații regionale 
de femei.

In cadrul dezbaterilor, 
scriitoarea Lucia Deme
trius, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femei
lor din România, șefa de
legației femeilor din țara 
noastră, a prezentat refe
ratul „Rolul femeii în edi
ficarea României socialis
te", care a fost ascultat cu 
viu interes de asistență.

• LA TRIBUNALUL militar 
din Tripoli va începe sîmbătă 
procesul intentat unui grup de 
persoane acuzate că au fost im
plicate în tentativa de lovitură 
de stat vizînd răsturnarea ac
tualului regim republican din
T.ibia. între cei 30 de acuzați, 
care urmează să compară în 
fața tribunalului, se află fostul 
ministru al apărării. Adam 
Hawwaz. și fostul ministru de 
interne.' Mousa Hamed.

Criza de guvern din Italia

Sub seninul incertitudinii
Joi după-anriază a avut loc la 

Palatul Chigi (sediul Președinției 
Consiliului de Miniștri), cea de-a 
doua întîlnire a premierului de
semnat, Mariano Rumor, cu dele
gațiile partidelor de centru- 
stînga : P.D.C., P.S.I., P.S.U. și 
P.R.I., consacrată tratativelor în 
vederea reconstituirii unui guvern 
cvadripartit. Întîlnirea a prilejuit 
expunerea punctelor de ve
dere ale participanților față de 
„Documentul-programatic" pre

unde aceste opere au fost zmul- 
se. Este cazul unei piese de 
lemn sculptat, de o imensă im
portanță, care se găsește la 
Muzeul de Artă Primitivă și 
despre care nu se mai știe daca 
provine din Mexic sau Guate
mala, se exprimă îndoieli că ar 
fi supraviețuit 1500 ani clima
tului umed din pădurile Ameri- 
cii Centrale, dar este acceptată 
ca „originală". Muzeul Dumbar
ton Oaks posedă și el trei achi
ziții dintre care două sculpturi 
in piatră care par să fi prove
nit „aproape sigur" din Piedras 
Negras și Palenque din Mexic, 
dar precis nu va ști nimeni ni
ciodată de unde...

„Listele negre" cu muzeele Și 
colecțiile particulare ale mi
lionarilor texani, întocmite de 
autoritățile mexicane și guate
maleze încep să capete dimen
siuni îngrijorătoare. O inițiativă 
luată acum un an și jumătate 
de Congresul internațional al 
americaniștilor s-a lovit de ter
giversările Muzeelor de Artă 
Primitivă și Brooklyn. Acesto
ra li se ceruse să înapoieze 
Guatemalci două monumente 
de la Piedras Negras, „în 
numele eticii științificie". Din 
partea Muzeului de Artă 
Primitivă s-a primit un ast
fel de răspuns : înapoierea 
monumentelor poate fi accepta
tă doar în schimbul împrumu
tării pe timp de 20 de ani a 
unui însemnat număr de alte 
piese, aceasta în condițiile în 
care se știe că o lege guate
maleză interzice împrumutarea 
oricăror opere de artă pe o pe
rioadă mai lungă de un an de 
zile. „Este tragedia noastră — 
spunea cu tristețe Miguel Astu
rias — că arta Maya este la 
modă astăzi... că fiecare muzeu 
și colecționar bogat, trebuie să 
posede ceva (din ea)“.

încoronarea eforturilor depu
se pină acum pe plan interna
țional pentru apărarea antichi
tății o reprezintă un proiect de 
convenție care urmează să fie 
studiat de experții U.N.E.S.C.O. 
în aprilie, la Paris și dezbătut 
în Consiliul General în noiem
brie 1970.

DOINA TOPOR

ORIENTUL
• U THANT : NU EXI
STA O BAZA SUFICIEN
TA PENTRU RELUAREA

MISIUNII JARRING

GENEVA. — Joi dimineața, 
înainte de a părăsi Geneva, se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, a 
informat presa cu privire la în
trevederile pe care le-a avut aici 
cu ambasadorul Gunnar Jarring, 
„în stadiul actual al conflictului 
din Orientul Apropiat, a decla
rat U Thant, nimic nu justifică 
reluarea misiunii Jarring. Evolu
ția situației militare în această 
regiune rămîne exclusiv în com
petenta Consiliului de Securita
te". Răspunzînd unei întrebări, 
secretarul general al O.N.U. a 
precizat că va continua să men
țină contacte cu diplomatul sue
dez, în eventualitatea că vor in
terveni elemente noi, de natură 
să faciliteze misiunea reprezen
tantului său.

• SCHIMBURI DE VE
DERI

WASHINGTON. — Subsecre
tarul de stat al S.U.A. pentru 
problemele Orientului Apropiat,

Inițiativă 
iraniană

Iranul a informat Organizația 
Națiunilor Unite că este gata să-și 
retragă trupele de la granița ves
tică cu Irakul, dacă această țară 
acceptă, la rîndul său, să proce
deze în același fel, a anunțat joi 
postul de radio Teheran. Comu
nicatul radiodifuzat a precizat 
că ambasadorul Iranului la 
O.N.U., Mehdi Vakil, a adresat 
secretarului general U Thant o 
scrisoare în care l-a informat a- 
supra acestei poziții. ,, Iranul este 
gata să negocieze cu Irakul pe 
baza principiilor recunoscute ale 
relațiilor internaționale, pentru 
rezolvarea tuturor divergențelor , 
se arată în scrisoarea ambasado
rului iranian adresată secretarului 
general al O.N.U.

zentat miercuri seara de către 
Mariano Rumor. în dimineața de 
19 februarie delegațiile celor 
patru partide au analizat, separat, 
diferite probleme pe care le ridi
că documentul-programatic, sta- 
bilindu-și poziția față de acesta.

La sfîrșitul ședinței nu a rost 
dat publicității nici un comunicat 
din care să reiasă atitudinea a- 
doptată de cele patru partide.

Criza de guvern din Italia con
tinuă să rămînă încă sub semnul 
incertitudinilor.

NIGERIA:

Ajutorarea a 3 milioane 
de reiugiați

Pe măsură ce echipele insti
tuite pentru ajutorarea populației 
aflate intr-o situație dramatică, 
in urma războiului civil nigerian, 
înaintează în regiunile de junglă 
din fosta Biafră, numărul refugia- 
ților se dovedește a fi conside
rabil mai mare în raport cu a- 
precierile anterioare — scrie co
respondentul agenției Associated 
Press. Drumurile sînt pline de 
oameni, în special femei și copii 
care au părăsit cărările junglei, 
așteptînd camioanele puse la dis
poziția lor pentru a se înapoia în 
satele și orașele evacuate în 
cursul luptelor.

Crucea Roșie nigeriană și-a in
tensificat activitatea pentru a 
face față situației. Se apreciază 
că în momentul de față ea dis
tribuie săptămînal aproape 3 000

Delegația Comitetului de stat 
pentru economia și administra
ția locală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Petre Bla- 
jovici, președintele Comitetu
lui, care se află în Danemarca, 
a sosit la 19 februarie în orașul 
Odense. Cu acest prilej a fost 
vizitat cartierul de locuințe 
Vollsmasen, precum și casa-mu- 
zeu Hans Christian Andersen. 
Primarul orașului Odense, Hel- 
ger Larsen, a oferit în cinstea 
delegației române un prinz.

COMUNICAT
BULGARO-CEHOSLOVAC

• LA ÎNCHEIEREA vizitei în 
R. S. Cehoslovacă a lui Todor 
Jivkov, prim secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, la Praga a fost dat pu
blicității un comunicat comun în 
care se arată că Todor Jivkov 
a avut convorbiri cu Gustav 
Husak, prim secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, cu pri
vire la relațiile bilaterale și 
la unele aspecte ale situa

APROPIAT
Joseph Sisco, s-a întîlnit miercuri 
la Departamentul de stat cu Luc 
de la Barre de Nanteuil, director 
pentru problemele Orientului A- 
propiat în Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, și cu amba
sadorul francez la Washington, 
Charles Lucet. Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
a declarat că aceste întrevederi 
fac parte „dintr-o serie de în- 
tîlniri inițiate cu scopul unui 
schimb general de vederi privind 
situația din Orientul Apropiat. 
El a precizat că asemenea schim
buri de vederi continuă între 
Joseph Sisco și ambasadorii
U.R.S.S. și Marii Britanii la Wa
shington.

LONDRA — Ambasadorul Re
publicii Arabe Unite la Londra, 
Ahmed Hassan El-Fikky, a fost 
primit miercuri seara de primul 
ministru britanic, Harold Wilson. 
Potrivit unui comunicat al amba
sadei R.A.U., diplomatul egip
tean a exprimat, cu acest prilej, 
aprecierea critică a guvernului 
său față de poziția Marii Britanii 
în problemele Orientului Apro
piat.

• în cursul zilei de joi, aviația 
egipteană a întreprins două rai
duri de bombardament asupra u- 
nor poziții deținute de forțele 
israeliene pe malul răsăritean al 
Canalului de Suez, anunță un 
purtător de cuvînt oficial la 
Cairo.

La Tel Aviv, cele două raiduri 
au fost menționate într-un comu
nicat oficial.

BELGIA:

Rezolvarea 
unor probleme 

după 15 ani
Primul ministru al 

Belgiei, Gaston Eyskens, 
a prezentat miercuri 
după-amiază parlamen
tului acordul de princi
piu realizat de membrii 
guvernului în legătură 
cu conflictul lingvistic 
dintre flamanzi și va
loni.

Potrivit acestui acord, guver
nul a propus spre aprobare par
lamentului un proiect de reorga
nizare și modernizare a structuri
lor instituționale, de asigurare a 
unei autonomii culturale, descen
tralizare administrativă și econo
mică a țării, precum și protec
ția minorităților. Proiectul pro
pus de guvern reglementează, în 
linii mari, o serie de probleme 
care separă de peste 15 ani 
populația flamandă și valonă.

Dezbaterile asupra proiectului 
guvernamental vor începe în 
parlament marți.

de tone de alimente refugiaților 
al căror număr se ridică actual
mente la aproape 3 milioane.

• MINISTRUL de interne ba
varez, Bruno Merk, a anunțat 
joi că cei trei cetățeni de origi
ne iordaniană, arestați pe aero
portul Miinchen-Riem în urma 
sesizării comandantului unui a- 
vion al companiei iugoslave 
„J.A.T.", la bordul căruia au că
lătorit, aparțin aceleiași organi
zații ca și autorii atentatului de 
la 10 februarie asupra unui grup 
de pasageri de pe acest aero
drom.

Ministrul a adăugat că decla
rațiile celor trei suspecți, ca și 
armele și documentele găsite a- 
supra lor, au permis stabilirea 
acestei apartenențe cit și faptul 
că misiunea lor ulterioară ar fi 
constat in deturnarea unui a- 
vion al companiei israeliene „El 
Al".

ției internaționale actuale și ale 
mișcării comuniste internațio
nale.

• ASOCIAȚIA internațională 
a importatorilor și distribuitori
lor de filme din S.U.A. a anun
țat miercuri candidaturile pen
tru premiile oferite anual de 
această organizație. Pentru cel 
mai bun film străin candidează 
filmele „Adalen 31", „Condamna
tul", „Sărutul furat" și „Z“. Pen
tru cel mai bun film de limbă 
engleză concurează filmele „Da
că", „Ce război simpatic" și 
„Răsplata d-rei Jean Brodie". 
Regizorii Henri Costa-Gavras, 
Tony Richardson și Luchino 
Visconti își dispută titlul de cel 
mai bun regizor pentru filme
le : „Z“, „Hamlet" și respec
tiv „Condamnatul". Irene Pap
pas, Vanessa Redgrave și Maggie 
Smith concurează pentru titlul 
de cea mai bună actriță pentru

din viata tineretului Înmii

„OPEN SIGHTS" PROLIFEREAZĂ
Un grup de soldați de la cen

trul special de instrucție Fort 
Gordon (Georgia) a editat o 
gazetă ilegală săptămînală in
titulată „THE LAST HARASS" 
(Ultima șicană). Tipărită în a- 
proape 1 500 de exemplare și 
citită de toti tinerii de la Fort 
Gordon (Georgia) a editat o 
zul acestora de a deveni „uci
gași specializați pentru războ
iul murdar din Vietnam" (cum 
se exprima într-un editorial 
principalul redactor al publica
ției, caporalul Dennis Davis). 
Comandanții centrului de in
strucție au reacționat cu o „ul
timă șicană". Deoarece terme
nul serviciului militar al contin
gentului respectiv se apropia 
de sfîrșit, ei i-au trimis în car
ceră pe cei opt editori ai lui 
„THE LAST HARASS" în ultime
le 16 zile de serviciu militar și 
au scris pe foaia lor de „eli
berare la vatră" formula: „fără 
onoare" (ceea ce le va crea 
tinerilor serioase dificultăți în 
obținerea unei slujbe).

Incidente de felul celui de la 
Fort Gordon au devenit frec
vente. La 26 de baze militare și 
centre de instrucție din Statele 
Unite a fost semnalată apari
ția unor publicații editate de 
tinerii militari și care au ca un 
fel de motto comun : „împotri
va războiului din Vietnam, a 
militarismului și rasismului. E- 
ditate deocamdată numai în 
garnizoanele de pe teritoriul 
S.U.A., aceste publicații pro
testatare sînt răspîndite și la 
bazele militare americane din 
străinătate. Numărul cititorilor 
lor crește mereu. Astfel, gazeta 
„FAlIGUE PRESS" care apare 
la Fort Hood și-a mărit în nu
mai șase luni tirajul de la 500 
la 3 000 de exemplare. „OPEN 
SIGHTS" (în traducere aproxi
mativă „Vederi deschise") care 
apare la Fort Bragg a încep**! 
cu un tiraj de 4 000 de exem
plare și a ajuns la 12 000. „THE 
BOND" editat la un centru de 
instrucție al aviației din Califor
nia apare actualmente în 25 000 
de exemplare, răspîndit fiind si 
la bazele din Vietnamul de sud, 
Guam și Okinawa.

Metodele de răspîndire a a- 
cesțor publicații sînt dintre cele 
mai ingenioase. De multe ori, 
ofițerii au surpriza de a scoa
te din automatele care livrează 
exemplare din „NEW YORK 
TIMES", ultimul număr al micii 
gazete editate de tinerii soldați 
protestatari. Majoritatea artico
lelor publicate de asemenea 
gazete sînt atacuri virulente 
împotriva intervenției america
ne în Vietnam, împotriva activi
tăți tribunalelor militare care 
caută să reducă la tăcere tine
rii oponenfi ai acestui război 
lipsit de sens. „OPEN SIGHTS" 
— de pildă — descrie în per
manență acțiunile grupurilor de 
soldați din garnizoanele din 
statul Virginia constituifi într-o 
asociație denumită „Soldații 
împotriva războiului din Viet
nam și a rasismului".

In pofida măsurilor severe 
restrictive și a intervenției frec
vente a tribunalelor militare,

Un „ritual" asemănător 
cu cel de la Bel Air

Organele de an
chetă militare au a- 
nunțat că „există un 
grup de suspecți" în 
legătură cu asasina
rea familiei medicu
lui militar cpt. Jef
frey MacDonald, de 
la baza Beretelor 
verzi din Fort Bragg 
(Carolina de nord), a 
declarat colonelul 
Robert Kriwanek, 
procuror militar.

Cercetările preli
minare au stabilit 

faptul că soția și ce
le două fiice ale 
căpitanului au fost 
uăise în locuința lor 
de la baza militară 
Fort Bragg de către 
un grup de hippies, 
alcătuit din trei 
bărbați și o femeie.

Kriwanek a men
ționat că asasinii au 
executat „un ritual" 
similar celui practi
cat la asasinarea 
actriței Sharon Tate 
și a altor cinci per

rolurile interpretate în filmele 
„Z“, „Iubirea Isadorei" și „Răs
plata d-rei Jean Brodie". Titlul 
de cel mai bun actor este dispu
tat de Helmut Berger, Dirk Bo- 
garden, Yves Montand și Nicol 
Williamson pentru rolurile in
terpretate de primii doi în fil
mul „Condamnatul" și de ultimii 
în filmele „Z" și „Hamlet".

„VĂRSĂTORUL" 
SI „SĂGETĂTORUL"

• ADMINISTRAȚIA NAȚIO- 
NALĂ pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a făcut cu
noscut că vehiculele spațiale 
care vor participa la misiunea 
lunară „Apollo-13" vor purta 
numele codificat a două conste
lații.

OPEN SIGHTS
BYGI'S FORGI'S_

Facsimil din OPEN SIGHTS: 
„un simpton al creșterii antimili

tarismului"

publicațiile tinerilor militari 
protestatari care, toate, poartă 
alături de. titlu inscripția suges
tivă : „scris de soldați pentru 
soldați" își continuă apariția,

* Neliniște 
iu Montevideo

O_ atmosferă de tensiune domnește, înccpind de săptămîna tre- 
cută., în institutele de învățămînt din capitala Uruguay-ului. Ac- 
ționînd de o manieră calificată drept „surprinzătoare", guvernul 
«destituit din funcțiile lor pe directorii Consiliului pentru în- 
vățămîntul secundar și ai Universității muncii. Aceste măsuri, 
calificate drept „ilegale și anticonstituționale" în cercurile cadre
lor didactice, au fost impuse în baza „măsurilor de securitate" 
instituite pe întreg teritoriul țării încă din luna iunie a anului 
trecut, care reprezintă, în fapt, instaurarea unei adevărate stări 
de urgență.

într-o încercare de a motiva aceste acțiuni, ministrul Urugua
yan al educației și culturii, Frederico Garcia Capurro, le-a cali
ficat ca fiind menite să netezească calea proiectatei „reforme a 
învățămîntului". Insă felul în care au fost e.Ie aplicate, fără 
consimțămîntul parlamentului, a determinat cadrele didactice 
să afirme că este vorba de o măsură represivă, ce urmărește 
restrîngerea libertăților academice în țară.

Federația studenților universitari din Uruguay a convocat o 
reuniune de urgență a studenților și cadrelor didactice pentru 
a se examina coordonarea acțiunilor imediate de rezistență. La 
sfîrșitul săptăminii trecute fa Montevideo au și avut loc primele 
demonstrații de protest. Pe una din pancartele purtate de de
monstranți se putea citi : „DA pentru apărarea învățămîntului, 
NU intervenției autorităților"; In apropierea diferitelor institute 
școlare din capitală s-au produs ciocniri cu poliția, în cursul 
cărora trei studenți și profesorul Danilo Rodriguez au fost 
arestați. Reuniți într-o sesiune extraordinară, membrii Consiliu
lui pentru invățămintul secundar au calificat intervenția autori
tăților ca fiind contrară „tradiției și statutului de autonomie al 
învățămîntului, garantate de constituție și legile țării".

„Aceasta este o măsură gravă luată într-un moment cînd si
tuația națională reclamă reîntoarcerea imediată la normalizare 
pe plan instituțional" — se arată într-o declarație adoptată de 
conducerea Universității republicii.

Cercurile observatorilor din Montevideo consideră că inter
venția guvernului urmărește să împiedice organizarea de greve 
și demonstrații studențești în semn de protest față de starea 
precară a învățămîntului Uruguayan. Autoritățile sînt preocu
pate de o asemenea posibilitate care ar atrage paralizarea acti
vității pe planul educației. Dar în același timp se trece sub tă
cere faptul că multe institute de învățămînt secundar și supe
rior sînt amenințate să nu-și mai poată continua activitatea din 
lipsa resurselor bugetare. In mai multe rînduri, în cursul ulti
melor luni. Consiliul pentru invățămintul secundar și conduce
rile diferitelor universități au atras atenția Ministerului Edu
cației și Culturii că nu au fost primite sumele înscrise în bu
getele lor pentru buna desfășurare a procesului de învățămînt. 
Ultimul protest a venit din partea Universității muncii care a 
acuzat guvernul că „a organizat asfixia economică sistematică a 
învățămîntului public", amintind că guvernul datorează institu
țiilor școlare o sumă echivalentă cu 24,8 milioane dolari.

I. R.

soane la Los Ange
les. Asasinii au pur
tat, de asemenea, 
veșminte asemănă
toare celor purtate 
de asasinii lui Sha
ron Tate. Pe pereții 
camerelor victimelor 
de la Fort Bragg au 
fost scrise cu sîngele 
lor, ca și la vila Bel 
.Air, cuvîntul „porci".

Căpitanul Jaffrey 
MacDonald, pe care 
asasinii l-au crezut 
mort, și-a revenit.

Modulul lunar, la bordul că
ruia astronauții James Lovell 
și Fred Haise vor atinge supra
fața Selenei, va fi denumit 
„Vărsătorul", iar cabina de co
mandă pe care Thomas Mat
tingly o va menține pe o or
bită circumlunară de „parcare" 
va purta numele „Săgetătorul". 
Aceste două constelații vor fi 
folosite de echipajul navei „A- 
pollo-13" ca elemente de orien
tare în drumul spre Lună.

• PROBELE TEHNICE ale 
primei nave sovietice complet 
automatizate au luat sfîrșit cu 
succes, anunță agenția TASS.

„Svetlogorsk" este una dintre 
puținele nave din lume care fo
losesc mașinile electronice d» 
calcul pentru rezolvarea proble
melor legate de navigație.

• SENATUL S.U.A. a aprobat 
miercuri cu 56 de voturi, con

proliferează și găsesc o audi
ență din ce în ce mai mare în 
rîndul tinerilor militari. Edita
rea acestor gazete ilegale e 
sprijinită de forțe pacifiste din 
afara cazărmilor, de veterani 
ai războiului din Vietnam (de
mobilizați după îndeplinirea 
stagiului) și de studenți din nu
meroase centre universitare. 
Reflectare a stării de spirit a 
maselor tineretului american, 
asemenea gazete se transfor
mă în veritabile nuclee ale lup
tei anfimilitariste și antirasiste 
din sînul armatei S.U.A. „TIME" 
aprecia nu de mult că publica
țiile ilegale scoase de tineri în 
garnizoanele americane „re
prezintă, împreună cu crește
rea îngrijorătoare a dezertări
lor, un simptom al creșterii an
timilitarismului și aversiunii față 
de războiul din Vietnam a tine
retului Americii". Dacă adău
găm că numărul tinerilor dezer
tori a atins anul trecut cifra de 
65 000, aprecierea lui „TIME" 
apare absolut judicioasă.

EM. RUCAR

Guvernul filipinez a hotărlt 
joi să închidă toate instituții
le de învățămînt superior 
din Manila și din localitățile 
învecinate, ca urmare a re
centelor manifestații însoțite 
de grave incidente între stu
denți și forțele de ordine. 
După cum au comunicat au
toritățile, în cursul ciocniri
lor au fost rănite aproximativ 
30 de persoane. Totodată, s-a 
anunțat că poliția a arestat 
peste 200 de demonstranți, fo
losind unități speciale pentru 
a putea degaja clădirea am
basadei americane, în jurul 
căreia au avut loc principa
lele acțiuni ale manifestanți
lor.

tra 36, un amendament prezen
tat de senatorul John Stennis, 
prin care se adoptă principiul 
de aplicare uniformă pe între
gul teritoriu al S.U.A. a dispo
zițiilor de integrare rasială în 
școli. Acest vot, survenit după 
o săptănrină de dezbateri con
tradictorii în Senat, în proble
ma aplicării legislației de inte
grare rasială a învățămîntului, 
este apreciat de observatorii din 
Washington ca un succes al tac
ticii de tergiversare a aplicării 
liotărîrilor Curții Supreme a 
S.U.A. privind desegregarea ra
sială a școlilor din statele din 
sud.

FRANK SINATRA
NU VĂ FI ARESTAT

• CURTEA SUPREMĂ din 
statul New Jersey a anulat 
mandatul de arestare a cu
noscutului cîntâreț american 
Frank Sinatra, după ce acesta 
a compărut, în urma unor înde
lungi ezitări și refuzuri, în fața 
unui mare juriu federal care 
anchetează corupția și crima nr. 
ganizată de ne teritoriul acestui 
stat


