
■

3

»
■ ■ ■

%

. X A

i'..’ '

JJTC

Proletari din toate tSrîle. unîti-vă!

.;s-. P*

i ii
JiT

;>•

(W»' X

y

■

* .

. i‘5;$

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI. SERIA II. NR. 6466 4 PAGINI - 30 BANI LUNI 2 MARTIE 1970

■'
■

Document

despre

Activitatea caltural-artistică I

mir de
I
I

1N PAG. A 2-A:

„PĂSĂRI

I
I
I

iis

EDUCARE MEIIIIAIIRAIA
$1 OGARI"

! L:

I (cronica filmului)
I

•ș» 1
A JIAIEREEULUI JURNALUL

UNUI CASCADOR I
Fit

•('v J

La doi ani de la Consfă
tuirea pe țară a activului 
U.T.C., timp în care s-au 
adus însemnate precizări pri
vind specificul atribuțiilor ce 
revin organizațiilor U.T.C. 
în organizarea și desfășu
rarea activităților cultural- 
artistice și distractive ale ti
neretului, recenta Plenară a 
C.C. al U T.C, a dezbătut felul 
în care sînt transpuse in 
viață sarcinile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. consa
crată educării tineretului, 
pregătirii sale pentru muncă 
și viață, a relevat experiența 
pozitivă acumulată pînă acum 
și a analizat lipsurile care 
împiedică valorificarea mai 
eficientă a posibilităților ac
tuale de care dispune acti
vitatea culturală.

însușirea de către tînăra 
generație a unei înalte cul
turi constituie un element de 
bază al procesului de for
mare și dezvoltare a con
științei socialiste, al creșterii 
tineretului în spiritul parti
cipării conștiente la opera de 
edificare a societății socia
liste. Tot ce se întreprinde 
în acest sens trebuie să con
țină o încărcătură substan
țială de idei capabile să sti
muleze spiritul activ, capaci
tatea de dăruire efortului ge
neral al întregului popor, să 
consolideze trăsăturile înain
tate ale tineretului nostru. 
„Conștiința socialistă — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al X-lea al 

. P.C.R. — presupune atît cu
noașterea temeinică a ceea 
ce este valoros în domeniul 
culturii, științei și tehnicii 
contemporane, stăpînirea de
plină a profesiunii, cît și în
sușirea concepției filozofice 

- despre lume și viață a parti
dului nostru — materialis
mul dialectic și istoric — for
marea unei atitudini cetățe
nești înaintate".

în plenară s-a reafirmat cu 
vigoare că întreaga activitate 
culturală este o muncă de 
educație, că formele și mij-

toacele de care dispun or
ganizațiile U.T.C. pentru îm
bogățirea vieții spirituale a 
generației tinere, pentru cul
tivarea receptivității la tot 
ce este nou și valoros, pen
tru înarmarea sa cu cunoș
tințe temeinice din cultură, 
știință, tehnică, constituie 
instrumente ale muncii ideo
logice în masa largă a tine
retului. Sarcina de a contri
bui la educarea cultural-știin- 
țifică, la formarea multilate
rală a tinerei generații de
vine astfel o sarcină de mare 
importanță politică, din un
ghiul căreia trebuie conce
pute și evaluate toate mani
festările, acțiunile cu carac
ter cultural.

Un număr destul de mare 
de inițiative — s-a arătat în 
dezbaterile plenarei — care 
au stimulat interesul tineri
lor din școli și facultăți, din 
întreprinderi și de la sate, 
pentru fenomenul cultural- 
artistic își datorează reușita 
tocmai datorită subordonării 
lor acestui scop.

Multe din aceste inițiative, 
majoritatea vizînd acțiuni de 
amploare, care au angrenat 
mase mari de tineri, au fost 
semnalate, la vremea cuveni
tă, in paginile presei de ti
neret. Ele și-au adus contri
buția la lărgirea orizontului 
de cunoaștere al tinerilor, au 
avut influențe pozitive in 
planul pregătirii prin muncă 
și pentru muncă, al compor
tării in societate a tineretului. 
Delimitindu-și mai precis a- 
tribuțiile, organizațiile U.T.C. 
și-au diversificat și și-au îm
bunătățit formele de colabo
rare cu celelalte instituții și 
organizații răspunzătoare de 
educația tinerei generații : 
școala, sindicate, comitete 
pentru cultură și artă, insti
tuții artistice.

Plenara a analizat modul 
in care organizațiile U.T.C. 
răspund îndatoririi de a în
cetățeni printre tineri un 
interes real pentru valorile 
spirituale autentice, o putere

sporită de discernămint, de a 
antrena tinerii la activ tățî- 
le pe care cluburile, casele de 
cultură, căminele culturale, 
bibliotecile, univers’tățile, 
populare și muncitorești, in
stituțiile de artă le oferă pu
blicului larg. Această largă 
participare — s-a sub’i- 
niat de către numeroși vor
bitori — nu se poate 
obține decît în condiții
le cunoașterii permanente a 

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a li-a)
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Cauzele neîndeplinirii
normelor sînt cunoscute

— Dar, este un fenomen cu 
totul anormal ! — am exclamat 
atunci cînd Nicolae Bălan, se
cretarul Comitetului U.T.C. de la 
secția 1 — prelucrări mecanice 
a Uzinei de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, ne-a informat asupra 
numărului de tineri din cadrul 
atelierului strungărie ușoară care 
nu-și realizează normele de pro- 

x- ducție. Cum e posibil — am con
tinuat — că atît în luna decem
brie cît și în ianuarie 35 de tineri, 
în marea majoritate aceeași, să 
nu reușească să se achite de sar-

DE CE NU LE
ÎNLĂTURAȚI ?

cinile profesionale ce le revin ? 
Consultarea situației cîștigurilcr 

în intervalul la care ne referim 
nu permite însă nici un echivoc. 
Vasile M. Radu, de pildă, a pri-

în

nei întrebări și seriozitatea medtt» 
tației descoperă un univers in
tersectat de frămîntări, de pers
pective. Nici o clipă adolescenții 
nu se simt rupți de un prezent, 
plutind abstract în problematica 
generală dar inconsistentă a vîr- 
stei lor. Nu definiția dragostei îl 
interesează, ci direcția respectu
lui între cei doi parteneri ai ei, 
nu ce meserie anume își doresc, 
ci felul în care vor răspunde, 
prin profesiunea lor, unor înda
toriri sociale. „Te vei duce la 
țară după absolvirea facultății?" 
se întreabă unii pe alții. Aparent 
prematură, întrebarea capătă 
răspunsuri ferme, ca un angaja
ment. „M-aș duce I — scrie Ni- 
coleta Rădulescu. — Altfel, ati
tudinea mea ar fi contrară inte
reselor societății. Și altfel cum 
am putea înlătura ignoranța care 
împiedică dezvoltarea socială ? 1“

Un caiet ca oricare altul. Cir
culă, fără îndoială, în rîndul tu
turor adolescenților asemenea o- 
racole, teste ale unei vîrste, ala

v Cît de multe lucruri se pun 
pe seama adolescenței! Contra- 

A dictorii, spinoase și complexe, 
problemele ei tind să acopere, 
pentru acei puțini ani cît du- 

£ rează, universul general uman al 
unei vieți. Și răul și binele par 
a-și avea rădăcinile în adoles-

• cență. Adesea maturii reproșează 
adolescenților — și sigur o fac 
doar din nostalgie — toate de-

• fectele lumii și, într-o exclama
ție condensată, oftează : „ah, ti-

•
 neretu! de azi! ce va fi oare de

el ?“ Răspunsul la nedumerirea 
lor vine tîrziu, peste ani, cînd o 

• generație se așează calmă, sigu
ră în drepturile ei, puternică, 
atît de puternică îneît, ca și 

A înaintașii, privind la cei foarte 
“ tineri, repetă, identic, ciclul ne

dumeririlor.
Destinele lumii și ale oameni

lor sînt, de acea, în mîinile ado- 
lescenților. Căci maturii nu se 

• mai întreabă „ce este viața ?", 
s pentru că ei o trăiesc, dacă nu-și 

fac, mari probleme cu privire la 
• viilor, la dragoste, la prietenie, 

asta se întîmplă pentru că noțiu
nile fac deja parte din universul 

A lor de interese și de acțiune.
Răsfoiesc un oracol. Nu, nu 

este clasicul oracol în care între- 
• bările definitive primesc răspun

suri tot atît de definitive. Au 
scris în el șase adolescenți din 

• Piatra Neamț și conform invita
ției de pe prima pagină, au fost 

_ „sinceri, înțelegători, s-au gîndit 
• și s-au concentrat". Nevoia de 

confesiune a celor tineri nu este 
o surpriză și poate nou nu este 

• decît subiectul și obiectul destăi
nuirii, mereu altul de la genera- 

• ție la generație, mereu proaspăt, 
alimentat de alt univers spiritual, 
de alte coordonate ale realității. 

A N-am găsit în caietul destinat 
” oracolului obișnuitele nedumeriri. 

Căci nedumeriri sînt toate între- 
A bările, dar ele înseamnă, în a- 

ceste pagini, căutare, curiozitate, 
introspecție, dorință de a ști, de 
a te contura. Sorin Krumholtz 
notează, ca debut al oracolului, 
citîndu-1 pe Einstein : „doar o 

9 viață trăită pentru alții este o 
viață care merită trăită". Ca o 
profesiune de credință, investi- 

£ gația care urmează se înscrie pe 
aceste coordonate. întrebările, 
descoperind universul de preocu- 

• pări al colegilor lui Sorin, încep 
\cu naivele curiozități: ce scrii- 

_ tor, compozitor, actor preferi ?, 
9 continuînd eu derutante proble

me de cultură generală („unde 
se întîlnește expresia : vulnerant 

W omnes, ultima necat"? sau „ce 
sînt cîmpiile Elizee?") și încer- 

• cînd, adesea, să plaseze în cercul
intereselor, viața lor zilnică, op
țiunea pentru o profesie sau alta, 

• pentru un profesor sau altul, op
țiunea între o bibliotecă, un fri
gider sau un televizor, părerea 

£ lor despre provincie, despre ajun
gerea oamenilor pe lună sau des- 
pre cel mai frumos salut pe ca- 

™ re-1 pot schimba oamenii.
Adolescent fiind, nu te temi să 

• ceri definiția unei flori sau a e- 
goismului, nu ți se pare exagerat 

• să faci clasificări între savanții 
și oamenii politici care au cele 
mai mari merite în lupta pentru 

• binele omului, între popoare ți 
civilizațiile lor, nu ți se pare ne- 

£ firesc să cauți „soluția existenței 
totale a binelui pe pămînt"... Ni- 

gt mic din întrebările fundamenta- 
™ le, din problemele cotidiene nu 
_ le este străin adolescenților. Este 
™ poate un curaj să te întrebi dacă 

ignoranța este o piedică socială, 
• dacă autoritatea acceptată volun

tar este sinonimă cu stima, dacă 
£ există criterii obiective de jude

care a frumosului. Nici unul din
tre semnatarii caietului nu se o- 
prește descumpănit în fața vreu-

GALINA BĂDULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

> SPATELE
IRIȘILOR

Zburînd la 2 800 metri pe 
deasupra munților am rea
lizat, într-o frumoasă dimi
neață de iarnă, adevărata 
esență și adevăratele vicisi
tudini ale sentimentalismu
lui. Prietenul meu, poetul, în 
atitudinea lirică a căruia 
zborul, aripile și nemurirea 
optimistă constituie refrene 
nelipsite, preferase să plece 
din seara precedentă cu tre
nul spre aceeași destinație 
către care noi, opt temerari 
tăcuți, pasageri al TAROM- 
ului ne îndreptam acum a- 
runeîd priviri obișnuite Spre 
cuirasele înălbite ale Car- 
paților. M-am întrebat atunci, 
zărind un tren care-șl făcea 
obosit datoria pe Valea Pra
hovei, care este atitudinea 
cea mai sentimentală în fapt: 
verbalismul terestru al ami
cului sau austeritatea zboru
lui (la propriu) al celor opt 
pasageri ? '

S-a întîmplat atunci, spre 
a-mi spori dilema, lucrul ne
așteptat : un coleg de avion 
a început să suspine, să se 
uimească și să ia atitudine 
extatică în fața Caraimanu- 
lui. Ba, pe deasupra Predea
lului, a început să caute cu 
degetul pe geam vila în care 
locuise cu un an în urmă și 
să-și prindă vorbă cu veci
nul de scaun pentru a-i isto
risi superbele aventuri de 
suflet dintr-o pădure al cărei 
nume îmi scapă.

întorsătura m-a făcut din 
nou să idealizez pe bietul și 
nevinovatul poet, să am 
chiar, față de el, remușcările 
de rigoare. „Ce e de prefe
rat ? (mi-am schimbat eu 
cursul întrebărilor ?) — să 
proslăvești cerul de pe pă- 
mînt sau să glorifici pămîn- 
tul din apropierea cerului?" 
Și calificînd ambele proce
dee drept sentimentale, am 
hotărît că primul e totuși mai 
nobil în autenticitatea Iul re
lativă, celălalt nefiind decît 
mimarea lui involuntar-ca- 
botină.

Adevăratul sentimentalism 
— am conchis — a fost com
promis de posibilitatea ne 
care o dă oricui de a-I imi
ta. De aici jena pe cars o

ducție ale uzinei. Reținem de 
asemenea că fără nici o excepție 
ei au efectuat practica în sec
țiile de fabricație ale întreprin
derii, fapt care ar presupune că 
sînt deja familiarizați cu specifi
cul locurilor de muncă la care 
au fost repartizați.

•— Intr-un fel familiarizați — 
ne spune Ion Anghel, strungar 
cu o vechime de 12 ani în ate
lier. Deși aveau instructori de 
practică, niciodată aceștia nu 
ne-au cerut relații asupra modu
lui în care ucenicii învață sau nu 
meseria, dacă au condiții de asi 
milare a cunoștințelor profesio
nale.

Despre condițiile puse la dis
poziția elevilor strungari la Uzina 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște 
am mai amintit și cu alte prile
juri. Dați „sub grija și îndruma
rea" unui muncitor aceștia erau 
obligați mai mult să privească 
decît să lucreze, mai mult să 
execute lucrări necalificate, de
cît operațiile prevăzute în planul 
practicii. Nu-i de mirare deci că 
premisele neîndeplinirilor de nor-

GH. GHIDRIGAN

mit în decembrie, un salariu 
sumă de 614 lei pentru ca în ia
nuarie cuantumul lui să scadă la 
numai 151 lei; Constantin Giu- 
velea — 589 lei și respectiv 180 
lei; Constantin Nicolae — 568 
lei și... 233 lei. Interesîndu-ne 
asupra timpului trecut de la an
gajarea lor, căutînd explicațiile 
acestei stări de lucruri aflăm un 
prim element definitoriu. în pro
porție preponderentă uteciștii 
care se află în acest impas fac 
parte din categoria elevilor strun
gari, absolvenți ai anului II al 
Grupului școlar metalurgic, tute
lat de întreprindere, care în urma 
ordinului 64 din 23 iunie 1969 al 
Ministerului Industriei Construc
toare de Mașini au fost angajați, 
de la data de 15 septembrie, în 
uzină în calitate de muncitori. 
Menționăm că trecerea lor în 
producție a fost dictată de cerin
țele presante ale unității econo
mice la care ne referim, menirea 
lor fiind să acopere lipsa de forță 
de muncă existentă la meseria 
strungari, să permită o mai bună 
utilizare a capacităților de pro-

Echipajul lui

la București

• •••••

Sosiți sîmbătă la prînz în 
București, cei trei selenauți a- 
mericani, membri ai echipajului 
navei „Apollo 12“ — Charles 
Conrad, Richard Gordon și A- 
lan Bean — și soțiile lor, au vi
zitat în aceeași după-amiază 
Palatul Pionierilor. După ce au 
asistat la un reușit spectacol 
folcloric prezentat de tinerii ar
tiști amatori, astronauților le-a 
fost conferită Medalia „Cuteză
torii" — cea mai înaltă distinc
ție pionierească. Următoarea 
„escală", la Politehnică, unde 
cosmonauților le-a fost prezen
tat viitorul edificiu al Institu
tului și au răspuns pe larg la 
numeroase întrebări adresate de 
•tudenți și cadre didactice.

Sîmbătă după-amiază. în sala 
mică a Palatului R.S.R. a avut 
loc întîlnirea astronauților a- 
mericani cu oameni de știință, 
ziariști din Capitală și cores
pondenți ai presei străine.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei R.S.R., 
a fost prezentat un film tn cu
lori cuprinzând imagini din 
timpul misiunii „Apollo—12". 
Comentariile celor trei astro
naut! și imaginile prezentate au 
fost primite cu deosebit Interes 
de participanți.

Răspunzînd întrebărilor adre
sate, astronautul Charles Con
rad a arătat că programul de 
transporturi spațiale, a cărui de
finitivare va dura cel puțin trei 
ani, va da posibilitatea 
unor nave cosmice pe 
circumterestre Ia un 
cost de 10 ori mai mic 
prezent. Avînd aceste 
asigurate, activitatea

plasării 
orbite 

preț de 
decît în 
premise 
spațială

(Continuare în pag. a TV-a)

Perfecționarea sistemului național
de informare științifică

— S-a legiferat crearea sis
temului național de informa
re, care va contribui la solu
ționarea unor probleme eco
nomice concrete, va asigura o 
bază informatică corespunză
toare exigențelor actuale. Noul 
sistem va asigura o mai bună 
coordonare a diferitelor acti
vități pe ramură, va contribui 
Ia distribuirea rațională a te
maticii, în funcție de necesi
tățile și disponibilitățile de 
cadre și bază materială, la o 
mai bună deservire a benefi
ciarilor informării: întreprin
derile productive, cercetătorii 
și specialiștii. Care considerați, 
tovarășe academician, că sînt 
principiile ce trebuie să stea 

’ la baza noului sistem 7

Convorbire cu acad. AUREL AVRAMESCU
directorul Centrului de documentare științifică al Academiei

— în primul rînd apropie
rea de beneficiar a serviciilor 
de informare, care vor situa 
realmente informația la nive
lul necesităților concrete ale 
producției și cercetării. Se va 
crea, de asemenea, posibilita
tea întăririi unităților de in
formare periferice, dat fiind
că Institutul Central va tre
bui să se ocupe de asigurarea 
informației în domenii de an
vergură, supradepartamentale 
— cum ar fi programele eco
nomice prioritare, legate de 
mari hidrocentrale, prospecta
rea rezervelor minerale ale

platformei Mării Negre, a re
surselor energetice sau mine
rale ale țării — și interdisci- 
plinare, cum sînt cibernetica, 
electronica, automatica. Rolul 
fundamenta) al Institutului 
este de îndrumător metodolo
gic — conform exigențelor 
producției — al tuturor orga
nelor de informare din tară : 
îi revine sarcina de a stabili 
criteriile după care, în funcție 
de domeniu, se va desfășura 
activitatea informatică, de a 
dispune profilarea pe ramuri 
a diferitelor centre de docu
mentare și a supraveghea ca

dotarea acestora cu cadre teh
nice și aparatură să se situeze 
la nivel corespunzător.

— Ce va mai aduce nou sis
temul național de informare ?

— Centrele pe ramură vor 
beneficia direct de întregul 
flux de informații din străină
tate. Astfel, noutatea tehnică 
din agricultură, energie nu- 

.cleară, chimie moleculară, se- 
miconductori, va ajunge „în 
timp util" la îndemîna bene
ficiarilor. Datorită organizării 
sistemului național transferul 
de informații specifice va a- 
junge „unde" și „cînd“ e 
nevoie, evitîndu-se suprapune-

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. a Il-a)

România s-a calificat in

GRUPA BC. M

NU MAI ARE
EMOȚII

COSTIN BUZDUGAN co-

gheață".

ECHIPA S.U.A.

mentează în pag. a 3-a, me
ciurile de la „Palatul de

Trimisul nostru special In Franța, 
VASILE CĂBULEA, transmite:



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ARTICOLE — INFORMAȚII LUNI 2 MARTIE 1970

0 manifestare care
va deveni

tradițională
Duminică, 1 martie 1970, a avut 

Ioc, In sala de recepție a Casei 
de cultură a studenților din Cluj, 
vernisajul primului Salon națio
nal studențesc de artă fotografi
că. Această manifestare Inițiată 
pentru prima oară în țara noas
tră, de către Consiliul Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din Cluj 
și Casa de cultură a studenților 
a avut un larg ecou In rîndul stu
denților, care s-a concretizat atlt 
prin numărul mare de fotografii 
și diapozitive trimise pe adresa 
organizatorilor, cit șl prin calita
tea exponatelor. Pînă la 20 Ia
nuarie 1970 studenții de Ia cursu
rile de zl șl serale au trimis 500 
de fotografii șl 150 de diapozitive, 
reprezenttnd portrete, aspecte din 
peisajul patriei, din activitatea 
profesională, culturală, turistică, 
sportivă și distractivă a studen
ților.

După deliberări, au fost oprite 
în concurs 127 de fotografii alb- 
negru, 4 fotografii color șl 34 de 
diapozitive color.

Juriul a acordat premii șl men
țiuni pentru cele mal reușite lu
crări, dintre care menționăm:

„Prioritate* de Emlllan Urse, din 
București (premiul I), „Liniște" de 
Vasile Antal din Cluj, (premiul 
II), „Din umbră" de Gheorghe 
Pop din Timișoara, (premiul III)
— pentru fotografiile alb-negru ; 
„Ecou" de Mircea Albu din Cluj, 
pentru fotografil-color; „Coloa
na" și „Răsărit de soare" ale stu
denților Aurelian Sima șl Bela 
Marton din Cluj pentru diapozi
tive color.

Cu prilejul vernisajului, sîmbâ- 
tă 28 februarie a avut loc un co
locviu privind „Probleme actua
le ale tehnicii și artei fotografice"
— cu participarea unor specialiști 
șl concurenți din centrele uni
versitare.

VIOREL CIOBANU

„Educația copilului în fața progresului
științei

Inscriindu-se în cadrul ma
nifestărilor ce vor avea loc în 
1970 sub auspiciile „Anului 
internațional al educației* 
conferința reprezintă o iniția
tivă a Organizației Naționale 
a Pionierilor din țara noastră. 
Ea va avea loc între 20—27 
iulie, reunind delegați din 
peste 40 de țări cît și o serie 
de reprezentanți ai unor orga
nisme internaționale speciali
zate.

In cadrul unei conferințe 
de presă ținute la Casa Zia
riștilor, tovarășul conf. dr. 
Virgil Radulian — președinte 
al Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, adjunct 
al ministrului învățămîntului 
— a oferit o serie de detalii. 
Se preconizează ca lucrările 
conferinței să se desfășoare în 
ședințe plenare pe baza ra
poartelor prezentate de dele-

și tehnicii contemporane"
gați. Din partea țării noastre 
vor fi prezentate trei rapoarte 
principale.

Cu prilejul Conferinței va 
fi deschisă și o expoziție in
ternaționali cuprinzînd crea-

Conferinfâ
internațională

ții tehnice ale copiilor șt ele
vilor. Ea va fi organizată în 
două părți distincte, una cu
prinzînd lucrările premiate la 
expozițiile ce vor avea loc în 
toate județele, în cadrul celei 
de a IlI-a ediții a concursului 
„Minitehnicus", și o alta in- 
cluzînd exponatele din cele
lalte țări (circa 10—15 pen
tru fiecare țară participantă).

CRONICA FILMUL UI
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tea traseelor informaționale.
— Cum va ajuta noul sistem 

procesul de cercetare științi
fică ?

— Informația constituie o 
condiție „sine qua non" în 
desfășurarea unei cercetări 
științifice valabile, competiti
ve pe plan mondial. Datorită 
noului sistem se vor Înlătura 
îndeosebi eforturile de cerce
tare inutile, „paradoxale", ca
re duc la descoperirea unor 
lucruri deja realizate. Indi
rect, existența sistemului, prin 
centrele sale pe ramură, va 
conduce la întărirea legăturii 
dintre ministere, întreprinde
rile producătoare și institutele 
de cercetare respective. Din 
întărirea centrelor pe ramură 
mai rezultă o altă consecință 
pozitivă : va fi încurajată mult 
mai consistent activitatea spe
cialiștilor și cercetătorilor, 
spiritul de inițiativă, „nouta
tea" în general, pe care Insti
tutul național va avea sarcina 
— dacă se poate spune așa — 
să o „patroneze* și să o valo
rifice la maximum.

— V-am ruga să ne vorbiți, 
în Încheiere, despre actualita
tea și importanța transferului 
internațional de informații, 
despre posibilitatea ca țara 
noastră să fie integrată fn a- 
cest circuit

— Evident astăzi doar un 
Sistem de informare adecvat 
dotat cu o bază materială mo
dernă (care nu se poate asi
gura decît în aceste condiții), 
poate întreține un schimb de 
informații „viu", util cu ce
lelalte țări. De aceea, organi
zarea sa este o condiție pen
tru afilierea țării noastre la 
sisteme internaționale de in
formații, cum sînt sistemul in
formațional al țărilor C.A.E.R. 
și Sistemul Mondial de Trans
mitere a Informațiilor, care 
este In curs de organizare sub 
egida U.N.E.S.C.O. și a Consi
liului Internațional al Uniunii 
Științifice.

(Urmare din pag. 1) 

preocupărilor tuturor categorii
lor de tineri, a cerințelor pe 
care profesia, vîrsta, nivelul lor 
de pregătire le reclamă. Apare 
de o mare însemnătate intensi
ficarea muncii culturale la nive
lul organizațiilor și grupelor 
U.T.C., sporirea preocupărilor 
organizațiilor U.T.C. și cadrelor 
de conducere ale acestora față 
de cerințele fiecărui tfnăr, față 
de nevoile lui culturale și spiri
tuale. Nu peste tot s-a înțeles 
în suficientă măsură necesitatea 
organizării tuturor acțiunilor 
culturale cu mijloacele și posibi
litățile specifice fiecărei organi
zații în parte, ale fiecărei cate
gorii de tineret. In această di
recție, din dezbaterile plenarei 
a reieșit că acolo unde lipsește 
atitudinea activă față de cultură, 
acolo unde cunoașterea concretă 
a cerințelor tinerilor este igno
rată, organizațiile se cantonează 
în activități mărunte, lipsite de 
rezonanță, formale. Deși o serie 
de manifestări de amploare (fes
tivaluri, concursuri etc.) au 
contribuit Ia obținerea unei ex
periențe pozitive, ele nu rezolvă 
atragerea tuturor membrilor or
ganizațiile U.T.C. la o activitate 
concretă și continuă nu se pot 
substitui muncii perseverente, 
migăloase, lipsită de spectaculo
zitate —dar singura capabilă să 
facă din fiecare tînăr un citi
tor pasionat, un statornic și exi
gent prieten al sălilor de spec
tacole, concerte și expoziții.

Organizațiile U.T.C. din școli 
și. facultăți sînt datoare să con
ceapă toate acțiunile întreprinse 
pe această linie astfel încît ele 
să cultive pasiunea pentru stu
diu, pentru învățătură a elevi
lor și studenților ; în fabrici, u- 
zine, unități agricole, activitatea 
cultural-educativă de masă tre
buie să răspundă mai direct de
zideratului antrenării Ia muncă 
a tuturor tinerilor.

Plenara a constatat că nume
roase organizații nu au găsit 
încă mijloacele necesare pentru 
atragerea masei de tineri în cir
cuitul activităților cultural-edu
cative și că, pe de altă parte, 
în însuși acest circuit, în pro
gramele caselor de cultură, ale 
cluburilor tineretului, persistă 
încă fenomene de inadecvare la 
cerințele reale ale vieții. In a- 
ceste instituții, intervenția orga
nizației de tineret ar trebui să se 
facă mai des și mai pregnant 
simțită, pentru a contribui la 
orientarea corespunzătoare a 
conținutului activităților ce se 
desfășoară aici. De un sprijin 
deosebit din partea organizațiilor 
U.T.C. de la sate ar trebui să se 
bucure activitățile ce au loc la 
căminele culturale. Posibilitățile 
oferita de ele sînt folosite însă

insuficient; trebuie depusă încă 
o muncă stăruitoare Ia toate 
nivelele organizației U.T.C. pen- 
ru transformarea tuturor cămi
nelor în adevărate case de cul
tură ale satului socialist. Există 
insă, din păcate, locuri în care 
căminele culturale nu satisfac 
nici pe departe cerințele din ce 
în ce mai evoluate, disponibili
tățile tot mai largi pentru cul-

generații. A fost socotită pe 
drept cuvînt, o tendință negativă 
conceperea „sectaristă" a unor 
acțiuni culturale lipsite de forța 
pe care Ie-o pot da conlucrarea 
organizațiilor U.T.C. cu celelalte 
organizații obștești și instituții 
de cultură. Paralelismele, lipsa 
de colaborare sînt dăunătoare și 
duc, în ultimă analiză, la folo
sirea insuficientă a bazei mate-
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mă se conturau încă din momen
tul în care prima obligație a tînă- 
rului muncitor de azi era să-și 
însușească — teoretic și practic 
— meseria.

— Deși avem obligația să le 
asigurăm dulapuri de scule — ne 
mărturisește maistrul Stelian Pe
trescu — acest lucru nu este însă 
Ia ora actuală în întregime rea
lizat...

Așa stînd lucrurile, proaspătul 
angajat a trebuit să apeleze la 
bunăvoința unui coleg de mun
că pentru a-i acorda o parte din 
dulapul pe care-1 deține. De cele 
mai multe ori, însă, tînărul este 
obligat să apeleze direct la ma
gazie. Dar și aici...

— Lucrez de o săptămînă 
la un lot de o sută de 
piese, bucșe - planice, ne spune 
tînărul Ion Ioniță. în prima zi, 
mi-a lipsit un spiral de „zece", a 
doua zi, găsindu-I, mi-a trebuit 
o mandrină, a treia zi o freză. 
Dar la magazie nu erau.

Același interlocutor ne infor
mează că: mai am încă de aproa
pe trei săptămîni de executat 
niște repere. N-am putut să le 
fac întrucît mi-a lipsit un cuțit 
special cu rază.

— Trei zile la rînd — relevă 
Ion Iorga — a trebuit să umblu 
pînă să mi se elibereze un cuțit 
de care aveam neapărată nevoie 
încă din prima zi.

Exemplele de acest fel pot 
continua. Conținutul lor, cu foar
te mici modificări, este identic 
în toate cazurile celor 35 de 
tineri rămași sub normă. Iată 
așadar că pe fondul insuficientei 
pregătiri profesionale s-a grefat 
artificial elementul neasigurării 
cu scule, dispozitive și verifica
toare. Semnificativă ni se pare în 
același context nedumerirea unuia 
din tinerii cu care stăm de vorbă.

— De ce, dacă, într-adevăr, nu 
există scule, atunci cînd la numai 
cîteva minute după ce le solici
tasem eu și-mi fuseseră refuzate, 
pentru altcineva se găsesc ?

Ce-i drept o astfel de argu
mentare ar putea fi pusă sub 
semnul întrebării, ar putea fi 
interpretată drept tendențioasă. 
Cum însă o găsim și într-un stu
diu analitic și fundamentat efec
tuat de comitetul U.T.C. coordo
nator, studiu ce-și propunea și a 
reușit să facă o investigație asu
pra condițiilor de muncă și viață 
ale tinerilor, adevărul ei este în 
afara oricăror bănuieli. După 
cum la fel de cert este — și re- 
glorul Nicolae Bălan, secretarul 
comitetului U.T.C. de la secția 1 
prelucrări mecanice ține să ne 
confirme — că în acest atelier se 
practică nu arareori repartizarea 
iucrărilor „după ochi" prin care 
o serie de tineri, cu deosebire 
noii angajați sînt în mod vădit 
nedreptățiți. Așa se explică în 
mare parte și salariile în jurul 
sumei de 200—300 lei pe care 
le-au încasat la sfîrșit de lună 
tinerii de care vorbeam.

— Dacă n-ar fi fost cei 47 
de elevi ai școlii profesionale 
angajați la strungăria ușoară — 
declară cu seninătate maistrul 
Stelian Petrescu —■ s-ar fi înregis
trat o îndeplinire medie anuală 
de normă de 114 la sută. Așa însă 
normele s-au realizat doar în 
proporție de 81 la sută.

...Dacă practica în producție a 
ucenicilor s-ar fi făcut în condiții 
normale, adăugăm noi, dacă uzi
na s-ar îngriji să pună la dispo
ziția tinerilor tot ce le este nece
sar pentru desfășurarea în bune 
condiții a activității, dacă repar
tizarea lucrărilor s-ar face în 
mod echitabil, dacă asistența teh
nică ar fi corespunzătoare, atunci 
fără nici o îndoială neîndeplini- 
rile de normă nu ar exista.

tură, artă, știință, tehnică ale 
tineretului din sate, nu exprimă 
cu nimic existența in saț a unui 
număr considerabil sporit de in
telectuali și specialiști cu califi
care medie, au un aspect neîn
grijit, și este de neacceptat ca 
tinerii, membrii organizației 
U.T.C. să stea cu brațele încru
cișate, să contemple cu pasivi
tate lipsa de activitate și chiar 
dgradarea fizică a acestor lăca
șuri de cultură.

O serie de experiențe fructu
oase s-au revelat în domeniul 
activității artistice și distractive, 
in care s-a manifestat poate cel 
mai larg inițiativa comitetelor 
județene, municipale și orășe
nești, a organizațiilor U.T.C. 
Plenara a precizat însă, pe bună 
dreptate, că mișcarea artistică a 
tineretului nu poate fi concepută 
ca o activitate în sine, desprin
să de finalitatea educativă a 
întregii activități a organizației 
noastre. Este profund greșită 
concepția, care se face' simțită 
în activitatea unor organe și or
ganizații U.T.C., că obiectivele 
majore ale educației patriotice, 
etice sau estetice revin numai 
unor conferințe sau simpozioa
ne, în timp ce activității artis
tice și distractive i se atribuie 
exclusiv funcția de divertisment 
sau de descoperire a unor ta
lente. Furate de goana după re
zultate cu orice preț, după dis
tincții și evidențieri, multe or
ganizații absolutizează această 
latură a activității lor, ignorîn- 
du-i funcția esențială : forma
rea multi'aterală a conștiinței și 
personalității tinerilor. In acest 
sens, nu se acordă suficientă 
atenție conținutului muncii ar
tistice, ideilor cărora trebuie să 
slujească repertoriului forma
țiilor de amatori. Caracterul 
sporadic al activității multor 
formații artistice de amatori a- 
rată tocmai această excesivă 
preocupare de ilustrare compe- 
tițională în dauna consecvenței 
cu care ar trebui să contribuie 
la formarea moral-politică a ti
neretului, Ia cultivarea valorilor 
sigure și durabile.

Plenara a scos în evidență ne
cesitatea îmbunătățirii calității, 
operativității și permanenței co
laborării dintre organizația de 
tineret și celelate foruri răs
punzătoare de educația tinerei

riale a culturii. Trebuie Înțe
les, o dată pentru totdeauna, că 
toate casele de cultură, căminele 
culturale, sălile de distracție cu 
întreaga lor dotare constituie o 
bază materială ce se cere a fi 
integral valorificată, utilizată, 
indiferent de stricta lor aparte
nență. E evident că această bază, 
nu peste tot suficient de largă, 
poate fi încă îmbogățită apelîn- 
du-se la inventivitatea și spiritul 
de inițiativă al tinerilor, a căror 
contribuție în această privință 
nu a fost suficient valorificată.

Subliniind necesitatea unei ac
tivități cultural-artistice de 
maximă eficiență, care să aibă 
în centrul ei obiectivele funda
mentale ale muncii Uniunii Ti
neretului Comunist — educarea

La telef o n J U D EȚUL...

DOLJ
CLUB 

DE NOUTĂȚI 
TEHNICO- 

ȘTIINȚIFICE
în comuna Caraula din județul 

Dolj a luat ființă Clubul noută
ților tehnico-științifice. Conce
put ca un cerc de dezbatere pe 
probleme din diferite domenii: 
medicină, agronomie, literatură, 
istorie, artă, clubul reunește in
telectuali de diferite profesii din 
comună, care, de două ori pe 
lună, organizează întîlniri tema
tice pe probleme specifice do
meniului lor de activitate. Ea 
discuții participă și numeroși ți
neri cooperatori din comună.

m. a

VIL GRĂDIȘTE
E ora 6 și jumătate și noi sîntem in autobuz. De aproape trei 

săptămîni filmăm fără întrerupere la Grădiște, pe malul Argeșului 
De obicei în autobuzul nostru se rîde în permanență dar de vreo 
săptămînă nu mai rîde nimeni. Nu mai are putere nimeni nici să 
vorbească. Toți băieții dorm în autobuz și cînd ajung la locul de 
filmare se îndreaptă ca niște roboți spre caii lor. E sfîrșit de iulie 
și Argeșul frige. Dacă lași 5 minute casca și sabia jos, nu mai poți 
pune mina pe ele. Trebuie să le stropești cu apă.

Îmi aduc aminte de aceste trei săptămîni ca prin ceață, ca des
pre niște lucruri care nu mi s-au întl,*plat mie. A fost o muncă 
salahorică. Foarte puțini băieți au scăpat de la Grădiște fără 
crestături de sabie. „Grădiște“a fost ultimul examen de cascadorie. 
Ca să ai o oarecare experiență în cascadorie trebuie să faci cel 
puțin 10 filme sau să prinzi un „Grădiște"

Tot cam în perioada aceea a început procesul de formare al casca
dorilor ca familie. Sînt familii în care înțelegerea domnește în per
manență și altele în care cearta este un lucru la ordinea zilei. Fa
milia noastră, a cascadorilor, este o familie tare zbuciumată și 
bîntuită de atîtea idei și păreri cite capete există dar e totuși o 
familie și încă o familie destul de unită. L-am văzut o dată pe 
Mîrza care de-abia se certase cu un alt băiat intrînd înapoi într-o 
casă cuprinsă de flăcări că i se păruse că celălalt nu apucase să 
iasă. Casa se mai ținea de vînt, că pereții se prăbușiseră.
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Expoziția va cuprinde trei 
secțiuni: 1. electrotehnică,
electronică, radiotehnică, au
tomatizare, cibernetică; 
modele aero-navale 
mobile, motoare de 
3. orice alte lucrări 
tate practică, jucării 
ce etc. Intre 20 și

2. 
și auto- 
rachete; 
de utili- 
mecani- 
24 iulie 

participanții la conferință vor 
vizită taberele organizate în 
țara noastră pe genuri de ac
tivități tehnico-științifice.

Precedind această manifes
tare internațională, în zilele 
de 13 și 14 aprilie va avea loc 
un simpozion national cu tema 
„Copiii și progresul tehnico- 
științifio contemporan", la 
care și-au anunțat deja parti
ciparea peste 80 de cercetă
tori.

A. B.

tinerei generații fn spiritul înal
telor idealuri ale societății noas
tre, al patriotismului și al inter
naționalismului socialist, for
marea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, stimularea inițiativei 
creatoare, a dragostei de muncă, 
crearea receptivității față de va
lorile științei, culturii și artei, 
creșterea exigenței și a spiritu
lui de discernămînt în aprecie
rea și însușirea lor — plenara 
C.C, al U.T.C, a relevat că pen
tru atingerea acestor obiective 
de mare importanță conducerile 
organizațiilor U.T.C. au datoria 
să acționeze cu perseverență și 
inventivitate în formele cele 
mai adecvate cerințelor diverse
lor categorii de tineri, utilizind 
cu maximum de eficiență toată 
gama de mijloace de care dis
pun. Comitetele județene U.T.C. 
trebuie să asigure o temeinică 
instruire cadrelor care lucrează 
in domeniul culturii, întregului 
activ, să ia toate măsurile ne
cesare deplasării centrului de 
greutate al activității cultural- 
artistice la nivelul organizațiilor 
și grupelor U.T.C.

Activitatea culturală a orga
nizației noastre înseamnă un in
strument de o reală forță de în- 
rîurire, de formare și modelare 
a conștiinței, a caracterelor, in 
spiritul întregii munci de edu
cație comunistă desfășurată in 
întreaga noastră societate. Răs- 
punzînd cu cinste sarcinilor în
credințate de partid, organiza
țiile U.T.C. au datoria de a con
tribui și pe această cale la for
marea unui tineret cu mare dra
goste de muncă, devotat idealu
rilor societății noastre socialiste, 
înzestrat cu acele calități mo
rale și spirituale ce-i consolidea
ză demnitatea de a se ști un 
factor de progres al României 
socialiste.

in Țara Vrancei, 
sipiritul creator al na
turii a zăbovit pare 
mai mult. Frumuse
țea peisajului impri
mă puritate și trăini- 
cie.ln bazinele fores
tiere mărginite de 
apele Nărujei, Putnei, 
Sușiței și Milcovului 
aurului verde i se 
deschid noi drumuri 
spre noi întruchipări. 
Alte puncte de lucru 
au apărut de curînd. 
Ele poartă nume de 
rezonanță unică: Zir-

„PĂSĂRI
ȘI OGARI -

Activitatea revoluționară, miș
carea de rezistență antifascistă 
constituie teme preferate ale ci
neaștilor bulgari. Filme precum : 
„Voci în insulă", „Tutunul", 
„Țar și general", „Stolul cap
tiv", „Am fost tineri" înscriindu- 
se printre cele mai bune reali
zări. Ultimul, inspirat din lupta 
ilegală a tineretului comunist 0 
poate cea mai de seamă realizare 
a cinematografiei bulgare.

Pe o temă asemănătoare aces
teia, tînărul regizor Gheorghi 
Stoianov, după ce absolvă la Pa
ris IDHEC-ul, își realizează fil- 
mul-poem „Păsări și ogari*.

Acțiunea filmului e o ilustrare 
a comentariului unuia dintre e- 
roi, din cei care în metafora fil
mului fac parte dintre „păsări" 
— adolescenții grupului antifas
cist ce cade In lupta inegală cu 
„ogarii" — poliția, armata, auto
ritățile civile, toate forțele opre
sive ale regimului fascist

Tinerii parcurg dramaticul 
drum de la revolta spontană la 
acțiunea organizată în datele 
unui subiect filmic structurat pe 
formula modernă a întoarcerii în 
timp cu secvențe gradate alter
nativ de poezie sau de epic tra
dițional. Există chiar un „abuz" 
de poezie care, spre final, devi
ne obositor, rămînînd un frumos 
dar nefuncțional 
stil.

începutul, acea 
în mediul micului
cial, In primii ani ai celui de al 
doilea război mondial, rămîne o 
promisiune pe care în întregul 
său filmul lui Stoianov o uită, 
furat — după cum aminteam — 
de viziunea unei poezii cinemato
grafice în sine. E de fapt în a- 
ceastă manieră principalul punct 
de răscruce al filmului modern 
care redescoperă imaginea cu o 
fascinație adeseori „paralizantă". 
Și e cu atît mai trist cu cît, e și 
cazul acestui film, „abuzul" sa 
face în dauna unui subiect gene-

exercițiu de

„introducere" 
oraș provin-
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ros care avea toate datele auten
ticei poezii epice.

Oricum, „Păsări și ogari" a 
vrut să nu semene cu „Am fost 
tineri" — tema și subiectele lor 
fiind mult asemănătoare — și, 
parțial, a reușit. Există aici ori
ginalitatea unei vehemente sa
tire la adresa filistinismului bur
ghez. Secvențele procesului, cu 
discursul timp al unui procuror, 
sînt exemplare în acest sens. Un 
autentic recital pe care-1 susține 
actorul Konstantin Koțev, unul 
dintre cei mai buni interpreți ai 
filmului bulgar, cunoscut spec
tatorilor noștri din „Inspectorul 
și noaptea", „Prima lecție", 
„Drumuri" etc.

„Păsări și ogari" se înscrie în 
„tradiția" filmelor debut unde 
regizorii întrec întotdeauna mă
sura, oferindu-ne de toate, ne
răbdători să-și demonstreze ta
lantul, să-și certifice realele lor 
predispoziții pentru toate genu
rile cinematografice, urmînd ca 
la al doilea sau al treilea film 
să-și găsească drumul.

TUDOR STANESCU
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na, Zboina sau Mor- 
danu. Tineri și vîrst
nici mînuiesc fierăs
traie mecanice sau 
manevrează tractoare, 
pe cînd sus, deasu
pra cuptoarelor, funi- 
cularele aleargă în
cărcate cu aur verde. 
Interlocutorul nostru, 
directorul unității de 
exploatare și indus
trializare a lemnului 
din Focșani, ne asi
gură că mijloacele 
tehnice care au intrat 
anul acesta în data-

rea șantierelor fores
tiere vor contribui 
la creșterea indicelui 
de mecanizare a lu
cirilor cu peste doi 
la sută față de 1969. 
Despre tineri nu are 
decît cuvinte de lau
dă. Argumentele sînt 
cuprinse în cele peste 
60 000 m.c. de masă 
lemnoasă care a luat 
deja calea valorifi
cării superioare.

i. e.

Cascadorii s-au format și s-au unit și în lupta surdă pe care o 
duc în permanență cu oamenii care nu înțeleg de ce marea majo
ritate a cascadorilor care ar putea să muncească în orice altă me
serie, fac cascadorie.

Grecu Sofronie, un băiat bun și muncitor, intrase într-un cerc 
de hippy și-și lăsase părul extraordinar de lung. Purta mărgele la 
gît și brățări.

— Măi Grecule. N-am nimic cu părul sau cu mărgelele tale. 
N-am nimic nici cu hippy și aș purta și eu părul lung că-mi stă 
bine, dar tu nu vezi că toți pletoșii și toți pierde-vară care vînd 
bilete la suprapreț la cinematograf zic că’s cascadori ?

— Atunci tu cum vrei să te deosebești de ei ?
— Eu mă deosebesc oricum de ei.
— Da, Grecule. Tu știi să cazi de pe cal, tu ești un om munci

tor, pe tine nu te aude nimeni vorbind decît încet și nu te cerți 
cu nimeni, dar oricine te poate întreba dacă n-ai un bilet în plus 
gîndindu-se că ai vreo douăzeci. Băieți I Să se tundă sau poate 
rămîne așa ?

— Să se tundă I
— Te tunzi, Grecule. Nu școlărește dar măcar cît Beatles-H, ce 

mama dracului I
— Zău, Grecule, că și eu aș vrea să mă pot îmbrăca oricum, dar 

prea ne bagă toată lumea în aceeași oală cu toate haimanalele.
Intr-o zi eram la coadă la un cinematograf și am intrat în vorbă 

cu un tip ca să treacă timpul mai repede. M-a întrebat ce meserie 
am și eu i-am spus o meserie oarecare. El mi-a spus că e cascador 
și încă o jumătate de oră mi-a povestit ce treburi formidabile fac 
ei la „Buftea". Îmi vorbea ceva și de niște avioane. In „Buftea" 
în afară de un corp de avion fără aripi n-am văzut ceva oare ar 
putea zbura. Trei sferturi din cei ce bat fără rost bulevardele apun 
că-s cascadori. O parte din ei au făcut figurație sau ai/ cărat sacul 
cu echipamentul de protecție al vreunui cascador.

AUREI. GRUȘEVSCHI

(VA URMA)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Consfătuire cu tinerii 
medici de la sate

loc Ieri • 
medici de

La Galați a avut 
consfătuire cu tinerii 
la sate, absolvenți ai institutelor 
Tnedico-farmaceutice 
1969, care își desfășoară activita
tea în unitățile sanitare din ju
deț. Consfătuirea a fost organi
zată de biroul Comitetului jude
țean de partid Tinerii medici și 
cadrele cu munci de răspundere 
din rețeaua sanitară au prezentat 
informări despre problemele me
dicale și organizatorice întîlnite 
în activitatea de circumscripție 
și dispensare, au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale, a propriilor 
condiții de muncă și de viață. în 
încheierea consfătuirii a luat cu- 
vîntul tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim secretar al Comite
tului județean de partid, președin
tele Consiliului popular județean.

I. CHIRIC

din anul

LUNI, t MARTIE 1970
• 18,00 Zilele Iul Martie 1945. 

Mărturii — emisiune pentru ti
neret • 18,30 Muzică la xilofon, 
interpretată de Nicolae Albulescu 
0 18,40 Actualitatea în economie : 
Contractul în acțiune • 19,00 Tele
jurnalul de seară o 19,20 Dansuri 
populare interpretate de un grup 
de dansatori ai Ansamblului 
„Nicolae Bălcescu" e 19,30 Repor- 
taj-anchetă. Imaginația obligă la 
Imaginație o 20,00 Reflector
• 20,10 Anunțuri — Publicitate
• 20,15 Roman foileton : „Mîndrle 
și prejudecată" (V) o 20,45 Mîine, 
ediția a IlI-a a Concursului și 
Festivalului internațional de mu
zică ușoară Brașov — România 
1970 • 21,00 Campionatul mondial 
de hochei — grupa B : România- 
S.U.A. (repriza a IlI-a). Transmi
siune directă de la patinoarul ,,23 
August" din Capitală « 21,45 A- 
genda politică de Eugen Mândrie
• 21,55 Actualități muzicale
• 22,25 Telejurnalul de noapte
• 22,35 Scena. Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — reportaj mo
nografic.

ÎN SPATELE
(Urmare din pag. I) 

produce în ochii celor care, 
precauți, nu vor să sc expu
nă confuziilor nici ca emiță
tori. nici ca ingurgitatori De 
aici credința atîtora. mai 
ales din tînăra generație că 
o mină bine păzită, că un to-

Adolescentă
(Urmare din pag. I)

unor personalități în formare. 
Aud adesea din partea celor mai 
vîrstnici, părinți sau educatori, 
reproșuri făcute celor care iubeso 
prea mult muzica beat, mini- 
jupul, dansul, care sînt capabili 
să comenteze ceasuri întregi ul
tima melodie a Beatles-ilor sau 
un roman polițist. De undeva, 
din rigiditatea și poate inerția ce
lor intrați adînc în viață, aces
te reproșuri devin răuvoitoare 
prin lipsa lor de adevăr. Cînd s-a 
auzit de adolescentul acela — 
minune de la Bistrița-Năsăud —• 
care a cucerit, prin cunoștințele 
sale de fizică, un senat de aca
demicieni, unii au exclamat: dar 
este o excepție ! atît e de matur și 
de serios la 18 ani ? Glumind 
s-ar putea spune că este o excep
ție care confirmă regula și că 
maturitatea, seriozitatea adoles
cenților este acum, mai mult de
cît altă dată, un adevăr. Preocu
pați în realitate de destinele lu
mii, ca atîtea alte generații dina
intea lor, ei nu se opresc în a-șî 
pune doar aceste probleme ci în
cearcă, vor, Caută soluții, rezol
vări. Intre întrebarea „ce este o 
floare ?“ și aceasta : „înaintînd 
în domeniul științific, în tehnică, 
credeți că riscăm să ne pierdem 
sensibilitatea specific omeneas
că ?" există, de fapt, o legătură 
emoțională C',\’ circumscrie uni
versul adolescentin datelor lor 
inițiale, cunoscute din psihologie^ 
dar și altora, încă greu de dis
cernut sau de acceptat. Este un 
profund gest de responsabilitate 
umană să scormonești viitorul nu 
cu iluzii și cu romantisme ieftine 
ci cu maturitatea unor elemen
te pe care ți le oferă realitatea 
înconjurătoare. Este un gest de 
candoare și frumusețe sufleteas
că să notezi la rubrica „cel mai 
frumos cuvînt" : om, iubire, spe
ranță sau fericire, sau, sintetic, 
viață. Este o dovadă de curiozi
tate și de multilateralitate a gus
turilor să discuți despre Beetho
ven, despre Hemingway, despre 
moda ideală pentru tineri și des
pre formația beat preferată sau 
despre Ursula Andrews.

Nu au nimic adolescenții din 
schematismul cu care îi judecăm
adesea. Ei ies din schemă nu nu
mai cu faptele lor rele, necon
forme normelor stabilite, ci mal 
ales cu cele bune, cu gîndurile 
lor de mare profunzime și lim
pezime, cu marea lor încredere 
în ei, în viitor, și mai ales în 
cei maturi. Căci numai o deose
bită încredere în oameni îți dă 
curajul să gîndești frumos, să 
speri și să te preocupi de întin
derea universului uman. Pute
rea de convingere, de argumen
tare a adolescenților este nesfîr- 
șită. Și ce minunată est0 
conștiința acestei puteri !
peste mult timp, — scrie, în ul
timele pagini, Simona Col»- 
bicchio — voi spune cu părere 
de rău și lacrimi în ochi: adioi, 
adolescență ! Ai fost fermecătoa
re și m-ai învățat multe. M-ai 
învățat că viața e frumoasă și 
trebuie trăită. Mulțumesc, ado
lescență !“.

IRIȘILOR
nus redus al gesturilor îî 
ferește — „ca va" ! — de jal
nica postură a sentimentalis
mului demagogic. E bine, e 
foarte b!ne, cu singura con
diție ca în spatele irișilor 
noștri severi să conservăm 1 
tot timpul niște Carpați plia! j-ț 
de zăpezi și gînduri.
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România s-a calificat

-

Al

CAROL 
COREU

Concursul de atletism do
tat cu „Cupa de cristal" a 
fost dominat de remarcabila 
performanța obținută de 
CAROL CORBU la triplu- 
salt, care il consacră cu au
toritate printre ații mondi
ali ai probei. Totodată el de
vine prim pretendent la tit
lul de campion la apropia
tele întreceri europene de 
sală, care vor avea loc Ia 
Viena, peste 12 iile. După 
cițiva ani de pregătire, mai 
puțin fructuoși, din cauza 
unor repetate traumatisme, 
el s-a afirmat puternic anul 
trecut cind a ocupat locul 4 
la Campionatele europene de 
la Atena. Seriozitatea, talen
tul și puterea de luptă din 
concurs, sînt tot atîtea ga
ranții că tinărul atlet Carol 
Corbu este doar la începutul 
afirmării sale.

„Grupa 

in acțiune"
PREDEAL (prin telefon de la 

trimisul nostru).
După cum am anunțat în zia

rul nostru de sîmbătă un „echi
paj" format din 1200 de membri, 
tineri elevi ți muncitori din 
sectorul III al Capitalei, au luat 
parte, în cadrul unei acțiuni 
organizate de comitetul U.T.C. 
al sectorului III în colaborare 
cu Comitetul orășenesc Predeal 
al U.T.C. la o duminică sportiv- 
recreativă. S-au desfășu
rat „goane* pe schiuri, cu și 
fără trînte, separat, și în cadru 
organizat. Concursul (care pen
tru a fi mai piperat și genera
tor de subiecte de discuții pen
tru restul săptămînii a reunit 
un traseu de slalom și fond) a 
fost cîștigat la mare luptă de 
elevii Liceului „Mihai Viteazul".

Dar în centrul atenției s-a si
tuat concursul aplicativ „Grupa 
în acțiune" — un veritabil exa
men al gradului de instruire a 
elevilor din sectorul III, partici- 
panți la cursurile de pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei. Circa 100 de elevi și eleve 
împărțiți în 10 grupe și-au dis
putat întîietatea, contra crono
metru, pe un traseu de 2,5 kilo
metri special amenajat pe Va
lea Poliștoaicei, între cabanele 
Clăbucet — sosire și Cioplea. 
Parcursul, presărat cu diferite 
obstacole naturale sau...... peda
gogice", a obligat pe concurențl 
să rezolve o serie de probleme 
tactice și strategice i stabilirea 
punctelor cardinale, verificarea 
azimutului, transportul „răniți- 
lor", străbaterea unui teren „in
fectat", aruncarea grenadei la 
punct fix Au cîștigat — la BĂ
IEȚI — reprezentativa Liceului 
„23 August", urmat de cea a li
ceelor „Iulia Hașdeu" și „Geor
ge Coșbuc" iar Ia FETE, de ase
menea, reprezentantele liceului 

(„23 August" urmate de cele ale 
liceelor „Mihai Viteazul" și 
„Emil Racoviță".

La sosire, comandanții grupe
lor cîștigătoare — Magdalena 
Matiș din clasa a Xl-a A și 
Victor Manolescu din clasa a 
XH-a C, ne-au vorbit în nu
mele colegilor despre „tempe
ratura* disputei, dificultățile 
traseului (care le-a pus proble
me tactice, dar mai ales spor
tive speciale, deosebite de cele 
oferite de pregătirea obișnuită)

Deci o acțiune de răsunet care 
trebuie să constituie pentru 
celelalte comitete U.T.C. din Ca
pitală și din țară o invitație cu 
garanție sigură de succes.

B. ANDREI

® TENIS : „Rachetele* noas
tre în turnee de prestigiu

Finala turneului de tenis de 
la Macon (Georgia), se va dis
puta între Arthur Ashe și Cliff 
Richey. In semifinale Ashe l-a 
eliminat cu 9—7; 6—2, pe Bob 
Lutz, în vreme ce Richey l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe Jaime 
FilloL

In finala probei de dublu 
bărbați cuplul român Uie Năs
oase — Ion Tiriac se va întîlni 
cu perechea Bob Carmichael. 
Terry Addison. în semifinale 
Năstase și Țiriac au învins cu 
6—4, 6—1 perechea americană 
Richey, Graebner

e In sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis pe teren aco
perit ale Franței (întrecerile se 
desfășoară la Lyon), în proba 
de dublu masculin („optimi" de 
finală), cuplul Courcol (Franța)— 
Elsenbroich (R. F. a Germaniei)

in ,,sferturile" C. M. de handbal

Pentru noi

< HAND

POLI" BUCUREȘTI — 
etapei i

re
PERFORMERA

de a doua 
au furniza-

CAMPIONATUL. MONDIAL
•L.

Z BALL

Surpriza celei 
etape a returului . _
t-o studenții bucureșteni care 
au întrecut. experimentata 
formație „Steaua" cu 82—77 
(41—41), după un meci dra
matic în care au evoluat e- 
fectiv cu rezervele : Rusu 
(min. 16), Popa și Troacă 
(mln. 32) jucători de bază

DE HOCHEI GRUPA B

ECHIPA S. U. A

bătălia începe marți
► BASCHET NU MAI ARE EMOȚII

Gambucci (11 p) și înaintea com
patriotului său Hikigi (9 p). Bine
înțeles că în această afirmare a 
jucătorului japonez printrb cei 
mai eficace hocheiști ai grupei 
B au contat cele 3 goluri marcate 
în poarta noastră, ca și cele două 
pase hotărîtoare oferite coechi
pierilor în Aceeași partidă.

Derbiul campionatului — sin
gurul, pentru că numai vest-ger- 
manii s-ar fi putut opune ameri
canilor în marșul lor de revenire 
în grupa A — a fost, cum rar se 
întîmplă în hochei ca și în alte 
sporturi, cel mai frumos meci de 
pînă acum. îndeosebi în prima 
repriză, cînd reprezentativa R.F. 
a Germaniei a reușit să se menți
nă la nivelul de joc al adversa
rilor — și, de altfel, să încheie 
în avantaj, cu 1—0 — meciul a 
fost de o rapiditate și o specta
culozitate remarcabilă. Filmat, 
golul marcat în minutul 5 de 
Hartelt (o combinație derutantă 
a întregii linii de atac vest-ger- 
mane) ca și cel al Iui Gambucci 
(min. 31, o cursă pe tot terenul, 
driblînd tot ce i-a ieșit în cale) 
ar putea fi oricînd mostre de per
fectă măiestrie hocheistică. Și, 
poate, de astă dată e cazul să 
folosim ca argument pentru va
loarea meciului mai ales fazele 
din care nu s-au marcat goluri 
— numeroase, dramatice, interzi- 
cînd spectatorilor respirația, faze 
nefinalizate îndeosebi datorită 
jocului excepțional al portarilor 
Wetzel și Kehle (ultimul, devenit 
titular numai prin accidentarea 
lui Makatsch în primul meci, s-a 
impus ca o revelație chiar pen
tru coechipieri și ca unul din cei 
mai buni portari ai acestui cam
pionat). în fine, semnificativ 
pentru acest derbi este și faptul 
că, pentru prima oară, americanii 
au pierdut o repriză, că ei au 
fost cei nevoiți să se bată pentru 
egalare, că au fost egalați încă 
o dată după 2—1 și abia în ultima 
parte a meciului au izbutit să-și 
contureze o victorie într-adevăr 
meritată, dar multă vreme incer
tă. De semnalat ar mai fi că, 
prin jocul său de sîmbătă seara, 
prin splendidul gol cu care a 
adus egalitatea pe tabela de 
marcaj și poate înainte de toate 
prin calmul său imperturbabil în 
cele mai fierbinți faze, fundașul 
american Konik a intrat definitiv 
în grațiile publicului bucureștean, 
devenind unul din favoriții săi. 
Scor final : 5—2.

Desfășurat „în umbra" derbiu
lui care avea să încoroneze sea
ra de sîmbătă, meciul Japonia- 
Bulgaria nu ridica nici un semn 
de întrebare în privința învingă
torului. Și totuși, pînă spre sfîr
șitul primei reprize dîrzenia 
bulgarilor reușise să țină disputa 
în echilibru, pînă cu un minut 
înainte de pauză tabela de mar
caj indicînd o diferență minimă : 
2—1. In continuare, însă, rapidi
tatea și abilitatea niponilor își 

cuvîntul, într-o serie de

al Politehnicii, au părăsit 
rtnd pe rînd terenul pentru 
5 greșeli personale. Steliștii, 
din rîndul cărora nu au lipsit 
cunoscuții jucători Nosievici, 
Tarău, Czomor. Dimancea și 
Gh. Valeriu s-au lăsat depă
șiți la toate capitolele.

ALTE REZULTATE : Mas
culin : Dinamo—„Poli" Bra
șov 91—52 (45—24) ; I.C.H.F.— 
„Poli" Galați 84—69 (35—29). 
Feminin: Constructorul Bucu
rești — Crlșul Oradea 56—38 
(28—18).

PROGRAMUL DE AZI

Norvegia —

Iugoslavia —

România

relatarea noastră.

cite îmi dau sea- 
față are cele mai

n-au acumulat nici un

Ora 9,30 t R. F. G. —Bul
garia.
Ora 12,00:
Japonia.
Ora 17,00:
Elveția.
Ora 19,30 :
S.U.A.

Prin telefon de la

a Germaniei
Fotografia: VASILE RANGA

A doua zi a întîlnirilor nu a 
adus nici o complicație în ierar
hia seriilor ci, dimpotrivă, a 
confirmat pronosticurile astfel 
că Ja această oră, înainte de par
tidele celui de al treilea tur, sînt 
virtuale calificate pentru sfer
turi România și R. F. a Germa
niei (a învins Franța cu 15—12 
In meciul de sîmbătă) din grupa 
noastră, Danemarca (a învins 
Islanda cu 19—13) și Ungaria 
(a învins Polonia cu 15—9) din 
grupa a IV-a, Cehoslovacia (a în
vins S.U.A. cu 23—9) și Iugos
lavia (meci nul, mare supriză, 
17—17 cu Japonia), din grupa a 
Il-a. Lucrurile sînt ceva mai 
complicate în grupa I care ne 
interesează pe noi direct, întru- 
cît viitoarea noastră adversară 
din sferturi se decide de abia 
după întîlnirile de duminică 
seara, deoarece rezultatele par
tidelor U. R. S. S. — Norvegia 
(10—9) și R.D.G.—Suedia (9—11) 
n-au clarificat lucrurile.

Pînă la deznodămînt să adu
cem în prim plan, partida Ro
mânia—Elveția desfășurată sîm
bătă seara la Amiens, în prezen
ța unei săli arhipline. Așa cum 
poate se știe, băieții au cîștigat 
cu un scor (22—7), care s-ar pă
rea că nu mai suscită comenta
rii. Din nou echipa noastră a 
făcut o partidă curioasă ca des
fășurare : în prima repriză a 
fost tot timpul talonată de ad
versara ei, scorul evoluînd pînă 
aproape spre final la diferență 
de un singur gol. în această par
te a jocului adversarii ne-au 
surprins prin viteză și resurse 
fizice nebănuite care, de altfel, 
anunțau după un efort și un con
sum de energie așa de mare, o 
cădere implacabilă. Ceea ce s-a 
și întîmplat. După pauză n-a 
existat pe teren decît o echipă 
și aceasta era a noastră. Era 
chiar cît pe ce să se înregistreze 
un fapt neobișnuit pentru o par
tidă de handbal : adică adver-

ECOURI
Investigațiile noastre pornesc 

de la complicațiile ce se ivesc 
ori de cîte ori se pune problema 
obținerii unei aprobări de acces 
pe bazele sportive ale unui oraș 
sau altul, ale unui club sau al
tul, pentru organizarea etape
lor competițiilor sportive de 
masă. Fie că este vorba despre 
elevi, sportivi de la sate sau 
orice altă categorie de tineri, 
obstacolele sînt aceleași. La 
Ploiești pentru organizarea fa
zei județene a „Cupei tineretu
lui de Ia sate" s-a făcut apel la 
baza sportivă. „Rafinăria" Te
ica jen : s-a obținut aprobarea 
comitetului sindical, dar n-a 
știut conducerea ; terenurile, 
administrate de rafinărie, se 
află însă în Incinta Uzinei me
canice Teleajen | alte interven
ții, alt comitet sindical, altă 
conducere... Timp pierdut, în- 
ttrzieri, intervenții, care rare
ori se termină cu concesii sau 
aprobări.

Să fie oare chiar atlt de în
cărcat programul bazelor spor
tive ploieștene, cu antrenamen
tul și competițiile secțiilor de 
performanță respective ? Să nu 
rămînă chiar nici o „fereastră" 
pe parcursul unei zile cînd baza 
sportivă să poată fi pusă la dis
poziția miilor de tineri, dornici 
de sport, cîteva ore pe zi 7 A- 
proape 20 000 de elevi învață în 
școlile ploieștene. Și acest nu
măr reprezintă doar o singură 
categorie de tineri. Sălile de 
sport ale liceelor se pot număra 
pe degete : la nr. 2, 5, și 6. Șco
lile generale, profesionale și 
tehnice își rezolvă și ele, impro
vizat, problema încăperilor ne
cesare activității didactice de e- 
ducație fizică. Unde atunci, pe 
ce baze sportive, au loc com
petițiile calendarului activității 
sportive de masă ? De ce nu sînt 
puse Ia dispoziția tinerilor elevi, 
muncitori, tehnicieni, studenți, 
cooperatori, bazele sportive ale 
orașului care, în cea mai mare 
parte a unei zile stau încuiate 
și complet nefolosite ? Să le e- 
numerăm pe cele mai princi
pale : stadionul Petrolul, cu a- 
nexele sale, sala de jocuri spor
tive a clubului ; complexul de 
la Vega (Rafinăria Ploiești nord) 
cu teren de fotbal, pistă, bazin 
acoperit | baza sportivă de la 
fabrica „Dorobanțul" ; popică- 
ria și terenul de fotbal de la 
„Columbia". „Mulți profesori 
de specialitate, multe conduceri

a întrecut cu 6—3, 6—4 pere
chea Dron — Mărmureanu (Ro
mânia).

FOTBAL : Despre adversarii 
băcăuanilor.

• în campionatul englez de 
fotbal, echipa Arsenal (viitoarea 
adversară a formației Dinamo 
Bacău în „Cupa europeană a 
tîrgurilor") a învins pe teren 
propriu cu scorul de 3—1 (1—1) 
formația Sunderland.
Măsuri drastice

• Liga italiană de fotbal a 
suspendat pe viață șase jucă
tori ai echipei Spezia, care l-au

trimisul nostru special, 
VASILE CĂBULEA

sării noștri să nu reușească să 
Înscrie într-o repriză nici un 
goL Totuși, după 20 de minute, 
lntr-un moment de neatenție și 
relaxare a apărării noastre, el
vețienii reușesc să evite umilin
ța : ei marcă golul de onoare al 
reprizei, în timp ce tricolorii în
scriu de 13 ori. Deci, 13—1 în re
priza a Il-a — o repriză furioa
să, un raport care în ceea ce 
ne privește reflectă potențialul 
valoric și tehnic al echipei. 
Lucru îmbucurător, ln această 
parte n-a jucat deloc Samungi 
și extrem de puțin Oțelea, Chi- 
cid, Gruia și Penu, antrenorii 
preferind să-I odihnească, să le 
cruțe puterile pentru zilele grele 
care vor veni. Luînd pe cont 
propriu „ostilitățile" din teren, 
Gațu, Moldovan, Popescu, Go
ran au făcut pentru entuziastul 
public care-i aplauda la scenă 
deschisă, cîteva numere de mare 
spectacol handbalistic. Cele mai 
multe goluri le-au înscris : Gru
ia, Gațu, Moldovan — toți cîte 
4, Popescu — 3 (două din 7 
metri).

Duminică dimineața băieții 
s-au sculat dis de dimineață, 
și-au făcut bagajele și cu un 
tren special împreună cu învin
șii lor au călătorit spre cel de 
al treilea oraș gazdă, Caen. în 
mod neobișnuit obiectul dialo
gurilor — deconectant fiind de 
grija calificării în sferturi — 
erau amintirile legate de scurta 
ședere de la Amiens. Orașul — 
victimă celui de al doilea

război mondial (au fost distruse 
16 000 de clădiri) se mîndrește 
eu un monument unicat în Eu
ropa, catedrală zidită în secolul 
XIII, înaltă de 110 metri, casa 
în care a trăit, a scris și a mu
rit Jules Verne, clădirea veche 
a primăriei unde Napoleon a 
semnat Pacea de la Amiens, 
Teatrul de balet considerat 
drept centrul coregrafio al Fran
ței — obiective care s-au în
scris pe agenda de vizită a 
handbaliștilor noștri. S-ar pu
tea crede că jucătorii, antreno
rii, nu-s prea îngrijorați de gre
aua lor misiune la „mondiale". 
Inexact. „Pentru noi, C.M. în
cepe marți, cînd vom avea pri. 
mul meci în sferturile de finală" 
— spunea cu circumspecție an
trenorul Nicolae Nedef. L-am 
întrebat pe Gruia — în care ne 
punem toate nădejdile, a cărui 
fotografie în ipostaze de tunar 
năpraznic nu lipsește nici o zi 
din ziare — ce crede la această 
oră : „Pînă aici a fost un drum 
ușor, fără obstacole.-De aceea 
nu mi-am consumat prea mult 
din „explozibil". Dacă nu mai 
pot fi golgeter — in serii n-am 
întîlnit echipe cu care să rotun
jesc de obicei cifre astronomice 
■— la cel de campion, vă spun 
drept, visez tot timpul. Echipa 
noastră, după 
ma la ora de 
bune șanse".

închei aici 
Peste numai o oră echipa noas
tră va întîlni puternica forma
ție a R.F. a Germaniei într-un 
meci care de fapt nu mai con
tează, ambele echipe acumulînd 
4 puncte, sînt calificate în vre
me ce Franța și Elveția care se 
întîlneso în deschidere într-o 
partidă ca contează de acum 
numai pentru palmaresul pro
priu 
punct. Astăzi va fi încercat șî 
Guneș.

Hocheiștii americani asaltează poarta formației R. F.

„SOMNUL
școli și instituții se complac 
refrenul „n-avem sală pro-

SĂLILOR DE SPORT“
de
în ___,____
prie, n-avem teren, n-avem spa
țiu, n-avem fonduri..." — ne re
latează tovarășul Titi Dinu, șe
ful sectorului sport al Comite
tului municipal Ploiești al U.T.C. 
Lesne de înțeles că optica a- 
ceasta, cea mai facilă, se reper
cutează cit se poate de nefavo
rabil asupra prezenței în nu
măr mare a elevilor și in gene
ral a tinerilor pe terenurile de 
sport. Pe de o parte so
licitările trebuie să fie formu
late din partea organizațiilor 
U.T.C. către „proprietarii" ba
zelor sportive ; pe de altă parte,

mină. In grupuri organizate, dis
ciplinate, conduși de profesori 
de educație fizică sau instruc
tori, în orele libere ale bazei, 
sălii sau popicăriei, tinerii ar 
beneficia efectiv de calendarul 
sportiv care le este destinat".

S-ar părea că această contri
buție a tinerilor la amenajarea 
și întreținerea bazei sportive ce 
ar urma să fie „împrumutată" 
este o propunere rațională care 
poate cointeresa „părțile". Nu 
însă, ca în cazul bazei sportive 
de la Vega unde, sportivii Școlii 
profesionale auto, vecini cu 
complexul, conduși de profeso
rul Alexandru Filip, au partici-

IN LOCUL PORȚI

LOR ZĂVORITE
optica acestor „proprietari* tre
buie serios modificată. Simplu 
de înțeles că elevii, colectivele 
de tineri care ii solicită, nu sînt 
niște „străini" față de întreprin
derile orașului nostru : sînt fiii 
salariaților, viitorii tehnicieni, 
muncitori, funcționari ai unită
ților economice ploieștene. Să 
fim și mai expliciți : orice orga
nizație U.T.C. care solicită o 
sală, un teren, o popicărie sau 
un culoar al bazinului de înot, 
pentru organizarea unei etape 
a competițiilor sportive de 
masă, ar accepta chiar orele in 
care n-ar fi deloc stinjenită ac
tivitatea secțiilor de performan
tă, ba chiar ar presta activități 
de muncă patriotică pentru în
treținerea, amenajarea și buna 
gospodărire a bazei sportive fo
losite. Pentru patinaj sau te
nis de masă, de pildă, n-ar fi 
deloc imposibil ca patinoarul 
clubului Petrolul, din str. 
Latină, sau una din sălile 
numeroaselor întreprinderi să 
ne fie puse ia dispozi
ție citeva ore într-o săptă-

pat în timpul verii la amenaja
rea terenurilor : au cărat și cer
nut zgura, 
de curățire 
treținerea 
terminarea 
primii care ____, __
accesul pe bază au fost... înșiși 
elevii Școlii profesionale auto.

„Accesul tinerilor pe bazele 
sportive ale orașului dintre care 
multe stau închise sau sînt prea 
puțin folosite față de capacita
tea și posibilitățile existente este 
una dintre modalitățile efici
ente, concrete, ale impulsionă-

au efectuat lucrări 
a buruienilor și în- 
instalațiilor. După 

acestor activități, 
au fost refuzați la

rii activității sportive de masă 
este de părere tovarășul Gheor
ghe Ionescu, instructor meto
dist la C.J.E.F.S. Prahova. Prima 
și cea mai însemnată pierdere 
este aceea că primele etape, a- 
celea pe clase, secții, ateliere, 
școli care ar trebui să angreneze 
marea masă a tineretului, se 
consumă în improvizație din 
cauza, în primul rind, a lipsei 
bazelor sportive. Accesul ele
vilor începe să fie totuși regle
mentat : 600 de școlari din cla
sele I—IV frecventează bazinul 
acoperit, cîte două ore săptămî- 
nal. Experimentul s-ar putea ex
tinde. Sînt de părere că fiecare 
club sportiv își poate orsamza 
cîte o secție de elevi speciali
zată pe o ramură sportivă. Așa 
cum anul trecut a fost organi
zat campionatul orășenesc de 
fotbal pentru echipele de școlari. 
Fiecare întreprindere s-a ocu
pat de echipa celei mai apropi
ate școli, iar unele asociații au 
preluat aceste școli. întreprinde
rea de Carotaj și perforări. 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi, Feroemail, Dacia, au 
„crescut" echipe de elevi cărora 
le-au pus la dispoziție terenuri, 
echipament de comandă, instruc
tori.... ciocolată. Ideea a fost 
brusc abandonată : 43 de astfel 
de echipe, în 5 serii, li s-au 
părut prea puțin... tovarășilor 
din Inspectoratul județean șco
lar. Au fost și dispute de atri
buții... Iată de ce cred că dacă 
vrem, și trebuie, să rezolvăm 
problema accesului tinerilor pe 
bazele sportive ale orașului este 
necesară, în prealabil, o punere 
de acord a forurilor tutelare 
care conlucrează la nivelul jude
țelor : sindicat, * " “ ‘
C.J.E.F.S., U.T.C., 
glementarea, după 
trebuie să înceapă 
mai grabnic".

VIOREL RABA

invățămint, 
cluburi. Re- 

părerea mea, 
de aici ți cit

• Dinamo București . — 
Universitatea Craiova 1—1 
(1-1).

Stadionul Dinamo din Ca
pitală a găzduit ieri întîlni- 
rea amicală de fotbal dintre 
echipele Dinamo București 
și Universitatea Craiova. 
Partida a decepționat în în
tregime. Uitînd, se pare, de 
caracterul meciului care avea 
ca scop numai pregătirea, ju
cătorii celor două formații 
au găsit de cuviință să tran
șeze unele rivalități rămase 
probabil din sezonul trecut. 
Astfel fundașul dinamovist 
Dobrău îl accidentează grav 
pe Bălan iar Doru Popescu 
îl faultează dur pe Deselnicu. 
în felul acesta formația cra- 
ioveană va avea un sezon 
extrem de greu avînd în ve
dere și îmbolnăvirea funda
șului central Popa, compar
timentul defensiv devenind o 
problemă serioasă a antreno
rului Coidum. Despre partidă 
propriu-zis se poate spune 
că singurele două faze clare 
de fotbal au dus la înscrie
rea celor două goluri. Pîrcă- 
lab după o cursă caracteris
tică îl obligă pe Ivan să în
scrie în propria-i poartă, iar 
la o admirabilă pasă în adîn- 
cime a lui Oblemenco apă
rarea dinamovistă este prac
tic scoasă din joc și Niță 
aduce egalarea. Spre regre
tele numeroșilor spectatori, 
pînă la sfîrșitul meciului 
asistăm la orice, numai la 
fotbal nu.

• într-un meci internațio
nal desfășurat pe stadionul 
Progresul, Metalul Bucu
rești a întîlnit echipa bul
gară „Spartak" din Varna. 
Partida s-a încheiat cu re
zultatul de egalitate 2—2 
(2-2).

faze de mare spectacol adversarii 
lor rămîn spectatori ca și noi, cei 
din tribune, reprizele se încheie 
cu diferențe substanțiale (4—1 și 
4—0), scorul general luînd pro
porții : 8—2. Din acest meci ar 
mai fi de remărcat faptul că, 
marcînd nu mai puțin de 5 go
luri, excelentul Kurokawa — pur
tătorul tricoului cu nr. 10 în e- 
chipa Japoniei și singurul hocheist 
cu ochelari de vedere la acest 
campionat — a trecut pe locul 
doi în clasamentul realizatorilor, 
la două puncte de americanul 
Lilyholm (13 p), la egalitate cu COSTIN BUZDUGAN

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE"

Brăilenii și-au desemnat campionii
Acum citeva zile, două din sălile Clubului Combinatului de 

hîrtie și celuloză din orașul-port la Dunăre, Brăila, s-au dovedit 
neîncăpătoare : peste 150 de spectatori, strinși în jurul celor 
zece mese de șah și două de tenis de masă, niulți dintre ei veniți 
special la Brăila cu o zi înainte pentru a-și susține reprezen
tanții, au luat parte la întrecerile etapei a III-a, pe județ, a 
Cupei tineretului de Ia sate —ediția a Il-a de iarnă. La apelul 
oficialilor special desemnați de către C.J.E.F.S., s-au aliniat Ia 
startul etapei finale 44 de jucători de tenis de masă — între care 
7 fete — 27 de șahiști (8 fete) clasați pe primele locuri în cadrul 
fazei precedente pe centre de comune. Medaliile de aur, argint 
și bronz, diplomele, premiile în materiale și echipament au în
cununat eforturile celor mai buni tineri sportivi săteni ai jude
țului care au parcurs cu succes, etapă după etapă, toate fazele 
popularei competiții începînd din noiembrie anul trecut.

Șahul are un autentic campion în persoana Iui Virgil Nedelcu 
din comuna Măxineni, neînvins în întreg turneul ; la fete locul I 
a fost ocupat, surprinzător, de o debutantă : cooperatoarea 
Anișoara Bordei din comuna Zăvoaia, pe care principala contra 
candidată, Tudora Enache (Movila Miresii) n-a putut-o învinge.

La tenis de masă cu o singură excepție — în proba de simplu 
masculin ciștigată de Radu Voicu din comuna Viziru (secretarul 
comitetului U.T.C.), — celelalte titluri au constituit „apanajul" 
sportivilor din Ianca (probele feminine) și Movila Miresii (dublu 
masculin și dublu mixt) ; simplu — Nadia Blaga ; dublu — Ta
tiana Savu și Jana Codau ; la băieți, pe primul loc, cuplul 
Roman Buzoianu — Ianis Dulgheris ; dublu mixt — Gabriela 
Mînd^i, Roman Buzoianu. >

• ATLETISM
Performante 

de valoare mondială

„CUPA DE CRISTAL
atacat pe arbitrul meciului și 
au provocat grave dezordini pe 
teren.

ȘAH : U.R.S.S. — „Echipa 
lumii".
• La Belgrad s-a anunțat 

componența echipei de șah a 
U.R.S.S. care va întîlni la sfîrși- 
tul lunii martie — începutul 
lunii aprilie selecționata restu
lui lumii într-un meci așteptat 
cu mare interes în cercurile 
șahiste mondiale. La prima masă 
va juca Boris Spasski, campion 
mondial, iar la celelalte mese 
vor participa în Ordine Petro
sian. Korcinoi, Botvinnik. Smîs- 
iov, Tal, Keres, Polugaevski, 
Gheller și Taimanov. Selecțio
nata mondială are următoarea 
alcătuire : Fischer, Larsen, Por- 
tisch, Hort, Gligorici, Reshev- 
sky, Uhlmann, Matulovicl. Naj- 
dorf și Ivkov

Cu cei 6,22 m. (record dc ju
nioare) săriți de Alina Popescu 
la recentul concurs internațional 
de sală, ea a pășit cu vigoare 
pe drumul consacrării între at
letele tinere ale lumii, și chiar 
între atletele senioare, dîndu-ne 
speranța că reușitele Vioricăi 
Viscopoleanu nu vor rămîne i- 
zolate. Cît despre centimetrul 
în plus pe care l-a obținut — 
în ultima săritură — atleta en
gleză Sue Scott, medaliată a 
campionatelor europene de sală 
de anul trecut, aceasta nu scade 
cu nimic — ba dimpotrivă — 
din meritele tinerei noastre ju
nioare. Și totuși „capul de afiș" 
de la acest cocurs îl deține 
fără îndoială, triplusaltul. unde 
Carol Corbu și Șerban Ciochină, 
după ce au mai depășit de trei 
ori recordul republican al pro
bei, și după ce au învins pe 
maghiarul Zoltan Csiffra, recen
tul învingător al campionului 
olimpic și recordman al probei, 
au reușit să stabilească totoda
tă și cele mai bune performanțe 
mondiale ale anului pe teren a-

coperit. Ciochină, a primit, 
prompt, (după 16,53 m.), replica 
lui Carol Corbu cu o săritură de 
16,54 m., urmată de excepționa
lul 16,62 m„ cea mai bună per
formanță mondială realizată 
vreodată pe un teren acoperit. în 
probele de sprint, campionii na
ționali Eleonora Monoranu și 
Mihai Vosminschi au fost în- 
trecuți de Aura Petrescu și 
Gheorghe Zamfirescu. La arun
cări, în afara recordului englez 
obținut de învingătoarea probei, 
Mary Peters, cu 16,40 m., nimic 
deosebit. A plăcut din nou Ser- 
ban loan, căruia înălțimile de 
dincolo de 2,12 m., i-au devenit 
familiare. De astă dată a cîști
gat săritura în înălțime cu 2,14 
m„ însă a dat dovadă de mai 
multă nervozitate decît ne obiș
nuise. Tot în cadrul săriturilor, 
Petre Astafei a cîștigat prăjina 
cu 4,90 m. Săritorul nostru însă, 
renăscînd din propria-i cenușe, 
a reușit, în afară de concurs, 
să treacă 5,00 m„ ceea ce nu-i 
rău.

SILVIU DUMITRESCU

R. VIORELCORNEL IONESCU

Masculin :
Mare 
0—3 ;

ln prima etapă a returului campionatului republican de volei 
masculin, formațiile Dinamo București și Unirea Tricolor Brăila au 

oferit o partidă plină de dinamism și spectacol

Dinamoviștii, în propriul lor 
fief, în compania echipei brăi- 

” ’ ’ ne-au 
ceva 

turului. Și 
numai al în- 

al învinșilor, 
a început jo- 
foarte mult 
dinamovistă 

promptă in

lene „Unirea* Tricolor" 
făcut să mai uităm cîte 
din amărăciunile 
meritul nu e _ 
vingătorilor ci, și 
„Unirea 
cui la 
aplomb, 
a fost 
această 
însă nu . _____
pei oaspete. Imaginea unei sur
prize care începea să se în
chege, n-a trăit prea mult, de
oarece voleibaliștii din Șoseaua 
Ștefan cel Mare și-au reorgani
zat rapid forțele. Cu Smere- 
cinșchi ajuns Ia serviciu — cel 
mai bun de pe teren — Dinamo 
cîștigă cinci puncte consecutive, 
egalează și nu mai cedează 
conducerea. Următorul set cer
tifică definitiv calitatea parti
dei. Codoi, Tîrlici și Dumănoiu 
au „tras" ca o artilerie tele
ghidată, distrugînd aproape 
toate blocajele brăilenilor. Scor 
final 3—0 pentru Dinamo.

Alte rezultate.
Rapid — Minerul Baia 
3—0 ; Petrolul — Steaua _ _ . 
„Poli." Galați — Viitorul Ba^ău 
3—1 ; feminin : Rapid — Pro
gresul 3- 0 : I.E.F.S. - ,.U“ Ti
mișoara 0—3.

CORNEL VALEANU

Tricolor" 
fileu' cu 

Replica 
foarte ,___ ,__

primă parte a setului, 
a fost superioară echi-



Republica Sud-Afrîcană. As
pect de la o recentă demon
strație a populației băștina
șe împotriva politicii de a- 
partheid o guvernanților de 

la Pretoria asra I □
ORIENTUL APROPIAT

□ Apollo-1Z" 

la București

Convorbiri

anglo-vest-germane
LONDRA 1. — Coresponden

tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : Luni sosește la Lon
dra, într-o vizită oficială de trei 
zile, cancelarul vest-german, 
Willy Brandt, care urmează să 
aibă întrevederi cu premierul 
Wilson, cu alți membri ai Cabi
netului britanic, precum și cu li
derul opoziției, Eduard Heath. 
Principalele puncte de pe agen
da convorbirilor britano-vest-ger- 
mane vor fi axate îndeosebi asu
pra cererii Marii Britanii de a in
tra în Piața comună, politica 
Bonn-ului privind relațiile cu ță
rile din răsăritul Europei, pro
blema relațiilor dintre cele două 
state germane, politica N.A.T.O. 
și prezența trupelor americane în 
Europa occidentală, consultări în 
problema costului întreținerii tru
pelor britanice aflate pe teritoriul 
R. F. a Germaniei, situația din 
Orientul Apropiat și alte proble
me de interes comun.

In cadrul acestui larg tur de

orizont al vieții internaționale, la 
prima vizită pe care Willy 
Brandt o face la Londra în cali
tate de cancelar al R.F.G., se 
așteaptă ca unul dintre principa
lele accente să fie pus pe schim
bul de vederi privind viitoarele 
tratative ale Marii Britanii cu 
„cei șase". Se crede că, potrivit 
părerii guvernului vest-german, 
o primă fază a negocierilor ar 
urma să aibă loc vara aceasta, 
pînă în august, între reprezen
tanții Comunității Economice 
Europene și țările care și-au pre
zentat candidatura — Marea 
Britanie, Irlanda, Danemarca și 
Norvegia. în prealabil, „cei șase" 
ar urma să cadă de acord asu
pra unei poziții comune privind 
principalele aspecte ale condițiilor 
care vor face obiectul tratative
lor. Ulterior, probabil pe la sfîr- 
șitul lunii octombrie, ar urma să 
înceapă tratative între fiecare 
candidat în parte și „cei șase".

• GENERALUL WILLI
AM WESTMORELAND, fos
tul comandant suprem al 
forțelor americane din Viet
namul de sud a declarat la 
Atlanta (Georgia) că nu are 
intenția să comoară ca mar
tor în fața Curții Marțiale, 
care urmează să-1 judece pe 
It. William Calley, inculpat 
de a fi ucis cu premeditare 
102 civili sud-vietnamezi în 
satul Song My. Generalul 
Westmoreland comanda tru
pele americane din Vietnam 
în perioada cînd a avut loc 
acest masacru și fusese citat 
ca martor de către apărăto
rii acuzatului.

• Spre o reluare
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a indicat că va conti
nua să exploreze toate alternati
vele posibile pentru obținerea 
unei soluții pașnice a conflictului 
din Orientul Apropiat. Adresîn- 
du-se corespondenților de presă, 
pentru prima oară după ce s-a 
înapoiat din scurtul concediu pe
trecut în Birmania, U Thant, a 
menționat că una din aceste al
ternative constă în chemarea la 
New York, săptămînă viitoare, a 
ambasadorului Gunnar Jarring, 
reprezentantul său special pentru 
Orientul Apropiat, pentru a dis
cuta împreună eventualitatea re
luării misiunii acestuia pe lîngă 
guvernele Israelului și statelor 
arabe implicate în acest conflict

Citînd surse diplomatice de la 
Națiunile Unite, agenția France 
Presse, relatează că secretarul 
general al O.N.U., ar fi informat 
pe fiecare din ambasadorii celor 
patru mari puteri despre inten
țiile sale privitoare la reactivi- 
zarea misiunii ambasadorului 
Jarring.

• VLADIMIR VINOGRADOV, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, care 
se află într-o vizită oficială în 
capitala R.A.U., a avut sîmbătă 
seara o întrevedere cu șeful 
diplomației egiptene Mahmud 
Riad. După cum relatează agen- 

' ’ ’ ’ ' ’ i auția M.E.N., cei doi miniștri

a misiunii Jarring ?
discutat probleme privind evolu
ția situației din Orientul Apro
piat.

Alegeri comunale
și departamentale 

in Danemarca

C. E. E. în căutarea unui
compromis eficient"

COPENHAGA 1 (Agerpres). — 
Marți vor avea loc în Danemarca 
alegeri comunale și departamen
tale la care vor lua parte aproxi
mativ 3 milioane și jumătate de 
alegători. Aceste alegeri se desfă
șoară cu regularitate din patru în 
patru ani, dar de data aceasta 
ele vor avea o semnificație deo
sebită, căci reprezintă primul 
scrutin după importanta refonnă 
administrativă care a avut loc nu 
de mult. în urma acestei refor
me a fost redus numărul comu
nelor de la 1083 la 278, iar cel 
al departamentelor de la 25 la 14. 
în cadrul actualelor alegeri cele 
5 000 (față de 10 000 în 1966) de 
mandate de consilieri municipali 
sînt disputate de 40 000 de 
candidați.

Scrutinul care va avea loc 
marți are o importanță deosebită 
în lupta dintre partidele coaliției 
guvernamentale și partidele de 
opoziție, întrucît în cazul unei 
infringer! a coaliției guvernamen
tale, partidele de opoziție vor 
putea cere ținerea de alegeri ge
nerale înainte de termen.

• O • • • 0

Palazzo Chigi (Urmare din pag. I)

La Bruxelles s-a anunțat o nouă săptămînă încărcată pen
tru țările membre ale Pieței comune. Luni și marți se 
desfășoară o reuniune a miniștrilor agriculturii, iar vineri și 
sîmbătă o nouă sesiune a Consiliului Ministerial, Ia 
fi prezenți, pe lîngă miniștrii afacerilor externe, 
finanțelor și ai agriculturii.

Pentru miniștrii agriculturii se 
pune iarăși dificila problemă a 
reglementării, în forma ei defi
nitivă, a Pieței comune a vinu-

Asaltul imperiului I

O informație din Tokio ne releva săptămînă trecută înfiin
țarea „Comitetului guvernamental japonez pentru exploatarea 
oceanelor". Japonia esle a 12-a țară care a creat un orga
nism guvernamental cu un asemenea profil. Și, interesant de 
remarcat, cuvîntul EXPLOATARE revine mult mai frecvent îr> 
denumirea acestor organisme decît formula EXPLORARE. Intr-a
devăr, omul a intrat în faza exploatării universului oceanic, mai 
f/recis a regiunilor submarine ale acestui univers.

La numai cîteva sute de kilo
metri distanță funcționează deja 
instalațiile care captează gazul 
natural din Marea Nordului și 
centrala de la Rance care trans- 
slormă mareea în energie elec
trică. La mai puțin de o mie 
de kilometri, echipajele subma
rinelor pot contempla ferma 
experimentală pe care britanicii 
au amenajat-o în apele de la 
Argyllshire. Din adîncurile ma
rine din apropiere de Tokio, ja
ponezii extrag minereu de fier 
care ia drumul marilor furnale.

Exploatarea oceanelor a în
ceput prin ceea ce era cel mai 
urgent : petrolul. Pentru o civi
lizație a motorului petrolul este 
„piinea cea de toate zilele". 
S-au cheltuit pînă acum fon
duri evaluate la aproape patru 
miliarde de dolari pentru cău
tarea petrolului în straturile 
submarine. Actualmente, 17 la 
sută din cantitatea de petrol 
care se consumă în lume pro
vine din zăcămintele submarine. 
Experții afirmă că în următorii 
zece ani producția petrolului 
submarin va atinge cel puțin 45 
la sută din producția mondială 
de petrol. Tehnicile moderne 
permit de pe acum să se foreze 
sQnde petroliere traversîndu-se 
1 500 metri de apă oceanică. O 
veritabilă goană după petrol se 
desfășoară acum în Arctica. Fir
mele petroliere utilizează apara
te electronice care dirijează ope
rațiile de foraj submarin. Ingi
nerii de la „General Electric" 
au pus la punct o „mașină tele- 
kirică", un fel de „combinat 
electronic" care permite unui 
operator instalat pe un vas, 
deasupra cîmpului petrolier sub
marin, să „vadă" tot ce se 
petrece la sondele în exploatare 
și să dirijeze producția.

vaste „capcane" in strîmtoarea 
Menai, la 75 kilometri de Li
verpool.

Ferme submarine
și preerii de ••• alge

„Capcana
pentru uraniu'1

Și în vreme ce asistăm la in
tensificarea explorării și exploa
tării surselor petroliere subma
rine, se desfășoară, paralel, o 
febrilă acțiune de depistare și 
„recenzare" a fantasticelor re
zerve de minereuri metalice 
care tapisează, pur și simplu, 
fundul oceanelor. Specialiștii au 
calculat că numai fundul ocea
nului Pacific e „tapisat" cu cinci 
sute de mii de miliarde de tone 
noduli ; și această mină subocea- 
nică țilină de bogății minerale, 
se îmbogățește cu zece miliarde 
tone zăcăminte anual. Nodulii 
sînt constituiți din praful cos
mic care cade din spațiu și din 
minereurile „cărate" de fluvii. 
Nu e departe ziua cînd drage 
uriașe (foarte posibil de realizat 
cu tehnologia de azi) vor extra-

care vor 
miniștrii

unor so-

ge din adîncurile oceanelor 
cantități fabuloase de nichel, 
cupru, cobalt, magneziu. Și, ală
turi de această „mină" gigantică, 
oceanele mai ascund o altă 
„mină anexă" : minereuri'e afla
te în suspensie. Specialiștii en
glezi, de pildă, au găsit de pe 
acum o tehnică elegantă pentru 
extragerea uraniului care se gă
sește în suspensie în apa mări
lor și oceanelor. In sînul ocea
nului, uraniul e dispersat in 
proporții infinitezimale : 3,34
milionimi de gram de uraniu Ia 
un litru de apă de mare. La to
talitatea mărilor și oceanelor 
aceasta înseamnă, insă, o provi-

Paralel cu preocuparea pentru 
bogățiile minerale, își face loc 
și cea pentru folosirea unei alte 
uriașe comori a oceanelor și 
mărilor : proteinele vegetației 
și animalelor acvatice. Statisti
cile sînt 
uluitoare : un hectar de ocean 
furnizează, în medie, zece tone 
de materie vegetală, de trei ori 
mai mult decît cel mai roditor 
teren continental. E stabilit că 
viața oceanică se dezvoltă la 
toate „etajele", chiar și la cele 
mai profunde straturi, pînă la 
11 kilometri adîncime (așa cum 

constatat Jacques Piccard 
plonjat" în adîncimile

precise și, totodată.

lui, precum și a găsirii
Iuții susceptibile să pună capăt, 
în mod treptat, asupra producției 
în anumite sectoare agricole : 
lapte și derivatele sale, zahăr și 
grîu. Totuși, ultimele dezbateri 
în această problemă au scos la 
iveală divergențe de păreri. Dacă 
Franța și Olanda sînt interesate 
în adoptarea unui sistem de sus
ținere financiară nelimitată, 
R.F.G., Italia și Belgia reclamă 
în schimb o diminuare a cotelor 
lor în acest domeniu.

Jean Rey, președintele Comisiei 
C.E.E., care a ținut vineri o con
ferință de presă la Bruxelles, a 
atras atenția că „cei șase" tre
buie să ajungă la un „compromis 
eficient" în ce privește finanța
rea Europei verzi și nu la un 
„mini-compromis", spre care se 
tinde în prezent din partea unor 
delegații. Controlul excedentelor 
agricole, a adăugat Rey, este o 
problemă majoră. Fără soluțio
narea acestei probleme interne, a 
avertizat el, nu se va putea trece 
în mod convenabil la angajarea 
tratativelor în vederea lărgirii co
munității. Consiliul Ministerial va 
dezbate, de altfel, vineri și sîm
bătă problema lărgirii C.E.E. 
Discuțiile în acest sens, oare au 
drept scop definirea unei „baze 
comune de negocieri", vor fi 
desfășurate pe baza raportului 
elaborat de Comitetul reprezen
tanților permanenți.

5. U. A.: „ 
de rachete pentru 

studiul eclipsei 
de soare
Experții in probleme 

spațiale din Statele Unite 
vor lansa cel mai mare 
baraj de rachete de ob
servație realizat pînă in 
prezent, pentru a studia 
eclipsa de soare de «îm
băta viitoare.

Echipamentul științific de la 
bordul rachetelor va servi la stu
dierea fenomenelor care vor a- 
vea loc în atmosfera terestră în 
timpul celor trei minute în care 
discul solar va fi mascat de Lună, 
deoarece, după cum se știe, ener
gia solară are diferite efecte, în 
funcție de altitudine, asupra vîn- 
turilor, temperaturii, densității și 
presiunii aerului. O altă serie de 
rachete va asigura efectuarea ob
servațiilor în ionosferă.

La reușita observațiilor își vor 
aduce aportul un număr de 34 de 
rachete de la stațiunea N.A.S.A. 
de pe insula Wallops (Virginia), 
o serie de rachete de la stațiu
nile din New Mexico, un număr 
de sateliți aflați pe orbite teres
tre, precum și aparatura aflată 
la bordul sondei spațiale „Mari
ner 6", aflate la circa 378 mi
lioane de kilometri de pămînt. E- 
clipsa este prevăzută pentru ora 
18,38 GMT și va fi vizibilă din 
America de Nord și America Cen
trală.

Declarațiile optimiste s-au rărit pînă la dispariție, a urmat o 
Srudență purtată în vecinătatea scepticismului și, în final, s-a pro- 

us recunoașterea eșecului. Mariano Rumor n-a reușit să for
meze un nou guvern pe baza formulei de „centru-stînga". Cele 
trei săptămîni de convorbiri denumite „întâlniri colegiale" au per
mis doar să se inventarieze dezacordurile. Progresele în apropie
rea punctelor de vedere au fost insignifiante. Pentru niciuna din 
marile probleme care i-au dezbinat pe cei patru protagoniști ai 
negocierilor — democrat-creștini, socialiști, socialiști-unitari și re
publicani — nu s-a putut găsi o soluție unanim acceptabilă. Dis
tanțele au rămas mari nu numai între partide — și mai ales în
tre socialiști (P.S.I.) și socialiștii unitari (P.S.U.) — ci și în inte
riorul partidelor — fenomen mai pronunțat la democrat-creștini 
și într-o măsură oarecare, Ia socialiști. Chiar dacă noțiunile cla
sice de „stânga" și „dreapta" nu sînt aplicabile în toate împre
jurările cu maximum de exactitate se observă o apropiere între 
pozițiile exprimate de stânga democrat-creștină și socialiști după 
cum curentul de dreapta din democrația creștină își descoperă 
identități de opinii cu P.S.U., partid născut din sciziunea socia
listă. Intre cele două grupări socialiste (P.S.I. și P.S.U.) se mani
festă nu numai disensiuni apărute în procesul elaborării unui pro
gram guvernamental, ci și contradicții acute, ce aparțin momen
tului de criză soldat prin ruptura de anul trecut. P.S.U. profesează 
o rigiditate provenită dintr-o netă deplasare către dreapta. P.S.I. 
rămîne, în schimb, mai sensibil la climatul social, nu poate să 
ignoreze curentele de opinie publică. Criza politică se consumă in 
condițiile în care, în cîmpul muncii, înfruntările au atins un punct 
deosebit iar milioanele de muncitori își exprimă cerința unei 
orientări de stânga, corespunzătoare intereselor populare. In acest 
context, nu se poate face abstracție de forța și influența partidu
lui comunist.

In „sala verde" de Ia Palazzo Chigi discuțiile s-au purtat cu 
precădere asupra a trei probleme :

a) LIMITELE COLABORĂRII ÎNTRE PARTIDELE MAJO
RITĂȚII. Socialiștii (care au găsit înțelegerea stângii democrat- 
creștine) consideră că formula de „centru-stînga" nu trebuie apli
cată obligatoriu la nivelul administrației locale. P.S.I. dorește să-și 
păstreze libertatea de acțiune colaborînd în organele locale cu 
comuniștii și alte forțe de stânga. P.S.U., practicând un anticomu
nism virulent, insistă pentru transpunerea mecanică a „centrului- 
stînga" și pe plan regional și municipal. P.S.U., cu acordul drep
tei democrat-creștine, cere ca orice hotărîre supusă parlamentului 
(unde cele patru partide ale „centrului-stînga" dispun, împreună, 
de majoritate) să nu poată fi adoptată decît pe baza unui acord 
unanim al forțelor ce compun guvernul. Aceasta înseamnă atri
buirea unui drept de veto cu grave consecințe.

b) AMNISTIEREA VICTIMELOR REPRESIUNILOR JUDI
CIARE care au urmat valului grevist din „toamna fierbinte". 
Soarta a numeroși activiști sindicali se află în joc. Printre ei se 
găsesc destui socialiști care împreună cu comuniștii au acționat 
în apărarea drepturilor celor ce muncesc. Problema amnistierii a 
scindat cele patru partide iar micile progrese pe calea soluționării 
ei pot fi luate în considerare numai în raport cu ansamblul pro
gramului guvernamental dezbătut.

c) PROBLEMA DIVORȚULUI a dobindit un plus de ascuțime 
după intervenția Vaticanului împotriva legislației care ar permite 
despărțirea soților. Disputa în jurul acestei probleme riscă să ca
pete proporțiile unui conflict religios, mai ales datorita ofensivei 
pe care cercurile catolice au lansat-o pentru a împiedica legali
zarea divorțului. Partidele „centrului-stînga" sînt profund divizate 
în această problemă care afectează o zonă tabu a relațiilor cu 
catolicismul.

Acestui încărcat dosar trebuie să-i adăugăm preocupările eco
nomice. Problemele sudului, ale armonizării dezvoltării industriale, 
asigurărilor locurilor de muncă, apărării lirei, frînării creșterii 
prețurilor etc. — dau o notă suplimentară de gravitate dezacordu
rilor. Echivocul practicat de participant» la convorbirile cvadri- 
partite, optica divergentă prin care au abordat problemele in 
discuție au determinat eșecul final.

Infructuoasele negocieri de la Palatul Chigi (despre care un 
ziar parizian scria că s-au desfășurat într-o „confuzie totală") l-au 
determinat pe Mariano Rumor să recunoască neputința de a alcă
tui o nouă formație guvernamentală. Comunicatul publicat sîm
bătă dimineață de Direcțiunea P.S.I. relevă că „nu s-au precizat 
condițiile politice și programatice care să permită o hotărîre po
zitivă a P.S.I. privind eventuala sa participare la un guvern de 
coaliție". Socialiștii păstrează ambiguitatea atunci cînd se declară 
dispuși să ia parte la o nouă rundă de tratative cvadripartite. 
Stânga din P.S.I. s-a opus redeschiderii unor negocieri care în 
actualele împrejurări nu promit o soluție în sensul preconizat de \ 
socialiști.

Comuniștii atrag atenția asupra faptului că „există astăzi posi
bilitatea de a se da viață unui guvern care să meargă pe o cale 
nouă în relațiile dintre stat și masele muncitoare". Luigi Longo 
sublinia că „problemele care frămîntă țara sint probleme de 
fond, care cer reforme radicale".

Ce va urma ? Dernocrat-creștinii vor trebui să decidă dacă 
mențin mandatul acordat lui Rumor sau vor apela Ia o altă perso
nalitate (Fanfani, Moro, Taviani, Andreotti) pentru a reînnoda 
firul tratativelor. Mai există o perspectivă evocată insistent: ale
geri anticipate. Necunoscutele ei îndeamnă, însă, la precauție...

EUGENIU OBREA

Cercetător britanic în fața „capcanei pentru uraniu" : 4 miliar
de de tone de uraniu...

MODA „MAXI“ DIVERSE AFACERI
Vara se va purta iur.g. 

Desenatorii parizieni și-au 
dat mîna și au lăsat par
că pentru o clipă de o 
parte concurența tradițio
nală și s-au pronunțat 
pentru lungire. Yves 
Saint-Laurent, considerat 
un fel de rege al noncon- 
formismului in moda lan
sată pe Rive Gauche, și-a 
făcut chiar un titlu de 
glorie din „a rămîne fi
del" fustei lungi sau semi- 
lungi, pe care a susținut-o 
încă în sezoanele trecute. 
Și, bineînțeles, au apărut 
variațiile cum ar fi „pan
talonul complet", asemă
nător îmbrăcăminții pur
tate da mecanicii de la 
garaje, pe care Courrăges 
l-a lansat în culori stri-

dente, îmbrăcîndu-1 pe 
actrița Raquel Welch in 
trecere prin Paris. Majo
ritatea creatorilor de mo
dă parizieni au decretat 
domnia maxi-fustei. Mai 
există „conservatori" care 
nu vor să se despartă de 
„mini", cum ar fi Cardin 
care a desenat o miniro-. 
chie de vinilin negru pen
tru seară. Iar pentru fe
meile cu venituri modes
te noile „boutiques" cu 
preț fix ale magazinelor 
universale „Le Prin- 
temps" fac reclamă unor 
„minirochii pentru orice 
oră" care pot fi purtate, 
în caz extrem, cu panta
lon lung evazat...

Schimbarea modei pari
ziene pentru primăvara

mult ca ori-'70 are mai ...
cînd în trecut, ceva ulti
mativ : oricine nu vrea să 
pară demodat, trebuie 
să-și schimbe garderoba. 
Și somația țintește depar
te, de vreme ce a fost a- 
leasă tocmai o vedetă a- 
mericană pentru premie
ra „pantalonului com
plet" : va traversa oare 
această idee Atlanticul 
pentru a cuceri vasta pia
ță americană ?

Ofensiva modei noi are 
mecanismul perfect re
glat pentru a impune 
menținerea „supraîncălzi
rii" în industria textilă 
franceză. Chiar în zilele 
agitate ale prezentării a- 
proape obligatorii a maxi- 
fustei s-a anunțat fuziu-

nea a două dintre cele 
mai cunoscute firme : 
Jean Prouvost, președin
tele companie! „Prouvost- 
Masurel — La Lainiere de 
Roubaix", regele linii, a 
încheiat un acord cu Mar
cel Boussac, magnatul 
țesăturilor de bumbac al 
cărui imperiu a fost clă
dit pe moda cămășilor și 
rochiilor confecționate din 
stocurile dezafectate ale 
armatei, vîndute la un 
preț derizoriu, imediat 
după încheierea celui 
de-al doilea război mon
dial. Dacă împăcarea ce
lor doi patroni, odinioară 
concurenți, va merge de
parte, atunci implicațiile 
vor afecta diverse sectoa
re ale vieții economice și

politice franceze, deoare
ce Prouvost este proprie
tarul cotidianului „Le Fi
garo" și al săptămînalelor 
„Paris Match", „Mărie 
Claire" șl „Tele 7-Jours“, 
iar Boussac deține ziarul 
„L’Aurore" și revistele 
„Paris Jour" și „Sport 
Complet"...

Sudura dintre cele două 
grupuri a fost făcută, po
trivit opiniei unor econo
miști competenți, de fi
brele sintetice, domeniu 
în care ele vor să pornea
scă o ofensivă comună în 
stil mare. Iar
„maxi" oferă 
acțiune larg.

noua modă, 
un cîmp de

ZĂNEL FLOREA

zie de 4 miliarde tone de ura
niu. Cantități considerabile de 
uraniu sînt „cărate" de curenții 
marini ; „curentul norvegian" 
de exemplu, în largul insulelor 
Orcade și Shetland vehiculează 
anual 250 000 tone de uraniu. 
Toată problema este să poți con
centra acest uraniu. Pentru o 
asemenea operație cercetătorii 
britanici au experimentat re
cent cu succes așa numita 
„capcană pentru uraniu". Prac
tic, „capcana" funcționează in 
maniera cea mai simplă : au 
fost construite bazine „tapisate" 
cu bare de hidroxid de titaniu 
(care are proprietatea de a faci
lita un mare grad de concen
trare a uraniului). în timpul 
refluxului barele sînt scoase și 
tratate cu o soluție deloc cos
tisitoare (carburat de amoniu) 
care reține uraniul. Cît despre 
barele de hidroxid de titaniu, 
ele sînt așezate la loc in timpul 
fluxului servind din nou drept 
„capcană" pentru uraniu. S-a 
proiectat deja construirea unei

din preajma insulelor Mariane). 
Or, această viață oceanică noi 
ne mulțumim s-o „vînăm" în 
manieră foarte apropiată de cea 
a strămoșilor noștri.

Primii pași către o revoluție 
în acest domeniu au și fost tă
cuți. Britanicii in apropierea 
coastelor Scoției și francezii în 
apropiere de Brest au creat 
ferme experimentale submarine. 
Aci, grație amenajării unei veri
tabile preerii de alge, peștii și 
celelalte viețuitoare marine se 
dezvoltă mult mai repede. Suc
cesul e a ît de remarcabil incit 
autoritățile competente engleze 
au decis să creeze în următorii 
trei ani alte două mari ferme 
submarine.

Ne găsim abia la începuturile 
exploatării fabuloaselor bogății 
ale oceanelor. Dar aceste înce
puturi prefigurează uriașele re
surse pe care civilizația umană 
le va dobîndi prin cucerirea 
adincurilor marine.

• LA BELFAST, capitala Ir
landei de Nord, s-a produs în 
noaptea de sîmbătă, spre dumi
nică explozia unei bombe, care 
a provocat grave stricăciuni mo
numentului predicatorului pro
testant Hugh Hannal . aflat în 
centrul orașului.
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VINT al comandamentului for
țelor S.U.A. din Vietnamul de 
Sud a anunțat că alte trei eli
coptere americane au fost dobo- 
rîte în ultimele 48 de ore în 
apropierea fostei capitale impe
riale, Hue, lîngă localitatea Sox 
Trang și în vecinătatea orașu
lui Vi Thanh din Delta Mekon- 
gului. Șapte militari americani 
aflați la bordul acestor elicopte
re au fost uciși, iar alți șase au 
fost răniți.

Potrivit agenției United Press 
International, forțele S.U.A. au 
pierdut în Vietnam din ianuarie 
1961 pînă în prezent circa 1500 
elicoptere.

• AGENȚIA FRANCE PRES- 
SE transmite, referindu-se la sur
se informate din Lagos, că un 
grup de foști soldați biafrezi au 
atacat în urmă cu o săptămînă, 
trupele federale într-o zonă din

cadrul fostei provincii secesio
niste. Se precizează că în cursul 
acestui atac au fost uciși 25 de 
soldați federali nigerieni iar alți 
50 au fost răniți. Aceeași agen
ție afirmă că aceste atacuri au 
fost precedate în ultima vreme 
de unele incidente care au avut 
loc în sectoarele Awka și Aba- 
kaliki. Se crede că unele unități 
ale fostelor trupe biafreze s-au 
refugiat în junglă în momentul 
încetării focului și că ele între
prind atacuri sporadice împotri
va forțelor federale.

• AGENȚIILE DE PRESA 
transmit că forțele patriotice 
laoțiene „Pathet Lao", au efec
tuat sîmbătă noaptea un bom
bardament cu mortiere asupra 
capitalei regale, Luang Prabang.

• ZIARUL EGIPTEAN „AL 
GUMHURIA" anunță că o reu
niune pregătitoare, la nivelul

EM. RUCĂR

miniștrilor de externe, a confe
rinței la nivel înalt a 
neangajate va avea loc 
aprilie, la Addis Abeba.

Reuniunea va avea ca 
stabilirea definitivă a 
viitoarei conferințe. Ziarul men
ționează că statele participante 
continuă în prezent contactele în 
vederea fixării locului și datei 
de desfășurare a conferinței

statelor 
în luna
sarcină 
agendei

• POSTUL DE RADIO GUA
TEMALEZ a anunțat că guver
nul a acceptat cererea organi
zației „Forțelor armate revolu
ționare" de a elibera din închi
soare pe studentul Jose Vicente 
Calvil'o în schimbul punerii in 
libertate a ministrului afacerilor 
externe al Guatemalei, Alberto 
Fuentes Mohr care a fost răpit 
vineri noaptea de membri ai 
acestei organizații. Postul de ra
dio citat precizează că studentul 
Vicente Calvillo a fost transpor-
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tat in cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică Ia ambasada Me
xicului, unde va putea beneficia 
de drept de azil. Puțin mai tir- 
ziu, la Ciudad de Guatemala 
s-a anunțat că ministrul afaceri
lor externe, Mohr, a fost elibe
rat de răpitorii lui.

va putea viza obiective din ce 
în ce mai îndrăznețe, permițînd 
chiar, în viitor, popularea Lu
nii. Referindu-se la progresele 
tehnologice determinate de cer
cetările cosmice, astronautul a 
arătat că unul dintre cele mai 
interesante programe vizează 
crearea unui sistem de nave au
tomate și sateliți cu echipaj u- 
man care să informeze orie» 
țară din lume dacă, de exem
plu, recoltele sînt promițătoare, 
dacă este nevoie de îngrășămin
te, de apă etc.

Totodată, a arătat vorbitorul, 
avîntul din ce in ce mai mare 
al cercetărilor spațiale, ridică 
din ce în ce mai mult proble
ma cooperării internaționale și 
specializării în diferite domenii 
a țărilor care efectuează aseme
nea cercetări.

La rîndul său Alan Bean a 
vorbit despre unele măsuri de 
modificare a echipamentului 
pentru zborurile următoare, pe 
baza experienței echipajului „A- 
pollo-12“. Praful lunar, arată el, 
poate constitui o problemă se
rioasă, datorită posibilității pă
trunderii sale în diferite puncte 
critice ale echipamentului. De 
asemenea, pentru echipajul na
vei , Apollo-13" a fost recoman
dată mărirea rezervelor de apă. 
Aceasta deoarece în timpul ac
tivității pe suprafața Lunii, as
tronauții au avut nevoie de o 
cantitate, mai mare de apă, de 
cît cea prevăzută.

Răspunzînd întrebărilor adre
sate de „Scînteia tineretului", 
astronautul Richard Gordon a 
vorbit despre condițiile de viață 
la bordul astronavei și a Modu
lului Lunar.

In încheierea întâlnirii, co
mandantul echipajului navei 
Apollo-12“, Charles Conrad, M 
mulțumit pentru calda ospitali
tate și pentru modul extrem da 
prietenesc în care au fost întîm- 
piinați în țara noastră.

In timp ce astronauții parti
cipau la conferința de presă, 
soțiile lor — Jane Conrad, Bar
bara Gordon și Sue Bean — 
s-au Intîlnit la Athene Palace, cu 
reprezentante ale Consiliului 
Național al Femeilor și ziariste 
din Capitală. Seara, astronauții 
americani au asistat la meciul 
de hochei pe gheață dintre se
lecționatele S.U.A. șl R. F. a 
Germaniei, din cadrul grupei B 
a campionatului mondial.

REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT 
TURCO—IRANO— 

PAKISTANEZA

• ȘEFII DE STAT ai Turciei. 
Iranului și Pakistanului au căzut 
de acord să se întrunească la Iz
mir la începutul lunii mai, re
latează agenția France Presse. 
citind surse informate din An
kara.

Retragerea Pakistanului din 
pactul C.E.N.T.O., situația din 
Orientul Apropiat și diferendul 
irano-irakian, precum și proble
ma transportului de petrol ira
nian spre Mediterana prin Tur
cia vor fi temele principale pe 
care le vor aborda cei trei șefi 
de stat.

Prima reuniune la nivel înalt 
a reprezentanților celor trei țări 
a avut loc în 1967, la Ramsar 
(Iran), iar a doua la Rawalpindi. 
Cea prevăzută pentru 1969 a fost 
anulată datorită schimbările» 
politice intervenite în Pakistan.

• PESTE 3 000 DE STU
DENT! COLUMBXENI au ma
nifestat pe străzile capitalei 
pentru a protesta împotriva 
închiderii Universității națio
nale din Bogota. Aceasta a 
fost a treia demonstrație or
ganizată în ultimele trei zile 
de studenții din Bogota, a- 
flați în grevă de săptămînă 
trecută.

Universitatea națională ■ 
fost închisă miercuri din or
dinul Consiliului superior al 
Universității. Hotărirea, care 
afectează 15 000 de studenți 
și cadre didactice universita
re de ja 14 facultăți, a fosf 
luată în urma grevei studen
ților declarată în semn de 
solidaritate cu colegii lor de 
Ia facultatea de medicină, ce 
boicotează cursurile încă de 
la 5 decembrie, anul trecut. 
La originea conflictului se 
află revendicări de ordin u- 
niversitar.

Incepînd de săptămînă tre
cută Universitatea națională 
din Bogota este ocupată de 
forțe armate. Numeroase sin
dicate co’umbiene au expri
mat sprijinul lor față de miș
carea revendicativă studen
țească, iar în alte universități 
din provincie au avut loc 
greve de solidaritate cu stu
denții din Bogota.

• GUVERNUL ZAMBIEI a 
luat hotărirea de a prelua toate 
pămînturile aparținînd unor pro
prietari străini și care sînt ple
cați din țară. Majoritatea aces
tor proprietari și-au lăsat mo
șiile In părăsire și au plecat in 
Anglia și Republica Sud-Afri- 
cană.

Pămînturile vor fi împărțit» 
țăranilor zambieni întrucît peste 
80 la sută din populația rurală 
din Zambia este lipsită de pă
mînt.
presă ținută la New York, in'In cadrul unei conferințe de presă ținută la New York, in

dustriașul american Cyrus Eaton, care s-a înapoiat de la Paris 
unde a avut întrevederi cu membrii delegației R. D. Vietnam 
la convorbiri'e de pace ce se desfășoară in capitala Franței, 
a declarat că instaurarea păcii 
mai simplu din lume in cazul in 
Departamentul de Stat, ar hotărî 
El a adăugat că guvernul S.U.A. 
dar precis al retragerii tuturor 
în Vietnamul de sud.

Referindu-se la convorbirile de . . _
a spus că „atita timp cît atitudinea cercurilor conducătoare ame
ricane nu se va schimba, orice convorbiri vor rămîne fără 
rezultate". El a precizat că actualul șef ad-interim al delegației 
S.U.A. la Paris nu are nici o autoritate și nu face decît „să se 
piardă timpul".

. L» în Vietnam „ar fi lucrul cel 
care Casa Albă, Pentagonul și 
că doresc cu adevărat pacea", 
ar trebui să publice un calen- 
trupelor americane staționate
pace de la Paris, Cyrus Eaton
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