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Proletari din toate țările, uniti-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Pasiunea creației, tumultul vie
ții social-politice, științifice și 
culturale sare se afirmă tot mai 
mult în lumea noastră universita
ră au impus apariția unor instru
mente menite să stimuleze con
tribuția studenților la îmbogățirea 
patrimoniului științei și culturii 
naționale și, în același timp, să 
reflecte în mod corespunzătoi 
preocupările studențești. Acesta 
este raționamentul care a determi
nat apariția într-un număr atît de 
mare — peste 35 — a revistelor 
din institute și facultăți.

Desigur, este o îndatorire a 
fiecărui ‘student, intelectual în 
formare, să facă apel permanent 
la mijloacele generale de infor
mare : ziare, reviste, emisiuni 
specializate ale posturilor de ra
dio și televiziune. Dar asociațiile, 
prin revistele pe care le editează, 
au posibilitatea să facă o informa
re mai aproape de profilul și pre
ferințele colectivelor studențești. 
Aceste publicații își propun să 
întrețină focul continuu al pasiu
nii pentru știință și cultură, să-î 
informeze pe studenți cu ceea ce 
se întîmplă nou și important în

SPECIFIC AL
REVISTELOR

TESTI?
domeniile . care îi interesează, 
dîndu-le, totodată, posibilitatea 
să-și facă cunoscute în cercuri 
largi gînduriie, opiniile, să-și pu
blice creațiile originale.

Așadar, revistele studențești 
sîrft concepute ca mijloace prodi
gioase de educație. Iată de ce 
Uniunea Asociațiilor Studențești 
din România este interesată nu 
numai de sporirea numărului u- 
nor astfel de publicații, ci, și, în
deosebi, de îmbunătățirea conți
nutului acestora, de folosirea lor 
în scopuri politico-educative, ști
ințifice și culturale. Este merito
riu faptul că U.A.S.R.-ul, primind 
sprijinul Ministerului învățămîn- 
tului, a reușit, într-o mare măsu
ră, să orienteze revistele studen
țești spre interpretarea, pe baza 
unor criterii ideologice precise, a 
realității complexe din diferite 
domenii ale vieții universitare. De 
fapt, U.A.S.R.-ul și-a asumat 
sarcina de a ajuta la formarea și 
perfecționarea „măiestriei profe
sionale" a studenților care alcă
tuiesc/ colectivele redacționale. în 
vacanța de vară, Tabăra de odih
nă și instruire de la Izvorul Mu
reșului a găzduit un curs al re
dactorilor din presa studențească, 
în primul semestru, la București, 
s-au întîlnit, în cadrul unui co
locviu, redactorii șefi ai reviste
lor studențești. în sfîrșit, Brașo
vul a fost, în timpul ultimei 
vacanțe, locul desfășurării u- 
nei consfătuiri de lucru a 
secretarilor de redacție. Scopul 
acestor acțiuni este evident : pri- 
lejuirea unor dezbateri despre 
știința și tehnica informării, re
dactarea articolelor, realizarea re
vistei. în repetate rînduri s-a sub
liniat însă că oricît de utilă ar fi 
această muncă tehnică de bază, 
ea nu este suficientă tocmai pen
tru că este strict tehnică, adică 
se referă doar la modalitățile de 
realizare a unei publicații. Acti
vitatea unui colectiv redacțional 
trebuie să fie dominată de un 
efort corespunzător de reflexiune 
etică, de o concepție clară asupra 
rosturilor informării. Dezbaterile 
din cadrul consfătuirii de la 
Brașov au lăsșt însă impresia că 
în multe colective redacționale, 
pasiunea și entuziasmul nu sînt 
valorificate într-un proces de 
căutare a unui specific studen
țesc, de afirmare a personalității 
fiecărei reviste.

Există un specific al publicați
ilor studențești ? Teoretic, da. Iar 
definirea acestui specific o găsim 
formulată pe coperta ultimului 
număr al revistei Universitas: 
„Trăim acum momente de valoa
re istorică și misiunea scrisului e

ADRIAN VASILESCU
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Cîțiva dintre participanții la „Olimpiada tinerilor mecanizatori' 
în timpul probelor practice

Foto: C. CIOBOATA
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I. MORARU

• 6 086 OM-ORE IROSITE PRIN ABSENȚE NEMOTIVATE SI- 
3 445 ORE SUPLIMENTARE • SANCȚIUNI TRECUTE PRIN FIL
TRUL INEFICIENȚEI • CE A PROVOCAT AMNEZIA ACȚIUNI

LOR ORGANIZAȚIEI U.T.C.?

DESCOPERĂ
DE LA DISCIPLINA

SĂ DISCUTĂM DESPRE

CÎND ABA TERILE

INDULGENTEI

în 1970 la uzinele „Semănă
toarea" din Capitală este prevă
zută prin plan, creșterea pro
ductivității muncii cu 8 la sută. 
Că există însemnate rezerve în a- 
cest sens ne-o arată și utilizarea 
mult sub limitele disponibile a 
timpului destinat producției. în 
1969 s-au pierdut, prin absențe 
nemotivate nu mai puțin de 
165 360 ore timp în care s-ar fi 
putut executa — precizează tov 
ing. GHIȚĂ POPESCU, de la 
serviciul planificare — 1320 se
mănători pentru plante prășitoa- 
re. Mai adăugăm că timpul iro
sit ca urmare a absențelor nemo
tivate pe întreaga uzină, în a- 
nul trecut, echivalează cu capa
citatea secției II pe aproape 
două luni.

Numai că în anul 1970 în loc 
să se diminueze numărul absen
țelor nemotivate, pentru a crea 
premisele îndeplinirii ■'ritmice a 
planului majorat, se înregistrea
ză mai degrabă o creștere a lor. 
Atelierul VI se poate „mîndri" 
cu „cele mai multe absențe ne
motivate din uzină" (Vasile Mi- 
cula — șeful atelierului prese) 
înregistrate în acest an, pînă la 
20 februarie : 6 086 ore, ceea ce 
a determinat efectuarea, pentru 
a salva planul, a nu mai puțin 
de 3 445 ore peste program 
luna ianuarie. Atelierul II, 
„numai" 
luna ianuarie, se află pe 
II, în clasamentul performanțeloi 
nedorite, chiar dacă anul trecut 
a obținut ’ detașat locul I cu 
33 022 ore. Nu putem crede că 
situația are la bază cauze obiec
tive, nu putem accepta fatalita
tea perenității unui astfel de nea
juns. Sistemul organizatoric, pre
ocuparea organizației U.T.C. pen
tru preîntîmpinarea actelor de 
indisciplină, sistemul de sanc
țiuni aplicat, toate, dar absolut 
toate se dovedesc la o studiere 
mai atentă destul de șubrede, 
trădînd prezența nedorită a iner
ției, a insuficientului interes pen
tru destinele producției. Ce alt
ceva, poate sugera faptul că la 
atelierul II, se menține încă — 
de ce ? — un singur maistru 
pentru toate cele trei schimburi. 
Lipsa de supraveghere, dp asis
tență tehnică pentru cei care nu 
lucrează în același schimb cu 
maistrul favorizează, și nu puțin, 
indisciplina. Discuțiile avute cj 
o serie de tineri care și-au făcut 
deja un obicei în a lipsi nemoti
vat de cîteva ori pe lună ne-au

relevat faptul că actualul sistem 
de sancțiuni... nu se aplică după 
aceleași criterii pentru toată lu
mea, că regulile lui „ferme" con
țin implicit anumite „indulgen
țe", și excepții. Sancționarea cu 
pierderea sporului de vechime a 
celor care absentează nemotivat 
se dovedește ineficace pentru că 
beneficiază de respectivul spor 
numai muncitorii cu o vechime 
în producție de peste 5 ani. Or,
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OLIMPIADA SI CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ
J A

A TINERILOR MECANIZATORI

0 ACȚIUNE DIN CARE
VA CÎȘTIGA PRODUCȚIA

AGRICOLA
...Ore de dezbateri, de con

fruntări de opinii pe teme ale 
organizării, ale creșterii pro
fesionale și eficienței muncii. 
Ore în care au fost notate și 
subliniate în carnețele idei, 
procedee noi de lucru, mijloa
ce educative cu ecou — gaze
ta oglindind investigațiile gen 
reflector ale echipelor de ute- 
ciști, fol volante caricaturi- 
zînd „cazurile” sau prezen- 
tînd experiența așilor în me
serie, și cîte altele. Ore în care

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

în 
cu 

2 600 ore pierdute în 
locul

In încheierea articolului 
„Miștoul", dincolo de pitorescul 
cuvintelor mă întrebam dacă 
vor fi existînd părinți care să-și 
admonesteze odraslele pentru 
folosirea argoului „miștocar", 
argou a cărui proveniență, _ așa 
cum am arătat-o, o constituie 
mediul infractorilor de drept 
comun. întrebarea a apărut mul
tor cititori, dacă nu ca inutilă, 
cel puțin ca o străvezie „mane
vră" gazetărească, menită nu
mai să incite la discuții pe 
marginea realităților divulgate 
în articolul amintit, realități pe 
care, de altfel, toți cei care 
ne-au scris le-au criticat fără 
rezerve. „Cărui părinte, ne scrie 
cititoarea Elena Dunea din Iași, 
credeți că-i convine ca fiul său 
să se exprime ca derbedeii ? 
Am trei copii, doi băieți și o 
fată. Nu sînt nici premianți, dar 
nici rușinea școlii. Nu i-am for
țat niciodată, nici eu, nici soțul 
meu, să lupte pentru note mai 
mari decît le stă în putere. în 
schimb, i-am urmărit, și-i ur
mărim îndeaproape în privința 
comportării în societate, a ți
nutei, a relațiilor cu colegii, pro
fesorii, rudele sau necunoscuții. 
Cît privește felul de a vorbi, vă 
spun sincer, dacă unul dintre 
ei rni-ar veni în casă cu un vo
cabular ca acela pe care l-ați 
criticat în ziar, i-aș tăia limba. 
Și cred că Ia fel ar face orice 
părinte. Așa că întrebarea dum
neavoastră mi se pare nepotri
vită, pentru că pune în seama 
părinților lipsuri de care se fac 
vinovați alții, cum ar fi profe
sorii prea îngăduitori sau 
U.T.C.-ul, care nu se ocupă în
deajuns de această problemă".

— Tovarășă Dunea, poziția dv. 
(inclusiv „tăiatul limbii", al că-

rui sens hiperbolic l-am înțeles) 
nu face decît să vă onoreze și 
sîntem siguri că odraslele dv., 
educate în familie așa cum 
ne-ați arătat, vor ajunge oameni 
de nădejde. Cît privește, însă, 
semnul îndoielii, pe care-1 pu
neți asupra ideii că ar exista 
vreun părinte care să îngăduie 
fiului său practicarea unei vor
biri necivilizate, permiteți-ne 
să vă contrazicem. Și o vom 
face tot cu un argument episto-

ai mei ? Nu vedem zilnic, chiar 
în jurul nostru, specimene care 
vorbesc cu părinții, în public, 
Intr-un mod nepermis, fără ca 
aceștia să le facă vreun reproș"? 
Iar spre a exemplifica, Laura ne 
redă în continuare, pe larg, dia
logul (pe care preferăm să nu-1 
reproducem) dintre o tînără din 
Alexandria, se pare elevă, și 
mama acesteia, „intelectuală 
cunoscută și, în plus, cadru di
dactic".

„MIȘTOUL"
til

comportare
Iar. Căci iată ce ne scrie eleva 
Laura Vicențiu Tatu din Ale
xandria : „...în urma citirii ar
ticolului „Miștoul", dincolo de 
pitorescul cuvintelor am simțit o 
nevoie nestăpînită de a răspun
de la întrebarea : Or fi existînd 
asemenea părinți ? și am excla
mat : Sigur ! Există ! Chiar pă
rinții mei !...“,Mai departe, însă, 
tînăra noastră corespondentă își 
înlocuiește 
mare prin 
„Dar sînt

semnele de excla- 
semne ale întrebării: 
oare toți părinții ca

Mai departe, tînăra noastră 
cititoare ridică o problemă care 
ni se pare demnă de toată aten
ția : aceea a canalelor prin in
termediul cărora tinerii vtn în 
contact cu „limbajul mișto- 
car“. „Oricîtă educație s-ar stră
dui să facă un părinte copilului 
său în familie, scrie Laura, 
dacă nu va supraveghea mediul 
cu care acesta vine în contact 
în afara casei, compania pe care 
și-o alege, tot degeaba". Iar în 
încheiere Laura pune punctul
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CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALA
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BASCHET : CE SE ÎNTÎMPLA CU FRUNTAȘII.
CINE A CTSTIGAT CUPELE „SCÎNTEII TINERETULUI" LA PA
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• VIORICA VISCOPOLEANU — CAMPIOANA A EUROPEI.
• ALTE MEDALII CUCERITE DE ATLEȚII ROMANI.

București
N-ați văzut un cal maro ?“

IN DERBY DE TRADIȚIE! ,

căpe i î „Mulți părinți nu știu 
copiii lor vorbesc așa cum vor
besc nu atît pentru că le-ar plă
cea, cit spre a- nu fi socotiți, de 
către colegi, demodați sau în- 
cuiați. Dar cu timpul vorbirea 
asta devine o obișnuință și se 
transformă în fel de a fi“. (subl. 
noastră).

participanțil la cea de a doua 
finală a olimpiadei și consfă
tuirii tinerilor mecanizatori au 
pătruns — prin mijlocirea fil
mului și diafilmului, a discu
țiilor cu reprezentanți ai in
dustriei constructoare, Insti
tutului de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii și ai 
departamentului de resort din 
cadrul Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii — în „catar 
logul” noilor dotări prevăzu
te pentru anul 1970—1971. Și, 
apoi, ore de emoții, — con
cursul cu fază practică și teo
retică, cu multe întrebări 
„cheie", dar cu și mai multe 
răspunsuri ce au trădat ca
ratele de meseriași ce le pose
dă cei ce au trecut prin sita 
atît de deasă a fazelor de 
masă.

Iată numele cîștigătorllor: 
VASILE BALMOȘ de la I.M.A. 
Belcești, județul Iași — locul 
I; NAN ZOLLER, de la I.M.A. 
Sibiu — locul II; ILIE PON-

CETE, de la I.M.A. Ciorogîrla, 
județul Ilfov — locul III; 
VIRGIL ROHAN, de la I.M.A. 
Sighișoara, județul Mureș, 
PETRE TROACĂ, județul Ar
geș — mențiuni.

Concursul s-a încheiat. Cu
riozitatea de a-i cunoaște pe 
cîștigători a fost satisfăcută. 
Dar pînă a fi fost parcurs și 
acel ultim minut al competi
ției patronată competent de 
către C.C. al U.T.C. și Depar
tamentul mecanizării din ca
drul Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, energia atîtor 
oameni a fost conștient direc- 
ționată către buna desfășura
re a acestui eveniment ! Două 
zile în șir, patru cercetători 
de la I.C.M.A. au rămas la 
dispoziția tinerilor pentru a 
prezenta interesanta expoziție

GH. FECIORU
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★
„miștocăreala" este...Așadar, ..... , .. .

nu numai un argou, dar și un 
fel de a fi. Afirmația, perfect 
adevărată, trebuie demonstrată. 
Vom trece, deci, peste neajunsu
rile pe care răspîndirea încrimi
natului argou le aduce, fără du
bii, chiar „păstrării limbii ro
mânești" (cu toate că am avea 
cîte ceva de obiectat acelui dis
tins hebdomadar social-politic- 
cultural care ne sfătuia săptă- 
mîna trecută, din colțul paginii 
a doua, să nu vorbim despre o 
situație alarmantă în această 
privință) și ne vom opri asupra 
„miștoului" ca stil de compor
tare.

...Ca pronunție, argoul respec
tiv se prezintă auzului ca un a- 
mestec între asprimea 
a limbii țigănești, din 
provin multe cuvinte 
gagiu, șucar, puriu, cioran, man
gleală etc.) și lenea flegmatică 
a vorbirii snob-inculte, așa-nu- 
mită „cu afect" (Mihaăela âeste 
prăetenara măea șși ăo iubăesc 
așșăea dăe mult! — cam astfel 
ar suna această frază, aleasă 
la-ntîmplare, în vorbirea cu 
...afăect). Un hibrid de vorbire 
vulgară și trîndavă a cărei re
zonanță concordă perfect cu să
răcia lexicală a argoului res
pectiv și cu penuria de idei a

exotică 
care-i 

(mișto,

PETRE DRAGU
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R-l a zburat
MIRCEA TEODOR MUNTEANU — REDACTOR AL STUDIOULUI 
DE RADIO TIMIȘOARA — ÎȘI POVESTEȘTE EMOȚIILE PRIMU

LUI ZBOR CU BALONUL, REALIZAT ZILELE TRECUTE

Cîmpia din jurul universității 
din Timișoara am străbătut-o de 
sute de ori în anii de studenție. 
Niciodată nu m-am gîndit că lu
crul acesta va putea reprezenta 
pentru mine punctul de plecare 
într-un drum pe care îl știu lung, 
sinuos, greu, dar pe care îl sper 
plin de satisfacții.

6 martie 1970. Pînă acum — 
pentru mine — era doar ziua de 
naștere a tatălui. Azi însă... Dimi
neața, Viorel Marcu și Nicolae 
ambii studenți în anul IV al Fa
cultății de mecanică, mă trezesc 
agitați, nu au dormit decît cîte- 
va ore. împreună cu inginerul 
Dumitru Marangiuc și asistentul 
Ion Tuturici am împletit întreaga 
noapte plasa. Eu i-am părăsit pe 
la 12 seara. Cele peste 50 de ore 
de nesomn, petrecute lîngă ma
șina de sudat P.V.C. și-au spus

CLASAMENTUL
1. RAPID 17 9 4 4 25—17 22
2. F. C. ARGEȘ 17 8 4 5 33—22/ 20
3. UNIV. CRAIOVA 16 7 6 3 23—17' 20
4. DINAMO BUCUREȘTI 17 9 1 7 31—22 19
5. STEAGUL ROȘU 17 9 1 7 25—26 19
6. UNIVERSITATEA CLUJ 17 5 8 4 23—19 18
7. U.T.A. 17 8 2 7 25—26 18
8. JIUL 17 8 2 7 22—24 18
9. DINAMO BACĂU 17 7 4 6 25—28 18

10. STEAUA 17 7 3 7 39—24 17
11. PETROLUL 17 6 4 7 18—19 16
12. FARUL 17 7 2 8 21—24 16
13. C.F.R. CLUJ 17 6 3 8 16—26 15
14. .CRIȘUL 16 6 2 8 23—31 14
15. POLITEHNICA 17 5 2 10 19—23 12
16. A. S. A. TG. MUREȘ 17 3 2 12 12—31 8

* ETAPA
(22 martie)

RAPID — F. C. ARGEȘ (se dispută la Ploiești), 
U.T.A., DINAMO BC. - DINAMO BUCUREȘTI, UNIVERSITA
TEA CLUJ - POLITEHNICA, A.S.A. TG. MUREȘ — PETRO
LUL, JIUL — ST. ROȘU, STEAUA — C.F.R. CLUJ, FARUL — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA.

VIITOARE

CRIȘUL —

1
I
I
I
s
I
I
I
I
I

cuvîntul. Nervii ne erau încor
dați la toți. Afară era furtună, 
vînt năpraznic, ploaie, imposibil 
de decolat și pentru un avion. 
Cîte despre un balon...

Primele cuvinte auzite dimi
neața : băiete ai noroc ! nu este 
vînt, nu este ploaie. (Zîmbesc 
acum la gîndul impresiei lăsate 
pietonilor timișoreni de cei trei 
tineri c« goneau spre Universita
te privind mai mult pe sus. și 
plimbîndu-și ochii la fiecare tre
murare de frunză). Hidrogenul a 
fost adus încă de ieri. Sînt 25 
de tuburi. La limită. încă dinain
te, Dumitru Marangiuc, autorul 
tuturor calculelor, în toate va
riantele posibile, și-a mărturisit 
temerea că nu ai fi deajuns. Ră- 
mîne de văzut.

încep ultimele pregătiri la Uni
versitate. Nicoară, Tuturici și Ar- 
ghiriade — voluntarii Universită
ții în atît de dificila problemă a 
alimentării cu hidrogen, se agită, 
încărcăm camionul cu toate cele 
necesare. Ni se string mîinile, ni 
se urează succes 1 Liviu Muntea- 
nu, tehnician la fabrica Victoria, 
sosește cu sufletul la gură. Este 
specialistul echipei în policlorură 
de vinii.

O scurtă consfătuire înainte da 
începerea alimentării aerostatului. 
Marangiuc, Bela, Nicoară, Liviu, 
Viorel, Nicolae, Arghiriade, Tu
turici Sînt oamenii de la tuburi. 
Maiorul Rusu de la miliție și-a 
plasat subordonații. Atmosfera 
devine „fierbinte". Deocamdată 
pietonii nu se opresc. Puțin mai 
tîrziu, la o distanță respectabilă 
încep să se formeze primele 
grupuri. Mai tîrziu, voi afla că 
au fost mii.

Bombă 1 Am uitat de chingi. 
Totul este gata dar nu am cu ca 
să mă cablez. Doctorul Zeno 
Terbancea și redactorul șef Mihai 
Glăia pleacă în goană cu mașina 
spre a rezolva problema. Devin 
din ce în ce mai nervos. Intro
ducem un tub după altul. încetul 
cu încetul devine clar că hidro
genul 'este insuficient. Unul din 
cele patru corpuri de P.V.C. ale

(Continuare în pag. a Il-a)
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„Doi bărbafi pentru
Pentru acest film cu un titlu 

atît de frumos, de publicitar, 
„Doi bărbați pentru o moarte" 
adaptare pentru ecran a unei 
nuvele de Siito Andras, exis
tau toate datele unei realizări 
excepționale : o temă generoa
să, a demnității și solidarității 
umane, „servită" de un con
flict de cea mai pură esență 
cinematografică. E vorba de 
una din dramele războiului: 
într-o localitate din Transilva
nia, trupele germane și hor- 
tyste aflate în retragere găsesc 
un steag românesc înălțat pe 
clopotnița bisericii. Cel care 
îl urcase era un țăran ma
ghiar : Demeter. O anchetă 
grăbită are loc și făptașul este 
repede aflat, după cum tot 
atît de repede pregătită și pe
deapsa : împușcarea lui. Se în- 
tîmplă însă un eveniment me
nit să facă din această execu
ție un spectacol al cruzimii. 
Lui Demeter i se cere„ în 
schimbul iertării sale, numele 
unui țăran tomân pentru a fi 
împușcat, un țăran român pen
tru că românii au întors ar
mele împotriva germanilor...

Răscumpărarea vieții nu e o 
tentație ușoară pentru Deme
ter. Are într-un fel direct tris
ta posibilitate de a oferi el o 
moarte pentru altul. O moar
te la fel de absurdă ca și a- 
ceea „dăruită" lui. Nu deser
vim cu nimic filmul amin
tind că Demeter refuză să 

, devină părtașul unei aseme
nea diversiuni criminale. Și 
șovine în același timp.

Filmul, era clar de la în
ceput, se justifica doar prin 
dimensionarea exactă a acestui 
caz de conștiință. Intr-un fel 
o și face. Dar timid, nedepă
șind premisele, amînînd mereu 
reala frămîntare a eroului și 
oferindu-ne în schimb demon
strația monotonă a unei neîn
chegate, absente am putea 
spune, viziuni regizorale.

Cheorghe Naghi este indecis 
in tratarea subiectului: cînd 
fals-tragic, cînd violent poe
tic. Abundă, caleidoscopic, de 
toate, vrînd să fie „la zi“„ în 
pas cu toate stilurile cinema
tografice existente. Spre e- 
xemplu, devin obositoare sec
vențele retrospectivelor lirice 
(majoritatea producțiilor noa
stre din ultimii doi ani — tre
buie, nu trebuie — au neapă
rat două trei secvențe de adu
ceri aminte cu abureala neu-

CRONICA
FILMULUI

tră a imaginilor subexpuse, tri
but plătit unei mode prin care 
— de ce ? — se crede că de
vii neapărat modern). Există 
în același timp neglijențe greu 
de explicat. Nu e credibil, ca 
să cităm doar o secvență, ca în 
seara în care /satul aflat în 
imediata apropiere a frontului 
și ocupat de trupe străine, ță
ranii să stea în circiumă și să 
„discute" cu lăutarii lîngă ei. 
S-a mizat pe secvența unui 
dans îndrăcit care să devină 
simbolul setei de viață al oa
menilor, să devină un protest 
împotriva arbitrarului, al răz
boiului. Pe ecran, efectul e 
hilar, anulînd toată încărcătu
ra dramatică acumulată pînă 
atunci. La fel, se neglijează 
timpul, actorii apar în secven
țe care se petrec la o distan
ță de două decenii fără nici 
o diferențiere fizică. Și acea
sta este poate cea mai osten
tativă eroare a filmului, cea 
care îngreunează mult înțele
gerea lui.

Față de textul după care 
a fost ecranizat, nuvela „De
meter stegarul", filmul pierde 
pas cu pas, adică secvență cu

IN SAPTAMINA 16—22 MARTIE A.C.
LA CINEMATOGRAFUL „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA 
UN NOU PROGRAM DE SCURT METRAJE IN PREMIERA

MOARTEA CĂPRIOAREI
producție a studioului cinematografic București 

după poezia lui Nicolae Labiș 
Scenariul și regia : CRISTU POLUCSIS 
Imaginea: ION ANTON 
Muzica : H. MAIOROVICI

CHIPURI DE LUT
producție a studioului Al. Sahia

Scenariul și regia : ZOLTAN TERNER
Imaginea : CLAUDIU SOLTESCU

SEMNUL MIRĂRII
Film de animație, producție a studiourilor poloneze

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr.2/70

REVIS TELE
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mai mare ca aricind. Ne reverifi- 
căm tocmai in acest context, 
înalta obligație comunistă de a fi 
organe politice, în cel mai exact 
și cuprinzător sens al termenului... 
Multilateral și complex, fenome
nul studențesc solicită presei stu
dențești o tratare adecvată. Adică 
sinceră, exactă nu numai îți for
mulări dar și în analize... Progra
matic, intenționăm să realizăm o 
revistă complexă, nu un magazin 
(fie el și de obiecte contempora
ne) căutînd studentul oriunde e 
el prezent, oriunde creează și 
întreține valorile". Practic, însă 
acest student care „creează și în
treține valorile" este deseori ne
glijat (nu e cazul revistei „Uni- 
versitas") în timp ce paginile 
multor publicații studențești sînt 
ocupate de cronici literare, 
dramatice, cinematografice, mu
zicale, care prezintă anumite 
cărți sau comentează spectacole 
profesioniste. Dar cititorii reviste
lor studențești nu așteaptă să gă
sească în paginile acestor publi
cații cronicile unor spectacole 
despre care s-au informat deja 
din presa centrală sau să afle 
noutăți pe care le furnizează la 
orice oră radioul și televiziunea. 
Din punct de vedere informativ, 
studenții vor să citească în re
vistele lor fapte semnificative din 
viața grupelor, anilor și facultăți
lor, știri despre activitatea cercu
rilor științifice, creații ale colegi
lor, interviuri cu personalități din 
domeniile în care se specializea
ză, cu dascălii lor, cronici ale u- 
nor spectacole studențești etc. 
Studenții trebuie să desprindă, de 
asemenea, din paginile acestor re
viste îndemnul de a fi la înălți
mea vremii, a fi moderni, deci, 
de a avea o bună pregătire profe
sională și politico-ideologică, ne
cesitată de dezvoltarea în ritm 
accelerat a civilizației contem
porane, de a folosi rațional am
bianța științifică și culturală pe 
care o oferă orașele universitare, 
de a străbate toate acele itinera- 
rii intelectuale care dau studen
ției plusuri valorice, împlinind in- . 
formativ șl structural personalita
tea, cizelînd rafinamentul spiri
tului.

Firește, în zilele noastre, cînd 
sfera informațiilor se lărgește 
continuu, cînd zeci de noi pro
bleme polarizează atenția unor 
mase largi (ar fi suficient să 
amintim interesul pentru informa
țiile științifice) revistele studen
țești nu se pot abține de a co
menta fenomenele social-politice, 
științifice și culturale care se pe
trec în lumea contemporană. 
Credem însă că tratarea acestor 
probleme este bine să se facă în 
contextul relației de sinteză și ar
monie dintre specialitate și cul
tură generală, care constituie 
esența activității studențești. 
Funcția comentativă — una din 
rațiunile de a fi ale presei — ar 
căpăta astfel, în cazul publicații
lor studențești, un specific dis
tinct, care să asigure valorificarea 
în scopul dezvoltării personalității 
viitorilor specialiști cu pregătire 
superioară, a tezaurului informa
țional de care dispune o redacție.

moarte"
secvență, diluîndu-i dramatis
mul, împingînd evenimentele 
în inconsistențe formale. Rigu
rozitatea textului semnat de 
Siito Andras e astfel „trădată", 
rămînîndu-ne, ca spectatori, 
doar nostalgia după ceea ce 
ar fi putut să fie într-o altă 
trecere pe ecran a acestui ex
celent subiect pe care nu-l 
salvează nici operatorul Nicu 
Stan și nici distribuția din 
care trebuiesc semnalate nu
mele actorilor: Matei Alexan
dru, Ilarion Ciobanu, Monica 
Ghiuță.

Poate lucrurile sînt mai 
simple, mult mai simple, poa
te cineaștii noștri nu au vo
cația ecranizărilor. Altfel ce 
să spunem ?

A venit primăvara.-TUDOR STANESCU

DRAGAAAA

Cînd abaterile
(Urmare din pag. 1)

0 acțiune din care va»
cîștiga producția agricolă

j

(Urmare din pag. I)

cuprinzînd cele mai noi apa
rate și dispozitive realizate în 
cadrul institutului, ce vin în 
sprijinul mecanizatorilor prin 
înlesnirea realizării unor cu
pluri judicioase, a depistării 
(fără demontare) a defecțiuni
lor la motoare etc. Gazdele 
s-au îngrijit ca la dispoziția 
concurenților să se afle mereu, 
în 39 de exemplare, cărțile 
indicate prin bibliografie. în 
cele două zile și nopți, cit 
s-au aflat în București, con-

E un frig îngrozitor. Stau călare în fața porții cetății și aștept 
cu nerăbdare să se filmeze cadrul ăsta ca să pot fugi undeva înă- 

I untru să mă încălzesc. Se filmează intrarea lui „Mihai Viteazul" 
în cetatea Vidinului. In față e Mihai, pe urmă vin soldații și boierii 
din gardă care sînt toți cascadori. Se intră în galop pe poarta prin
cipală, se trece printr-o curte interioară, pe urmă se mai trece de 
o poartă și se intră într-o piață, în care sînt turci pedestri care 
încearcă să-i oprească. Mihai împreună cu garda, o luau pe o 
uliță la dreapta. Cînd ajungeam în piață săreau pe mine Mazilu 
și cu Fiț și mă trăgeau jos de pe cal, din plin galop. Ceilalți tre
ceau pe lîngă mine drept înainte și nu-l mai urmau pe Mihai.

Era o treabă destul de simplă. S-a dat „motor . Pornim tn 
trombă, aproape lipiți unul de altul. Mă uit în spate și văd ca o 
masă compactă cei 60 de armăsari de herghelie care-s aproape 
sălbatici și enorm de mari. Imediat după ce trec de prima poartă, 
în dreapta, explodează cîteva calupuri de trotil care fac un gol 
între mine și armăsarii din spate. Pe armăsari sînt foarte puțini 
cascadori, iar restul sînt grăjdari și băieții din școală care n-au 
apucat să învețe ca lumea să călărească.

Bucăți de gheață și de zăpadă zboară în toate părțile de sub 
copitele armăsarilor din față și trebuie să țin ochii aproape în
chiși. Trec și de a doua poartă și-i văd pe Mazilu și Fiț care se 
reped înspre noi. Mihai cu garda, o cotesc spre dreapta și eu mă 
aplec spre stingă cu sabia ridicată să lovesc în Fiț. Fiț pareazâ 
lovitura și deodată mă simt smuls din șea. Mazilu îmi sărise de 
după gît. In cădere observ cu coada ochiului armăsarii care ve
neau drept spre mine. Căzusem prost. In loc să cad într-o mar
gine, am căzut chiar pe mijlocul drumului pe care trebuiau să-l 
urmeze armăsarii. N-am văzut armăsarii dar mi-au rămas întipărite 
în minte picioarele lor. Și acum dacă închid ochii văd picior lîngă 
picior ca o pădure deasă.

Fac contact cu pămîntul și mă string ghem cît pot de tare, cu 
mîinile pe cap. Nu mai am nici o șansă de scăpare dar mă gîn- 
deam că poate scap numai cu vreo coastă ruptă. Am stnns tare 
din dinți și în clipa cînd mă așteptam ca primii armăsari să mă 
ia în picioare, am simțit două brațe care mă apucă de subțiori 
și mă trag într-o parte. Deschid un pic un ochi și-l văd din spate 
pe Fiț care stă la vreo doi metri de mine în picioare și cu sahia 
ridicată. Ridic puțin capul și-l văd pe Mazilu care se uită cu niște 
ochi mari, speriați la Fiț și mă tîrîie pe mine. /

In stînga și în dreapta noastră trec ca niște gînduri rele co
loane de armăsari.

— Ce faci Mazilule ?
Mazilu îmi zîmbește repezit.
— Dragăăă Grușevschi... ești un băiat simpatic și-i păcat să 

te facă elefanții ăștia minge de fotbal.
Se uită cu coada ochiului înspre stînga.
__ Nu te mișca că stricăm cadrul. Stai liniștit că te trag eu 

într-o parte.
S-a dat „stop motor".
— Merți Fiț 1
__ Ce merți bă ? Ce merți ? Decît să moară un om mai bine 

să moară 100 de armăsari. Noroc că au ocolit toți că dacă era 
vreunul care n-ar fi vrut să ocolească, i-aș fi crăpat capul.

AUREL GRUȘEVSCHI

I

cei care lipsesc nemotivat sînt în 
special tineri care nu au încă 5 
ani în uzină.

De asemenea, sancționarea cu 
reducerea treptei de salarizare, 
pe lîngă că se aplică „numai în 
cazuri mai grave" nu afectează 
pe toți cei vinovați. Cei care 
sînt încadrați cu baza unei cate
gorii de calificare, pot lipsi liniștiți, 
pentru că nu li se poate tăia nici 
o treaptă. Și apoi există o mare di
ferență între prevederile regula
mentului de ordine interioară și 
aplicarea lui în practică. De ce ? 
Răspunsul ni-1 dă economistul 
de la atelierul prese: „Regula
mentul de ordine interioară este 
clar: se desface contractul de 
muncă după trei absențe nemoti
vate, dar nu putem să-l aplicăm 
prea drastic. Avem nevoie de ei“. 
Rezultatul ? Tinerii strungari- și 
frezori considerîndu-se o „rara

avis" își iau liber cînd le vine la 
îndemînă, fără să-i afecteze prea 
mult la salariu pentru că lucrea
ză în acord : „Trag mai tare în 
următoarele două, trei zile și re
cuperează banii pierduți" (Paul 
Marin, secretarul U.T.C. de la 
grupa a 4-a).

Pe fondul mentalității formate, 
«peculînd lipsa de cadre califi
cate, (căreia 1 se acordă prea 
mult credit) nu sînț o excepție 
răspunsurile de felul:

— De ce lipsesc ? Dacă nu vă 
convine plec I (Die Petre, de la 
prese — ■ lipsit nemotivat patru 
zile în ianuarie și două în fe
bruarie). Se pare că la fel în
dese și tinerii Nicolae Cristea. 
Constantin Seleș, I. Oprea, etc. 
care au lipsit numai în luna fe
bruarie respectiv 5, 6 și 4 zile 
nemotivat „Sîntem convinși, ne 
mărturisește inginerul șef ION 
SEMENESCU, că întreprinderea 
pierde destul de mult prin acest

sistem prea maleabil de sanc
țiuni". Ce împiedică atunci lua
rea de urgență a măsurilor— cu
noscute de altfel — capabile să 
determine redresarea situației. 
„Au încetat să existe multe ac
țiuni ale organizației U.T.C. care 
se bucurau de interes11. Intr-ade
văr, simpla afișare nominală, de
loc operativă a celor care obiș
nuiesc să lipsească nemotivat nu 
este în măsură să schimbe mare 
lucru. Iar convocarea 'părinților 
lor la o dezbatere colectivă, pla
nificată în ianuarie și amînată 
(deocamdată) pentru luna martie, 
rămîne doar o iritentie. De aceea- 
secretarul comitetului coordona
tor al U.T.C., tov. Ion Nichita, 
preferă să vorbească despre ce 
va întreprinde organizația U.T.C. 
pentru întărirea disciplinei și re
ducerea absențelor nemotivate, 
chiar dacă planul de activități 
rămîne încă destul de sărac. 
Completarea lui cu acțiuni de 
durată, pentru perfecționarea 
profesională a tinerilor și întări
rea disciplinei se impune de ur
gență, cu atît mai mult cu cît de 
eficacitatea lor depinde îndepli
nirea planului de producție.

„M i ș t o u 1CC
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care-1 practică cu o stră- 
de roboți. Un fel de a 
care, în mod paradoxal, 
că supără mai mult pri- 
decît auzul. Căci, pentru

curenții și Instructorii lor au 
conspectat continuu. In ur
ma microanchetei întreprinse, 
campioni s-au dovedit a fi tî- 
nărul Ilie Poncete și inginerul 
Victor Neagu, de la I.M.A. 
Ciorogîrla care, în această pe
rioadă, au rămas 6.. ore în 
atelier și au parcurs 820 de 
pagini din revistele și cărțile 
de specialitate. Timp de două 
ore, tovarășul IOSIF WAL
TER, secretar al C.C. al U.T.C. 
a dialogat cu sala în care 
s-au aflat concurenții și invi
tații la consfătuirea pe țară, 

> înfățișînd programul de acti
vitate al tinerilor mecaniza
tori, al organizațiilor U.T.C. 
pentru perioada următoare.

Despre concurs s-a discutat 
mult. Ieri de dimineață, deși 
pentru invitați erau planifica
te vizite la muzei și expoziții, 
turul orașului București — 
deci un program atrăgător, —■ 
cei mai mulți dintre aceștia 
au rămas la ușile atelierelor 
de lucrări practice din cadrul 
Institutului Agronomic din 
București, urmărind îndea
proape pe concurenții care 
parcurgeau dificila parte ' a 
concursului — proba practică. 
Pentru fiecare dintre cei ce 
transpirau sub încordarea 
strădaniei de a nu greși, bă- 
teau cîteva inimi. Cine va 
reuși să promoveze pentru 
proba orală ?

La oral, o excelentă „echi
pă" de profesioniști. Nici unul 
dintre cei 10 tineri mecaniza
tori promovați pentru proba 
orală, n-au obținut la practi
că o medie mai mică de 9.

Cîștigătorul fazei pe țară a 
Olimpiadei tinerilor mecaniza
tori, VASILE BALMOȘ, este 
aceiași care, în 1966, a cîștigat 
locul I pe țară în cadrul con
cursului „Viitorii tehnicieni ai 
agriculturii socialiste", iar în 
1968 a reeditat palmaresul, 
de data aceasta însă la con
cursul „Cine cunoaște agricul
tură, cîștigă".

Primilor trei clasați le este 
înmînată de către tovarășul 
ION ILIESCU, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Diploma do onoare a C.C. al 
U.T.C.

In încheierea concursului 
„Olimpiada tinerilor mecani
zatori" și a consfătuirii pe țară 
a luat cuvîntul tovarășul ION 
ILIESCU care a spus printre 
altele : „Am asistat cu interes 
la cea de-a doua finală a a- 
cestui tradițional concurs pro
fesional „Olințpiada tinerilor 
mecanizatori" ce și-a dovedit, 
prin participarea largă în fa
zele de masă, ecoul în rîndul 
celor ce au îmbrățișat această 
grea dar frumoasă meserie — 
cea de mecanizator. Ceea ce a 
dat valoare acestui concurs a 
fost exigența juriului în fazele 
anterioare. Spun acest lucru 
gîndindu-mă că în fazele de 
masă ale concursului s-a ținut 
în primul rînd seama de re
zultatele în producție ale con
curenților, de calitatea lucră
rilor executate de ei și de mo
dul cum au asigurat întreține
rea și exploatarea mașinilor 
agricole".

In continuare, tovarășul Ton 
Iliescu s-a referit la sarcinile 
ce revin organelor și organiza
țiilor U.T.C. din unitățile de 
mecanizare a agriculturii pen
tru perioada următoare, peri
oadă ce coincide cu executarea- 
unora dintre cele mai impor
tante lucrări agricole ale anu
lui. însușirea temeinică a me
seriei, exploatarea la parame
tri maximi a modernelor trac
toare și mașini agricole, aflate 
în dotare, executarea unor lu
crări agricole de foarte bună 
calitate — iată obligația de 
fiecare zi a fiecărui tînăr trac
torist, elementele ce înca
drează și definesc ceea ce cu 
toții obișnuim să spunem: 
tractoristul — figura centrală 
a activității în agricultură. 
Pornind de aici, din această 
sală unde s-a discutat mult 
despre meseria de mecaniza
tor, fiecare are datoria să se 
erijeze într-un autentic agita
tor în rîndul tovarășilor de 
muncă în scopul asigurării 
unei mobilizări generale a în
tregului tineret pentru spori
rea producțiilor agricole, pen
tru realizarea în mod exem
plar a sarcinilor de plan pen
tru 1970.

tema comportării civilizate ca 
o condiție sine qua non a deve
nirii cetățenești și profesionale 
a unui intelectual modern ; în
dreptarea activităților cultural- 
educative ale organizațiilor de 
tineret, caselor de cultură, clu
burilor etc. în special către re
zolvarea acestei probleme; strîn- 
gerea legăturilor între școală, 
organizație, factori culturali și 
familie — și organizarea unor 
acțiuni comune ; în sfîrșit, poa
te că n-ar, fi rău ca unele din
tre producțiile artistice desti
nate tineretului — cîntece de 
muzică ușoară, piese de estradă, 
filme etc. — să ia în vizor și 
această chestiune, bineînțeles 
în măsura In care respectivii 
creatori se vor convinge că fac, 
prin aceasta, o treabă de interes 
național, utilă întregii noastre 
societăți. ,

Dar principala noastră su
gestie trebuie să se refere, desi
gur, la măsurile spontane pe 
care trebuie să le ia opinia pu
blică pusă față-n față ,cu aseme
nea apariții. Am văzut, recent, 
un șofer de autobuz care a oprit 
mașina între stații și nu s-a ur
nit pînă cînd nu 
rîți pe cei trei 
care avuseseră 
inconformă cu 
mai elementare 
publice. O poziție pe cît de po- 

atît de eficientă.

de muncă sau cînd stă de vorbă, 
acasă, cu părinții... Or, lenea 
deșuchiată din tonul și alura 
pe care am încercat să le por
tretizăm mai înainte nu se poa
te să nu-și pună amprenta ne
fastă asupra relațiilor tînăr-în- 
vățătură, tînăr-sarcină de pro
ducție, tînăr-profesor sau tînăr- 
părinte... Dar cu aceasta intrăm 
de-acum pe tărîmul specialiști
lor în psihologie, specialiști pe 
care nu vom întîrzia să-i invi
tăm să-și spună cuvîntul într-o 
viitoare dezbatere a acestui 
biect.

Pînă atunci, însă, adăugăm 
lor de mai sus și celqr din 
ticolu) precedent cîteva
gestii, simpliste poate, dar cate
goric utile în împrejurări in 
care, — de ce să n-0 recunoa
ștem ? — în direcția stimulării 
comportării civilizate a tineri
lor nu s-a-ntreprins și nu se-n- 
treprinde mai nimic. Propunem, 
deci, acordarea unui spațiu mai 
larg „orelor" de bună purtare și 
exprimare corectă îa sistemele 
educației preșcolare și școlare 
elementare; întărirea, în învă- 
țămîntul mediu, a rigorilor uni
formei și mutarea centrului de 
greutate a orelor de dirlgenție pe

celor 
danie 
vorbi 
poate 
virea 
a vorbi astfel, limba este supu
să unei lunecări chinuite prin 
toate cotloanele gurii, buzele 
se-ntind și se destind flasc în 
cele mai neprevăzute direcții 
ale obrazului, maxilarele se an
gajează într-o continuă rumega- 
re dezordonată, au ralenti, 
sprîncenele se ridică într-un fel 
de -nedumerire „oață" și ast
fel întregul facies capătă o ex
presie de insolență semiadormi- 
tă, de obrăznicie vicleană, de 
pindă vulgară, jenantă pentru 
interlocutor. Unui asemenea 
travaliu fiziognomic, capul îi 
„răspunde" prin pendulări 
lente spre cele patru puncte 
cardinale, umerii preiau mișca
rea, ridieîndu-se și coborînd mo- 
lîu, mîinile, cînd nu sînt în- 
fundate-n buzunare, se bălăn
gănesc necuviincios, iar mem
brele inferioare, moi din toa- 
te-ncheieturile, susțin întregul 
descris mai sus într-un echili
bru mereu precar, abia stăpînit 
pe tălpile întotdeauna cu virfu- 
rile mult îndreptate spre în a- 
fară. în mers, genunchii suge
rează existența unor ligamente 
de gumă obosită iar călcătura 
se face numai pe -tocuri — pe 
partea exterioară a acestora — 
ceea ce dă junelui „miștocar" a- 
lura unui rățoi grotesc, de ti
nichea, declanșat cu cheia...

Căzînd de acord cu afirmația 
Laurei că, prin permanentă 
practicare, argoul se conver
tește, la tineri, într-un fel de a 
fi, și admițînd ca perfect vala
bilă ideea că este greu — dacă 
nu imposibil — să lași la ușa 
școlii, locului de muncă sau că
minului familial, vorbele, tonul, 
gesturile, ținuta afișate, zi de 
zi, în atmosfera prielnică a ba
rului, In holurile cinematogra
felor sau la colțurile de stradă, 
ne putem închipui că tînărul 
„miștocar" se prezintă ca atare 
și atunci cînd e scos la tablă, 
cînd e chemat să tragă biletul 
cu întrebări în sesiunea de exa
mene, cînd conversează cu meș
terul despre sarcinile unei zile

tu-

ce- 
ar- 
su-

i-a văzut cobo- 
tineri „papițoi" 

o comportare 
normele cele 
ale relațiilor 

trivită, pe atît de eficientă. 
...Asupra căreia vom reveni.

12 lei

V. I. LENIN : Opere comple
te, voi. 53.

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT:

(va urma)

582 pg.

Volumul apare în cinstea 
împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea Iui V. I. Lenin. Cu
prinde 575 de documente din 
perioada iunie—noiembrie
1921 (scrisori, bilete, telegra
me și telefonograme). Dintre 
acestea, 553 n-au fost incluse 
în edițiile anterioare ale. Ope
relor lui Lenin, iar 93 din ele 
se publică acum pentru pri
ma oară.

O BRĂILA
SEARA CULTURAL-DISTRACTIVA 

DEDICATA TINERILOR 
INOVATORI SI EVIDENȚIAȚI 

ÎN PRODUCȚIE

în rîndul tinerilor muncitori 
brăileni există mulți inovatori 
șl evidențiați care își aduc o 
contribuție foarte importantă la 
realizarea sarcinilor de plan. In 
cinstea acestora, Comitetul mu
nicipal al U.T.C. a organizat o 
seară cultural-distractivă, la 
care au participat peste 200 de 
invitați.

Tovarășul Ion Nica, din par
tea Comitetului municipal al 
U.T.C., a vorbit celor prezenți 
despre succesele obținute de 
către tinerii de la U.C.I.R. „Pro
gresul", Uzina „Laminorul", 
Platforma chimică Chișcani, 
Șantierul naval, scoțînd în evi
dență rolul mobilizator al orga
nizațiilor U.T.C. din aceste în
treprinderi. Evidențiaților și 
inovatorilor le-au fost oferite 
numeroase premii în obiecte din 
partea Comitetului municipal al 
U.T.C.

Acțiunea s-a încheiat cu mu
zică, dans, concursuri distrac
tive, surprize.

I. BELCIUGAN

• OLT
„DECADA 

MECANIZATORULUI"
în cadrul acțiunii Decada me

canizatorului din județul Olt au 
loc, decalat, in funcție de posi
bilitățile fiecărei întreprinderi 
de mecanizarea agriculturii, ac
tivități politico-educative, ex
puneri și dezbateri privind buna 
funcționare și întreținere a uti
lajelor din dotare, acțiuni lega
te, de tehnica securității muncii, 
disciplina de producție. Sînt 
prezentate filme documentare și 
de specialitate. Un grup de lec
tori ai cabinetului județean de 
partid prezintă informări politi
ce și dezbat 
sarcinile ce 
campanie.

încheierea 
cată prin 
seri cultural-distractive, dedica
te mecanizatorilor fruntași. Pînă 
în prezent, decada mecanizato
rilor s-a desfășurat, cu bune

rezultate, ip I.M.A. Balș, Movi- 
Jeni, Corabia, Vișina, Olari, 
Scornicești, Recea și Vlaici, ur- 
mînd să cuprindă toate între
prinderile de mecanizare a 
agriculturii de pe raza județului.

V. rAvescu

împreună cu tinerii 
revin în actuala

decadei este mar- 
programe artistice,

• DOLJ
UNIVERS PLASTIC 

LA LICEUL 
„NICOLAE BĂLCESCU" 

DIN CRAIOVA
în holul Liceului „Nicolae 

Bălcescu" din Craiova se află, 
deschisă zilnic, expoziția de pic
tură — „Tinere talente" — a 
elevilor din clasele I—VIII. Ma
joritatea elevilor care au semnat 
exponatele sînt membri ai 
cercului de pictură. Varietatea 
aspectelor selectate, diversele 
modalități de transpunere a lor 
pe planșă, diferitele tehnici de 
lucru scot în evidență elas
ticitatea imaginației bogate și 
sensibilitatea perceperii tinerilor 

. artiști. După ce privești tablou
rile îți dai seama că ai făcut o 
lungă călătorie în istorie, de la 
haiducii strînși la sfat 
grotă, de la procesul lui Horia, 
pină in zilele noastre,

du-te pe malul mării, în zorii 
zilei sau în prag de seară, plim- 
bîndu-ne prin cartiere noi ale 
orașului, printre schele și geo
metrie industrială. Trăiești pro
fund senzația să te afli într-un 
veritabil univers plastic. Folo
sind acuarela, carioca, ceara-co- 
lor, 
bun 
ției

elevii pictori dovedesc un 
simț al culorilor, al propor- 
îmbinării și ’ organizării lor.

E. PROCOP

într-o

oprin-''

• IAȘI
O NOUA INIȚIATIVA : 
„SĂPTAMÎNA FABRICII"

Tinerii de la Fabrica de con
fecții din Iași au luat parte la 
un ciclu de acțiuni politico- 
Ideologice, profesionale, cultu
rale și sportive, încadrat sub ge
nericul „Săptămina fabricii", 
acțiune inițiată de comitetul 
U.T.C. Noutățile tehnice și ști
ințifice au fost prezentate de 
tovarășa Maria Radulescu, de la 
direcția de organizare științifică 
a producției și a muncii.

în luna aprilie, o acțiune ase
mănătoare va avea loc la Uzina 
de prelucrare a maselor plas
tice.

Prof. VASILE VACĂRIȚA

R-l a zburat
(Urmare din pag. I) 

aerostatului respiră. Liviu Muntea- 
nu — la el nimic nu este irezol- 
vabil — îl lipește cu scotch. Și 
continuăm umplerea. Fostul meu 
coleg de facultate, Gabi Szekeres, 
cu care am trăit atîtea nopți de 
groază în fața cursului de istorie 
a limbii, acum ziarist la Arad, 
pleacă în goană cu camionul du
pă încă 5 tuburi. Și le obține !

în sfîrșit, ora 16,30. Prima ri
dicare. Se filmează. Colegii de la 
radio prezenți încă de dimineață, 
mă încurajează. Nu-mi dau sea
ma precis de cele ce se întîmplă 
în jurul meu. Ridicarea este lină. 
Dar scurtă. Nu ajunge hidroge
nul. înapoi la start O nouă in
fuzie și mai puternică. Aruncăm 
în acțiune ultimele resurse. Ingi
nerul Marangiuc este calm, stă- 
pîn pe calcule, anticipînd orice 
întîmplare. Ceilalți, sîntem cu su
fletul la gură; Ne îngrozește gîn- 
dul că nu se va ridica. Și din 
nou, de data aceasta puternic, 
pornesc pe verticală. Ultima ima
gine „pămînteană" — Nicoară, 
omul cu nervii de oțel cum îl 
credeam eu, este acum galben ca 
fceara la față. îmi dau seama că 
nici eu nu sînt prea departe de 
el, deși mi se pare că sînt calm. 
Mi se repetă indicațiile de folo
sire a parașutei. De n-ar fi ne
voie. (Sînt silit să-mi aduc aminte 
că la examenul de istorie a lim
bii, uitam orice indicație de la 
ușă și pînă luam biletul. Așa 
că...).

Sînt hotărit să decablez și să 
zbor cît mai mult posibil. O pală 
de vînt se*  învîrtește în jurul 
meu și mă poartă cu repeziciune 
spre înainte însă... coborînd. Cal
culez o întîlnire iremediabilă cu 
liniile stîlpilor de telegraf pe 
care-i întrevăd de la distanță. 
Nici vorbă de decablare. Prin 
receptorul microemițătorului aud 
strigîndu-se : „trage dreapta, tra
ge dreapta !“ Nu înțeleg. Simt 
că zbor înclinat. Suspantele sînt 
mai lungi în dreapta. încerc să 
le scurtez trăgîndu-le cu mîna. 
Prin receptor îi transmit lui Ni-

coară că totul merge bine. Apro
pierea de linii devine însă primej
dioasă. Abandonez orice semne 
cu cei de jos, care se agită, strigă, 
rid și răcnesc : scurtați cablul I O 
smucitură, încă una, cei 8 string 
din răsputeri frînghia. Și — ateri
zarea. Sînt puțin decepționat, aș 
fi vrut mai mult. In cele din ur
mă, resemnat, dar totuși mulțu
mit, mă desprind de suspante. A- 
poi, la o comandă a lui Nicoară, 
cele patru corpuri ale aerostatu
lui își iau drumul spre cer. Este 
mai bine așa. Urmăream cu toți 
cum dispare, printre nori. încetul 
cu încetul R. 1 se pierde în văz
duh. Acum însă, am convingerea 
că R 2 se va naște curînd.

R 1 a pornit spre depărtări dar 
au rămas prietenii. Prima expe
riență, efectuată după calculele 
inginerului Dumitru Marangiuc 
de la Baza Academiei din Timi
șoara, cu care voi înfăptui într-un 
viitor un zbor comun, a reușit.

In această experiență sînt con
cretizate mopțile petrecute lîngă 
mașina de sudat P.V.C. a Magdei 
Frățilă și a meșterului Feller de 
la Fabrica Bega, sfaturile ingi
nerului Liviu Groapă, căutările 
inginerei David Nicoleta de la fa
brica Victoria, autoarea formulei 
de material, ale inginerei Ștefa- 
nia Dumitrescu de la Dermatina, 
ori ale inginerului Szarosy, încu
rajările conferențiarilor. Cornel 
Iovănescu, Mircea Reghis, Tibe- 
riu Toro, încrederea acordată de 
prorectorul Universității din Timi
șoara, Petre Stanciu. Este greu 
să-i numești pe toți cei care ne-au 
ajutat. împreună cu inginerul 
Marangiuc le rămînem mai mult 
decît recunoscători.

Colegii îmi fac cadou un bu
chet de flori. N-am fost nicioda
tă într-o asemenea situație și mă 
simt stînjenit. Și o dată cu regre
tul că zborul nu a fost mai lung, 
le dăruiesc celui mai apropiat om 
mie, împreună cu satisfacția că 
totuși am reușit, împreună cu 
promisiunea că R 2 se va naște, 
împreună cu promisiunea că vom 
încerca totul să izbutim traversa
rea Făgărașilor.

LUNI 16 MARTIE 1970

• 18,00 Olimpiada tinerilor meca- 
filmatnizatorl — reportaj

• 18,30 Scena
e 19,00 Telejurnalul de
• 19,15 Actualitatea în
• 19,25 Muzică 

nească
• 19,35 Momentul răspunderii. La 

oțelăria U.M.G.B.
• 19,50 Reflector
• 20,05 Roman foileton : Război 

și pace"
• 21,20 steaua fără nume
• 22,20 Agenda politică
• 22,35 Tablouri coregrafice
• 22,50 Telejurnalul de noapte

seară 
economie 

populară româ-
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• FOTBAL • FOTBAL
® Surpriza etapei — victoria studenților clujeni

la București!
© Trei penalty-uri — toate transformate !
@ Feroviarii clujeni — la al doilea succes !

DERBY
Evident, derby-ul clasic a 

-.avut loc la Ploiești, unde Rapi
dul n-a mai reeditat bunele sale 
performanțe. La București, un 
derby de tradiție : Dinamo — „U“ 
Cluj. L-am preferat. Din mai 
multe motive : a) prin absența 
lui Dumitrache și Dinu, era re
stabilit dinainte un anume echi
libru de forțe care, mi-am zis, 
va face lupta mai egală și pa
sionantă ; b) asteniile fotbalisti
ce de primăvară — atît de evi
dente, așa cum s-a văzut, la pri
ma etapă — tet puneau în fața 
unor riscuri prea mari.

Alegerea nu m-a deziluzionat. 
Aici s-a produs marea surpriză 
a etapei — victoria „universita
rilor" clujeni. Așa cum prevăzu
sem, pe stadionul Dinamo am 
asistat la o partidă mai mult 
interesantă decît de o bună fac
tură tehnică și spectaculară. în- 
țr-un fel nici nu prea s-ar fi 
putut. Jucătorilor le acordăm 
circumstanțe pentru faptul că 
meciul s-a desfășurat pe o pipă
ie măruntă, rece, pe un teren 
moale, alunecos, pe care cu greu 
își puteau menține echilibrul. 
Nu odată i-am văzut pur și 
simplu patinînd în goană după 
balon. împotriva acestor vicisi
tudini ale vremii, ambele eahipe 
s-au silit să facă tot ce le-a 
stat în putință pentru a oferi

Patinînd

după balon
publicului — mai numeros decît 
ne-am fi așteptat — ceva din 
frumusețea disputei balonului 
rotund. z

în prima repriză am distins 
două aspecte care au dominat ; 
o echipă care ataca, uneori cu 
toți jucătorii — aceasta era Di
namo — și alta care se apăra din 
răsputeri — „U“ Cluj. Și, totuși, 
scorul în această parte a jocului 
a rămas alb ! Vina se poate da 
și pe imprecizia în șuturi a lui 
Lucescu, Frățilă, Pîrcălab sau 
poate, prin șansa, „norocul" a- 
părării clujene. Dar parcă mai 
sigur este că atacanții dinamo- 
viști au combinat prea mult, au 
tras puternio dar fără țintă pre
cisă, au aruncat balonul la în-"' 
tîmplare în fața porții. „Univer
sitarii" clujeni păreau mulțumiți 
cu acest joc de hărțuială, ega
litatea pe tabela de marcaj ne- 
impacientîndu-i deloc, fapt pen
tru care ei s-au retras în apă
rare, atacul lăsîndu-1 pe seama 
solitarului Adam.

După pauză partida se schim
bă întrucîtva, ca și tactica de 
joc. Antrenorii au dat sarcini 
noi jucătorilor în funcție de evi
dențele primei reprize. Clujenii 
văzînd probabil că n-au de ce 
se teme au ieșit din „bîrlogui" 
lor și au inițiat cîteva acțiuni in
cisive, periculoase. împotriva 
așteptărilor și, spre stupefacția 
inimoșilor suporteri dinamoviști, 
ei reușesc să înscrie primii în 
minutul 64, prin Uifăleanu. După 
numai 4 minute, Doru Popescu, 
introdus ulterior, reușește să 
restabilească egalitatea. Bucuria 
spectatorilor șl a dinamoviștilor 
a fost de scurtă durată : în ml-, 
nutul 77 „U“ Cluj preia din nou 
avantajul printr-un gol semnat 
de Adam. în tabăra gazdelor se 
instalează deruta și acțiunile nu 
mai au direcție, busolă, forță, * 
astfel că meciul ia sfîrșit cu o 
victorie nesperată și neanticipa
tă a studenților clujeni, care 
produc marea surpriză a etapei.

V. CABULEA

„N-AȚI VĂZUT UN
CAL MARO?"

Ce etapă ?... care etapă ?...
Ce înfruntare eroică, pe sub cetini, între hatmanul Dembrovschi 

și burgravul .Adamache, și ce încrucișare de săgeți șocante, made 
in Mato-Grosso, -între Domide și Sătmăreanu-Hălmăgeanu ? Mai 
poți să scrii despre așa ceva ?...

Mai poate să-ți stea gîndul la „neferișitul" Cuperman,' zbătîn- 
du-se să-și ogoiască spaimele „piconta" rechematului Cosmoc, amiral 
călcător cu stîngul, pe propria covertă, în prima etapă ? Te mai 
poți opri cu mintea asupra pickhamerelor duduite-n dure straturi 
de steril, la Cluj, de băieții pe care-i conduce Ozon, ștagherul de 
abataj, cu nas fin ? Mai poți stărui, cu ochean tremurător, asupra 
trupei de desperados din Tîrgu Mureș, manevrînd tragic în garni
zoana Trivalelor, garnizoană cu micul caporal T.T. consemnat la 
domiciliu ? Și mai ai inimă să povestești cum s-a-ncercat, la Plo
iești, tratarisirea lui Dan-cel-fără-țară (fără — pe timp de două 
etape) cu prăjitura înfrîngerii, provocatoare de icter mai negru 
decît țițeiul (boală care poate năpîrli și niște mustăți de dată 
recentă: ale lui Rică, fantele de spațiu) ?... Cui îi mai arde de-așa 
ceva ?

Ce etapă ?... Care etapă ?...
Pe mine lăsați-mă să vă-ntreb : N-ați văzut un cal maro ?
Dați sfoară-n țară, aprindeți focuri pe culmi, trimiteți călărași 

cu schimbul din poștie-n poștie sau, eventual, cedați un pol pen
tru „mica publicitate", cu verzale și chenar: „Pierdut tretin roib 
din hergheliile Nicușor-Angelo-Vogel. Rasa bun național. Cîștigător 
premii trap-galop Atena—Lausanne—București. Vagi semne tigna- 
fes Curitiba-Lima. Despotcovit Marocana. Răspunde prompt nu- 
nai numele Corsar. Aducătorul — bună recompensă.

Ce etapă ?... Care etapă ?...
N-ați văzut un cal maro?
Rîdem, glumim, dar iată că „blestemul celor mai buni" (blestem 

al fotbalului nostru, despre care-am scris atunci cînd ’vă mărtu
riseam că „mă doare Pîrcălab", că mă dor Varga și Coman și 
atîția alții ca ei) pare să fi atins cu aripa-i nefastă și coama cîr- 
lionțată a băiatului cîrn, minune blondă, Dumitrache. „Corsarul 
roib" și-a tras legătura neagră pe-o sprinceană și s-a făcut nevăzut ■ 
n-a mai dat pe la club, n-a mai dat pe la antrenamente, nici .pe la 
ședința Biroului federal n-a mai dat.

Se vor lua, o știu prea bine, măsuri disciplinare, va fi un pic 
de vînzoleală și-n presa de specialitate și, eventual, vom asista 
la o ingenuă punere de țărînă-n cap. Și, nici vorbă, e bine că 
se va-întîmpla așa... Dar faptul rămîne I Rămîne spre a face și 
mai evident, și mai expresiv, și mai trist, semnul de-ntrebare care 
planează de multă vreme asupra eticii, educației și, în ultimă 
instanță, civilizației fotbalului nostru... In asemenea condiții, cui 
ti mai arde să vorbească despre ultimele partide ale campiona
tului ?

Ce etapă ?... Care etapă ?...
N-ați văzut un cal maro ?

P. D.

DIAGRAMA ETAPEI

• PETROLUL—R A P I D :
2—0 (1—0). Au înscris Cotigă 
minutul 5 si Dincuță min. 46.

• DINAMO BUCUREȘTI— 
UNIVERSITATEA CLUJ : 
1—2 (0—0). Au înscris Uifălea- 
nu mm 64 și Adam mm. 77 
pentru clujeni — respectiv Do
ru Popescu min. 68 pentru 
bucureșteni.

• U.T.A.—STEAUA : 2—1 
(1—0). Au înscris Florin Du
mitrescu minutul 5 și 84 pen
tru arădani și Pantea în min. 
86 pentru bucureștemi.

• F.C. ARGEȘ—A.S.A. TG. 
MUREȘ: 1—0 (0—0). Unicul

gol al partidei a fost Înscris 
de Roșu în min. 68.

« POLITEHNICA—FARUL :
2—1 (1—1). A înscris Contar- 
do min. 25 din 11 metri și 84 
pentru ieșeni și Sasu în min. 
20 din 11 metri. ■
• C.F.R. CLUJ—JIUL : 2—0 

(2—0). Golurile ceferiștilor clu
jeni au fost realizate de Iones- 
cu în min. 14 si Soo în min. 20.

• ST. ROȘU—DINAMO BA- 
CAU ; 2—1 (2—1). Au înscris 
Ivăncesou din 11 metrf (min. 
20) și Necula (min. 36) pentru 
brașoveni iar pentru Dinamo 
Ene Daniel în min. 25.

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA 11

PR(\ / SUL BRAILA — ME
TALUL BUC. 3—0 ; GLORIA 
BIRLAD — „POLI" GALAȚI 
1—1 : METROM BRAȘOV — 
POIANA ClMPINA 1—1 ; 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POR
TUL CONSTANȚA 4—2; DU
NĂREA GIURGIU — FLACĂRA 
MORENI 3—1 ; SPORTUL STU
DENȚESC — CHIMIA SUCEA
VA 2—0 ; OȚELUL GALAȚI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 0—0 ; 
PROGRESUL BUC. — ȘTIINȚA 
BACĂU 2—1.

SERIA II :

MINERUL BAIA MARE — 
„POLI" TIMIȘOARA 1—0 ; 
C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. ARAD 
2—0; METALURGISTUL CU- 
GIR — OLIMPIA ORADEA 
0—0 ; METALUL TR. SEVERIN 
— MINERUL ANINA 1—0; 
CHIMIA RM. VILCEA — 
C.S.M. SIBIU 0—0 ; ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 ; VAGONUL 
ARAD — METALUL HUNE
DOARA 3—1 ; C.FR. TIMISOA
RA — GAZ METAN MEDIAȘ 
2—1.

> RUGBY ;

Ieri a avut loc deschiderea o- 
ficială a returului campionatului 
de rugbi pe anul 1969-1970. Pri
ma etapă a programat jocuri în 
București, Cluj, Bîrlad, Petro- 
șeni și Timișoara, majoritatea lor 
echilibrate și hotărîtoare pentru 
situația echipelor în clasament. 
Astfel, cele două partide din 
București, disputate pe terenul 
„Constructorul", au dat prile
jul unor jocuri echilibrate. în 
meciul inaugural al acestui re
tur și a celui dintîi cuplaj pro
gramat în Capitală, Steaua — 
pretendentă la titlu — a întîlnit 
formația Farului din Constanța,

SPORTIVUL
SĂPTĂMÎNII I

ECHILIBRU
una dintre redutabilele echipe 
ale provinciei. întîlnirea a fost 
aprig disputată datorită ambiției 
constănțenilor de a confirma re
zultatul precedent — egalul cu 
Dinamo în etapa restantă. Steaua 
s-a impus în prima repriză și a 
marcat 11 puncte prin Călărașu 
si Braga (cite o încercare) și 
Durbac (o transformare și o lo
vitură de pedeapsă), stabilind și 
scorul partidei.

Meciul vedetă, dintre Dinamo 
și Politehnica Iași, s-a desfășurat 
sub semnul unei incertitudini 
mai ales în primele 10-15 minute

ale jocului, cînd a existat un e- 
chilibru pe terenul greu, desfun
dat Dar în urma unei insistențe 
ieșene s-au și marcat primele trei 
puncte ale partidei : dinamoviștii 
sînt sancționați cu o lovitură de 
pedeapsă pe care o transformă 
Gheorghiu. „Dușul rece mobili
zează gazdele care reușesc, nu 
peste mult timp, o încercare prin 
Baciu transformată de Nica. Pînă 
la pauză nu se mai remarcă ni
mic. La reluare, scorul este 
majorat prin Nica — lovitu
ră de pedeapsă și Stoica —■ 
o încercare, cea mai spectaculoa
să văzută _ în acest cuplaj. Scor 
final: 11—3 pentru Dinamo.

Alte rezultate: „U“ Timișoa
ra—C.S.M. Sibiu 6—0 ; Rulmen
tul Bîrlad—Grivița Roșie 0—6.

D. M.

Atletismul românesc la înălțime!
După un an de eclipsă, dato

rită unei întinderi mușchiula- 
re recidiviste, Viorica Viscono- 
leanu și-a reluat, la capătul 
unei dispute de o rară specta
culozitate, locul de lideră a să

ritoarelor în lungime. Meritul 
ei este cu atît mai mare cu cît 
titlul de campioană europeană 
l-a cucerit după o luptă de e- 
popee, nemaiîntîlnită în istoria 
marilor concursuri de atletism.

Fotografie de VIOREL RABA

Este suficient să precizăm că 
primele patru clasate au fost 
departajate între ele doar de 
un centimetru. Dramatismul 
desfășurării probei, de o spec
taculozitate rar întîlnită pen? 
tru o întrecere de sărituri, a 
întregit acerba luptă care s-a 
dat pentru cucerirea medaliei 
de aur, prima medalie decer
nată, la prima ediție a Cam
pionatelor Europene de Atle
tism de sală. Pentru a încerca 
să redăm cît de puțin din 
momentele de înaltă tensiune, 
este suficient să arătăm că 
după prima săritură conducea 
poloneza Burghilda Wieczo
rek (6,44 m), după a treia să
ritură a preluat conducerea 
compatrioata ei, campioana e- 
uropeană Miroslava Sama 
(6,54), iar în a cincea săritură 
.Heidemarie Rosendahl preia 
conducerea (6,54 m). în sfîrșit, 
ultima săritură, ultima șansă. 
Viorica Viscopoleanu, după un 
moment prelung de concentra
re a pornit vijelios, adjude- 
cîndu-și un excepțional cen
timetru peste cel mai bun re
zultat european al anului. 
(6,56 m).

Succesul Vioricăi nu a fost 
însă ifcolat. Ion Serban la să
ritura în înălțime — învingă
tor al sovieticului V. Gavrilov 
cu trei săptămîni în urmă, la 
Turneul internațional studen
țesc de la Sofia, este drept la 
„altitudini" ceva mai reduse 
(2,11 m) — a confirmat acum 
valoarea lui internațională, 
după un duel dus la înălțimi 
dincolo de recordurile noastre 
republicane de sală sau de aer 
liber. El a obținut medalia de 
bronz cu o săritură de 2.17 m, 
fiind de astădată întrecut de 
Gavrilov, singurul concurent 
care a trecut 2,20 m.

Și în restul probelor s-au 
realizat performanțe remarca
bile : 60 m plat V. Borzov 
(U.R.S.S.) 6,6 sec. învingător 
cu autoritate ; 60 m garduri: 
Karin Balzer (R.D.G.) 8,2 sec ; 
400 m plat Marilyn Neufvile 
(Marea Britanie) 53,0 sec., în
vingătoare a campioanei olim
pice Colette Besson clasată pe 
locul trei cu 53,8 sec.

’ VOLEI ;

Duminică, gala de volei din 
«ala Giulești a fost deschisă de 
partida Medicina-Penicilina Iași, 
care ne-a oferit un spectacol 
sportiv de excelentă factură teh
nică și tactică. Ambele echipe 
s-au întrecut pe ele însele, prac- 
ticînd un joc variat, cu atacuri 
rapide, construite ingenios. Peni
cilina, această echipa din elita 
voleiului nostru, a dovedit că me
rită cu prisosință poziția de lider 
pe care o ocupă, avînd în Itu, 
Căunei, Bincheci și Chirițescu 
jucătoare cu resurse inepuizabile, 
în această partidă, Medicina s-a 
prezentat surprinzător de omo
genă, dar cu o singură trăgă
toare, — Popa — și o singură 
ridicătoare — Sudacevschi — nu

Cu și rara 
surprize

a putut rezista oaspetelor. Scor : 
3—0 pentru ieșence. Cu același 
scor, Rapid a dispus în mai pu
țin de 45 de minute de echipa 
C.S.M. Sibiu. Echipa oaspete a 
făcut mai mult o prezență for
mală pe teren evoluînd la nivelul 
unor... turiste.

Alte rezultate : feminin : Dina- 
mo-I. E. P. S 3^—1 ; Progresul- 
Voința Miercurea Ciuc 3—0 ; 
C. P. B.-Ceahlăul Piatra Neamț 
3—0 ; „U“ Timișoara-Farul Cons
tanța 3—1 ; masculin ; Politehni
ca Timișoara-Rapid 2—3 ; Trac
torul Brașov-Petrolul 3—2 ; Pro- 
gresul-Politehnica Galați 3—2, 
mare supriză !

CORNEL VALEANU

PATINAJ APLAUZE

Miincheir '72
• PE ȘANTIERELE olimpice 

din Munchen, unde va avea loc 
în 1972 cea de-a 20-a ediție ju
biliară a Jocurilor Olimpice de 
vară, continuă intr-un ritm in
tens lucrările de construcție. 
Pînă la sfîrșitul anului 1970 vor 
fi terminate principalele stadioa

ne și terenuri ce vor găzdui 
marile competiții. Astfel, este 
prevăzut ca stadionul olimpic să 
fie terminat în luna iulie, sala 
de sporturi în august și stadio
nul de natație în septembrie. în 
ceea ce privește „satul olimpic", 
acesta va fi gata în vara anului 
1971.

• TURNEUL internațional fe
minin de șah de la Belgrad a 
continuat cu disputarea parti
delor cuprinse în runda a 6-a 
Elisabeta Polihroniade (cu piese
le negre) a remizat în 35 de 
mutări cu iugoslava Milunka 
Lazarevici. Alexandra ■ Nicolau 
a întrerupt în poziție complicată 
cu Alia Kușnir, care continuă 
să conducă în clasament cu 4 
puncte și 2 partide întrerupte 
Polihroniade ocupă locul 6 cu 
3 puncte și o partidă întreruptă 
Nicolau a pierdut partida între
ruptă în runda a doua cu Mali- 
petrova

• IN A DOUA jumătate a lu
nii aprilie la Dubrovnik (Iu
goslavia) se va ține congresul 
Asociației Internaționale a Pre-

MERIDIAN
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sei Sportive (A.I.P.S.). Și-au a- 
nunțat participarea delegați din 
52 de țări. Cu prilejul congresu
lui se vor organiza mai multe 
meciuri internaționale de fotbal 
dintre care se remarcă partidele

Cum era de așteptat, con
cursul internațional de patinaj 
artistic a întrunit toate atribu
tele unei întreceri sportive de 
calitate : reprezentanți a 11 țări, 
un corp internațional de arbitri, 
o gheață excelentă. Primii in- 
trați în concurs au fost băieții, 
executînd cele șase figuri de 
școală : bucla, dublul — trei, ser
pentina înainte, săriturile Lutz 
și Axei, piruete. Berndt Wun
derlich, talentatul reprezentant 
al echipei R.D.G., este un nume 
pe care trebuie să-l reținem, în- 
demînarea și dezinvoltura execu
țiilor sale, ca și vîrsta, sînt pro
misiunile unei sigure ascensiuni 
valorice pentru următorii 2—3 
ani. într-o luptă strînsă cu ce
hoslovacul Augustovici, est-ger- 
manul s-a instalat în fruntea 
clasamentului încă înaintea părții

Dinamo Zagreb — Benfica, 
Wolverhampton Wanderers — 
Zelezniciar.

• LA CAMPIONATELE euro
pene atletice de sală de la Viena 
au fost decernate alte două me
dalii de aur, ambele cîștigate de 
soncurenții sovietici : Tynu Le- 
pik la săritura în lungime cu 
8,05 m (in această probă românul 
Vasile Sărucan a ocupat locul 
7 cu 7,68) și Nadejda Cijova la 
aruncarea greutății femei cu 
18,60 m — cea mai bună perfor
manță mondială de sală.

a doua a concursului — figurile 
libere. Reprezentanții noștri, 
Schell și Ioniță, n-au izbutit mai 
mult decît locurile 8—9 într-o 
companie care poate fi apreciată 
ca valoroasă. Ei aveau să rămînă 
definitiv pe aceste două poziții și 
după „libere", criteriu care l-a 
eonsolidat pe Berndt Wunderlich 
ca lider final și laureat al titlu
lui. El a convins juriul cu o sui
tă de sărituri duble, inspirat 
combinate cu piruete. Principa
lul său contracandidat, Peter 
Augustovici, a căzut inexplicabil 
pe locul 5 depășit de Soska 
(Cehoslovacia), francezul Beyer 
și vest-germanul Graegner.

Fetele, care au adus pe gheața 
de sub marea cupolă un element 
tn plus — grația — au alcătuit, 
după impuse, un clasament mult 
mai strîns. Ceea ce ne-a satisfă
cut cel mai mult a fost prezența 
tn lupta pentru un loc pe po
dium a reprezentantei noastre 
Doina Mitricică. Șansele ei de 
a-și menține poziția a treia vi
zată și de Sabine Winder (Aus
tria) sînt apreciabile. Preferința 
arbitrilor pentru Carola Niebling 
(R.D.G.). clasată pe primul loc 
înaintea programului de „libere" 
este pe deplin Justificată.

Cele două cupe oferite de zia
rul nostru au revenit SABINEI 
WINKLER (Austria) — cea mai 
tînără concurentă de peste ho
tare cu cel mai bun rezultat, șl 
DOINEI MITRICICĂ — cea mal 
bine clasată dintre sportivii ro
mâni.

VIOREL RABA

Micul ecran ne-a adus sîm- 
bătă seara imagini din Viena. 
Imagini „zgîrcite", fără prim- 
planuri. Dar să nu fim pre
tențioși ! Imaginile ne-au o- 
ferit mult mai mult. Am pu
tut urmări acei pași grațioși 
de căprioară și am putut trăi 
acel zbor maiestuos de cîteva 
clipe încheiat cu cifra 6,56 m 
— care a încununat cu diade
mă de aur fruntea român
cei.

Victoria Vioricăi poate fi 
comentată pe zeci de coloane. 
Această victorie a fost obți
nută la capătul unor eforturi 
cu largi implicații morale și 
de voință. Viorica a concurat, 
la Viena, Ia cîteva săptămîni 
după un accident, Viorica ve
nea aureolată cu titlurile de 
campioană mondială și olim
pică, titluri care se cuveneau 
onorate. Iată ce a apăsat pe 
umerii ei în acel ultim zbor 
de vis 1

Și rămîi uimit, șl te întrebi 
de unde atîta forță în acea
stă grațioasă fată a Carpați- 
lor, care ți se pare la fel 
de plăpîndă ca floarea de Ia 
care iși trage numele. Și dacă 
totuși încerci un răspuns, 
nu se poate să nu te ducă 
gîndul la faptul că înainte 
de orice, inima Vioricăi a bă
tut pentru plaiurile cărora le 
apără culorile.

După succesul hanbaliști- 
lor, de săptămina trecută, 
iată încă unul care ne înno
bilează sufletele și ne face să 
gustăm satisfacții deosebite : 
VIORICA VISCOPOLEANU, 
CAMPIOANĂ A EUROPEI !

Și, spunind aceasta, înșirui
rea datelor personale, a tit
lurilor de campioană a țării, 
balcanică etc. se pare că

» BQX

FARUL

CÎȘTIGASE,

DAR—

Săptămina trecută incrimi
nam faptul că arbitrajele au 
viciat unele rezultate ale cam
pionatului național pe echipe. 
Simbătă seara» datorită a două 
erori de arbitraj, dintre care 
una ni se pare gravă, Farul 
a plecat la Constanța învinsă. 
Cristea Gheorghe (Metalul) a 
fost lovit involuntar, și nu 
dur, sub centură. El a căzut 
la podea și a „mimat" impo
sibilitatea de a relua lupta. 
Arbitrul s-a lăsat păcălit și 
a dictat descalificarea constăn- 
țeanului Mihai Aurel. într-un 
alt meci, de mare spectacol, 
constățeanul ION DINU a în
crucișat mănușile cu ION HO- 
DOȘAN. Meciul s-a desfășurat 
sub semnul egalității. Arbi
trii, în loc să dicteze verdic
tul de meci „nul", l-au prefe
rat pe Hodoșan. Fără aceste 
două erori, Farul ar fi obținut 
victoria.

Iată,# deci că arbitrii conti
nuă „seria lor neagră" care 
umbrește campionatul. Ne pro
punem să revenim asupra a- 
cestui aspect.

Despre gala de la Floreasca 
ar mai fi multe de spus. Ca
litatea ei a satisfăcut specta
torii și se pare că acest cam
pionat începe să-și recucereas
că vechile poziții. M-a impre
sionat, în mod deosebit, un tî- 
năr boxer constățean — SI- 
M1ONESCU AUREL (categ. u- 
șoară) — cîștigător prin a- 
bandon în repriza a 2-a în rața 
metalurgistului C. STANCIU. 
Simionescu are un stil de lup
tă deosebit de eficace, este 
posesorul unor directe fulge
rătoare, pe care știe să le fo
losească cu precizie milimetri
că, și rămîne extrem de lucid 
în ring, reușind execuții de o 
remarcabilă acuratețe. Se a- 
nunță, după părerea mea, o 
viitoare stea a boxului nostru. 
„Veteranul" ILIESCU, semiu- 
șor în această gală, a îneîntat 
și el. In meciul cu NEGOIES- 
CU (adversar dur și incomod 
care „vine" permanent sufo- 
etndu-și adversarul), Iliescu a 
jonglat pur și simplu, etalînd 
toată gama tehnică de care 
dispune. Aplauzele au fost la 
scenă deschisă. Un cuvînt și 
pentru semigreul PÎRVU PE
TRE (Farul) învingător prin a- 
bandon în repriza a 3-a în 
fața experimentatului PETRE 
CÎMPEANU (Metalul).

Scor final : 12—10 pentru Me
talul.

Alte rezultate din provincie : 
Oțelul Galați—Electroputere 
Craiova — 16—6 ; Steaua—Pro
gresul Brăila 13—9.

T. POGACEANU

nu-și mai are rostul. Doar 
un cuvînt este necesar, un 
cuvînt de mulțumire și pen
tru cel care o conduce pe 
Viorica la victorii, pentru re
marcabilul antrenor care este 
IOAN SOETER.

T. P.

Ce se întîmplă cu băieții de la 
Steaua ? Ce se întîmplă cu fetele 
de Ia Politehnica ? Iată întrebările 
care îi frămîntă ț j iubitorii bas
chetului, afectați de comportarea 
slabă a celor două formații în 
campionatele divizionare. In timp 
ce fosta „stea" a steliștilor, Andrei 
Folbert, dădea un adevărat reci
tal de baschet într-un meci de 
calificare, învingînd aproape de 
unul singur o echipă pregătită de 
antrenorul „Stelei de aur“ de a- 
cum cîțiva ani, C. Herold, actua
la formație militară înregistra al 
doilea eșec din retur, capotînd 
lamentabil în fața Rapidului.

Feroviarii — în al căror joc 
rutina lui Cr. Popescu, Predulea, 
Tursugian, Popovici sau Czell a 
început să se îmbine într-o mă
sură mâi mare cu tinerețea unor 
jucători ca Vlădescu — au ex
ploatat matematic greșelile de a- 
părare ale elevilor lui Vasile Po
pescu, care nici în atac nu s-au 
dovedit mai inspirați. Scor final: 
66—55 pentru Rapid. Cu Savu 
și Irimie încă nerestabiliți, Tarău 
și Nosievici accidentați ; Czmor 
și Gheorghe nesiguri, cu rezerve 
de slabă valoare — Steaua pare 
a fi pierdut și în acest an titlul 
de campioană în favoarea dina
moviștilor, din ce în ce mai siguri 
în evoluții și rămași, deocamda
tă, singuri în fruntea clasamen
tului.

O măsură anapoda luată da 
F. R. de Baschet — suspendarea

BASCHET

CONCURS AUTO
Peste 6 000 de bucureșteni, a- 

matori nedezmințiți ai sporturi
lor cu motor, au acoperit — cu
loar viu, în ciuda timpului mo
torii — traseul concursului de 
slalom auto și moto din bule
vardul L. Sălăjan organizat 
de A.C.R. în colaborare cu 
F. R. Motociclism, în cele 
mal perfecte condiții, tn ordi
ne, ciștigători! pe clase sînt : 
Dan Macavei și Alexandru Câ- 
tuneanu (ambii la egalitate), 
Eugen Ionescu Cristea, clujeanul 
Eugen Bîră, piteșteanul Gheor
ghe Morase și Alexandru Botez, 
în clasamentul general al raliu
lui, Eugen Ionescu Cristea a re
editat performanța precedentului 
concurs de acest gen : locul I, 
secondat de Marin Dumitrescu și 
Gheorghe Florescu, toți pilotind 
mașini de clasa a II-a (pină la 
1 000 cmc).

V. R.

Ce se întîmplă 
cu fruntașii?

unor jucătoare și jucători care nu 
s-au prezentat la lot — (și care 
nu a afectat atît jucătorii cît echi
pele lor) — a făcut ca una din 
favoritele competiției feminine 
— Politehnica — să cedeze în fața 
ultimei clasate, Progresul (48— 
49). Nu e mai puțin adevărat că 
elevele lui Grigore Costescu se 
comportă tot mai slab în ultima 
vreme, infirmînd opțiunile la 
titlu.

Intre timp a început și retu
rul diviziei B, bun prilej să asis
tăm din nou la adevărate paro
dii „sportive", să vedem echipe 
gen Constructorul Iași — cu ju
cători care nu numai că nu țin 
bine mingea în mină dar nu știu 
nici măcar să alerge 1 E firesc ca 
asemenea „divizii B“ — neînde- 
plinindu-și nici pe departe rolul 
căruia îi sînt destinate — să 
„promoveze" în primul eșalon al 
baschetului formațiii de tipul 
Voinței București, „pasagere" de 
un an și cheltuitoare inutile de 
fonduri în divizia A.

Este numai unul din aspectele 
critice care au devenit cronice în 
baschetul românesc și pe care zia
rul nostru le-a semnalat cu insis
tență opiniei publice. Măsurile 
așteptate din partea F. R. de 
Baschet nu au venit și nici nu se 
întrevăd măcar, în timp ce re
zultatele tot mai slabe ale echi
pelor naționale sau de club le 
trimit încet dar sigur către zone
le valorice inferioare ale basche
tului mondial și european.

OVIDIU PĂUN
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S. U. Â. trebuie 
să înceteze intervenția 

lor în Laos
Declarația G. R. P. al Republicii

Vietnamului de sud

SAIGON — Guvernul revolu
ționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud își exprimă 
totala adeziune față de recenta 
declarație a Frontului patriotic 
din Laos, cerînd, totodată, re
tragerea necondiționată a perso
nalului militar american de pe 
teritoriul laoțian, se menționează 
într-un comunicat dat publicită
ții de agenția V.N.A. Majoritatea 
populației sud-vietnameze și gu
vernul revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, 
se arată. în acest document, cer 
Statelor Unite să îndeplinească 
cu strictețe acordurile de la Ge
neva referitoare la Laos și să 
respecte suveranitatea. integri
tatea națională, neutralitatea și

4/te victime in rindul 
populației sud-vietnameze

DEZVĂLUIRILE AGENȚIEI ELIBERAREA

Agenția de presă Eliberarea a transmis un comunicat 
care dezvăluie noi crime comise de forțele S.U.A. și ale ad
ministrației saigoneze împotriva populației civile sud-viet
nameze.

Aproximativ 1000 militari a- 
mericani și saigonezi — precizea
ză agenția citată — au fost tri
miși în perioada septembrie 1969- 
2 februarie 1970 în localitățile 
Bien Bach și Tri Phai din pro
vincia Ca Mau, pentru a parti
cipa la așa-zisele operațiuni de 
„pacificare". Ei au ucis 162 de 
localnici, în majoritate bătrîni, 
femei și copii, și au rănit alți 
88. Totodată, în cursul operațiu
nilor lansate de unitățile mili
tare americano-saigoneze au fost 
distruse 964 de case, precum și 
culturile agricole de pe o su
prafață de peste 70 de hectare,

Nemulțumirile studenților

Studenții de la Oxford, 
Manchester, Edinburgh, 
Warwick și Southampton 
au organizat zilele aces
tea a grevă, ocupînd am
fiteatrele a numeroase fa
cultăți din respectivele 
centre universitare.

Tulburările au început după 
ce studenții de la universitatea 
Warwick au protestat împotriva 
„măsurilor disciplinare" la care 
au fost supuși o serie de colegi 
ai lor care au organizat în tre
cut manifestări revendicative 
Studenții de la Manchester s-au 
solidarizat imediat cu cei de la 
Warwick. Studenții de la Man
chester cereau anularea exma
triculării a cinci colegi de-ai lor 
care au participat la demon
strațiile din decembrie trecut 
împotriva prezenței echipei de 
rugbi sud-americane „Spring
book". Protestuț antirasist s-a 
extins și în alte centre univer
sitare.

Intr-un sens mai larg, actua
lele frămîntări din amintitele 
centre universitare se înscriu în 
mișcarea studențimii britanice 
vizînd o grabnică și profundă 
reformă universitară și mări
rea substanțială a alocațiilor 
pentru învățămîntul superior. 
Menținerea la un nivel ridic it 
a cheltuielilor militare (atestată 
și în recenta Carte albă în „pro
blemele apărării") o dată cu re
ducerea în anul curent a unor 
subvenții de stat destinate uni
versităților n-au făcut decît să 
accentueze nemulțumirea în 

unitatea regatului Laos. Statele 
Unite, se menționează în decla
rație, trebuie să înceteze inter
venția lor în Laos, să-și retragă 
din această țară întregpl lor per
sonal militar, armamentul și ma
terialul de război. De asemenea, 
S.U.A. trebuie să pună capăt fo
losirii teritoriului laoțian ca punct 
de sprijin în războiul de agre
siune desfășurat de ele în Viet
namul de sud. In momentul de 
față, se menționează în declara
ție, S.U.A. trebuie să înceteze 
escaladarea războiului în Laos. 
Totodată, se precizează că gu
vernul revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
sprijină dreptul legitim de au
toapărare al poporului laoțian.

pierderile cauzate populației lo
cale depășind astfel 20 milioane 
de piaștri.

Pe de altă parte, agenția de 
presă Eliberarea informează că. 
în perioada 28 ianuarie—4 fe
bruarie, avioane americane au e- 
fectuat bombardamente în dis
trictul O Mon din provincia Can 
Tho. în cursul bombardamentelor 
au fost ucise 9 persoane, iar 
mai multe au fost rănite. Nume
roase case au fost incendiate, iar 
culturile de orez au fost distruse 
pe o suprafață de 20 de hec
tare.

britanici 
amfiteatrele britanice. Săptămî- 
na trecută ministrul instrucțiu
nii, Short, a fost împiedicat de 
studenți să țină o expunere la 
Universitatea din Manchester. 
Sute de studenți au scandat 
minute în sir „MAI MULTI 
BANI PENTRU ȘCOLI, MAI 
PUȚINE LIRE PENTRU AVI
OANE". Un adevărat baraj de 
întrebări și critici l-au întîm- 
pinat pe ministrul britanic al 
apărării, Denis Healey, în timpul 
unei vizite făcute la Sussex. 
Studenții din acest centru uni
versitar și-au arătat nemulțu
mirea profundă față de politica 
bugetară care aruncă sume uria
șe în cursa înarmărilor și se 
arată extrem de zgîrcită cu fon
durile pentru universități.

Comentind această succesiune 
de manifestări protestatare, ijre- 
sa britanică vorbește despre o 
accentuare a nemulțumirii tine- 
retu'ui față de politica în dome
niul invățămîntului, pe care o 
consideră rigidă și imobilă 
(GUARDIAN). într-o corespon
dență din capitala engleză, coti
dianul vest-german DIE WELT 
notează că în cercuri conducă
toare laburiste se manifestă „o 
preocupare vădită" față de sta
rea de spirit a studenților. 
Mulți dintre liderii lui Labnur 
Party se întreabă — scrie cores
pondentul citat — „dacă redu
cerea vîrstei votanților la 18 ani, 
pentru care au acționat laburiș
tii. va aduce un avantaj masei 
voturilor laburiste". Faptul că 
un mare număr de studenți care 
beneficiază de noua lege electo
rală, nu s-au înscris în listele

R. A. U. — Complexul hidroenergetic de la Așsuan unde lucră
rile principale sînt aproape terminate

i
• FOSTUL șef al delegației 

americane la conferința de pace 
pentru Vietnam de la Paris, 
Averell Harriman, a criticat po
litica de „vietnamizare" dusă 
de Administrație, relevînd, potri
vit agenției U,P.I(, că ea nu 
poate duce decît la perpetuarea 
războiului și la continuarea im
plicației S.U.A. în Vietnamul de 
sud. El a formulat această cri
tică la o conferință de presă în 
calitate de președinte al Comi
siei pentru problemele interna
ționale a Consiliului politic al 
Partidului democrat, organism 
care a cerut recent președinte
lui Nixon să readucă în țară în 
decurs de 18 luni toate trupele 
americane dislocate în Vietna
mul de sud. „Cred că foarte cu- 
rînd, a spus el- va deveni clar 
că planurile Administrației nu 
vor duce la pace ci dimpotrivă 
la continuarea implicării noas
tre".

de alegeri și, deci, nu-și vor 
exercita, practic, dreptul de vot 
in proximele alegeri legislative 
reflectă, evident, nemulțumirea 
față de imobilismul în proble
mele universității manifestat de 
cercurile guvernamentale.

In această situație se fac au
zite și voci care cheamă la o 
„reacție dură". Intr-un interviu, 
ministrul instrucțiunii. Short, a 
preconizat anularea sau ampu
tarea burselor studenților ca-e 
iau parte la „demonstrații poli
tice". Asemenea reacții ca și tre
cerea in unele universități la așa 
numitele „măsuri administra
tive" împotriva studenților care 
inițiază acțiuni protestatar-re- 
vendicative, au provocat, firesc, 
un puternic val de protest în 
rindul studențimii (așa cum o 
confirmă și greva actuală din 
mai multe centre universitare). 
„Cea mai mare greșeală pe care 
o pot face autoritățile — ooinia 
în acest context THE OBSER
VER — ar fi aceea de a conti
nua să ignore amploarea insa
tisfacției pe care unele aspecte 
ale actualei politici o provoacă 
tineretului, dornic nu numai de 
transformări necesare în învăță- 
mînt, dar revendicînd o recon
siderare profundă și realistă a 
locului Angliei in lumea mo
dernă".

Intr-o asemenea lumină, ac
tualele manifestări protestatare 
ale studențimii britanice nu 
apar ca niște incidente intîm- 
plătoare.

E. R.

Iordania se pronunță pentru 
asigurarea securității traficului 

aerian international
In urma întrevederii pe care 

a avut-o cu Knut Hammarsk- 
joeld, director general al I.A.T.A. 
(Asociația internațională pentru 
transporturi aeriene), la Geneva 
a fost dată publicității o decla
rație a primului ministru al Ior
daniei, Bahjat Talhouni, în care 
arată că țara sa este gata să par
ticipe la acțiunea întreprinsă de 
I.A.T.A. în vederea asigurării se
curității zborurilor aviației civile. 
Talhouni subliniază că guvernul 
iordanian, împreună cu alte gu
verne ale statelor arabe, vor coo
pera activ și constructiv cu orga
nismele I.A.T.A., folosind toate

TRIPOLI:

Procesul celor 

30 de ofițeri 

acuzați de complot

In capitala Libiei se desfășoa
ră în prezent procesul celor 30 
de ofițeri libieni acuzați de com
plot împotriva regimului revo
luționar. Printre principalii acu
zați se află foștii miniștri ai apă
rării și de interne, Adam Hawaz 
și Mussa Akmad.

Procesul a început la 10 fe
bruarie în fața unui tribunal 
special într-o cazarmă din Tri
poli. Procurorul tribunalului, 
care a motivat acuzațiile aduse 
inculpaților de încercare de lovi
tură de stat din decembrie anul 
trecut, a cerut pedeapsa, cu moar
tea pentru cîțiva dintre acuzați, 
iar pentru ceilalți închisoare pe 
diferite termene. j,

Pozzuoli: 25000 de persoane 
au fost evacuate

Geologul francez Haroun Tazieff, specialist de faimă inter- 
națională, este de părere că nu există un pericol imediat de 
cutremur puternic sau de erupție a unui vulcan submarin, care 
să provoace distrugerea orașului Pozzuoli. El a precizat însă că 
un fenomen natural, calificat drept „un cutr.emur de păniint 
ușor", ar putea, totuși, provoca serioase pagube celor peste 68 000 
de locuitori ai orașului.

Principala concluzie a savantului, ca și rezultatele ultimelor 
opt zile de intense cercetări științifice, sînt privite cu neîncredere 
de către populație : 25 000 de persoane au părăsit deja orașul. 
Hotărîrile contradictorii mențin încă o atmosferă de teamă in 
oraș. în timp ce s-a anunțat deschiderea școlilor și întreprinde
rilor, închise preventiv în luna februarie, Angclo Gentiie, pri
marul orașului, a ordonat transferarea a cinci mii de persoane 
din cartierul Terra.

Lucrările Comitetului 
pregătitor al celui 

de-al doilea deceniu 
0. N. U. pentru 

dezvoltare
NEW YORK — Sîmbătă, s-au 

încheiat la New York lucrările 
sesiunii Comitetului pregătitor al 
celui de-al doilea deceniu O.N.U. 
pentru dezvoltare. Prezidat de 
Ahmed Chtourou (Tunisia), Co
mitetul a recomndat ca, în de
cursul celui de-al doilea deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dez
voltare, ritmul mediu al expansiu
nii anuale a produsului național 
brut al țărilor în curs de dezvol
tare să fie de cel puțin 6 la su7 
tă, pentru a se putea reduce de
calajul existent între acestea și 
țările industrializate. Se reco
mandă, de asemenea, ca fiind 
absolut necesar să se atingă un 
ritm de 3,5 la sută pe cap de lo
cuitor din produsul național brut 
în țările în curs de dezvoltare, 
astfel încît să se asigure o ame
liorare a condițiilor de viață ale 

. populației din aceste țări.
Comitetul a stabilit ca viitoa

rea sesiune să aibă loc tot la se
diul O.N.U. din New York, între 
11 și 29 mai a.c.

posibilitățile și mijloacele pentru 
asigurarea securității traficului 
aerian internațional.

Pe de altă parte, Bahjat Tal
houni a arătat că reprezentanții 
guvernelor țărilor arabe se vor 
reuni la Cairo luna viitoare, pen
tru a lua hotărîri comune pri
vind noul proiect de convenție 
a Organizației internaționale a 
aviației civile împotriva acțiuni
lor ilegale în transporturile ae-/ 
riene civile. Premierul iordanian 
a subliniat că guvernul său se 
va angaja, împreună cu alte gu
verne ale țărilor arabe, de a in
terzice introducerea la bordul a- 
vioanelor a oricărui mecanism 
care ar putea provoca pagube 
aparatului, echipajului sau pa
sagerilor, pronunțîndu-se, în a- 
celași timp, împotriva tuturor 
actelor de agresiune armată asu
pra aeroporturilor civile, precum 
și a folosirji avioanelor civile 
pentru transportul armamentu
lui.

TOVARĂȘUL LUIGI LONGO
ÎMPLINIT 70 DE ANI

Tovarășul Luigi Longo, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Italian, vechi militant revo
luționar, personalitate de seamă 
a vieții politice din Italia și a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a împlinit 70 
de ani. Activitatea neobosită a 
tovarășului Luigi Longo este 
strîns legată de cele mai impor
tante evenimente ale glorioasei 
istorii a mișcării comuniste și 
muncitorești italiene, de mișcarea 
de rezistentă împotriva fascismu
lui, de lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate, democra
ție și progres social care animă 
masele muncitoare, toate forțele 
progresiste și democratice, po
porul italian. Totodată, tovarășul 
Luigi Longo este, prin întreaga 
activitate desfășurată, o pildă de 
devotată slujire a ideilor interna
ționalismului proletar, militind 
pentru unitatea partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forfelor anti-imperialiste, pentru 
promovarea unor raporturi baza
te pe principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar, ale egalității și încrede
rii- între partidele frățești.

Din tinerețe, tovarășul Luigi 
Longo s-a încadrat în Partidul 
Socialist, alăturîndu-se aripii de 
stingă condusă de Gramsci. El ia 
parte la crearea unui partid de 
tip nou, marxist-leninist, fiind 
delegatul secțiunii din Torino la 
congresul care a făurit Partidul 
Comunist Italian. Tovarășul 
Longo desfășoară o intensă ac
tivitate în cadrul Uniunii Tinere
tului Comunist Italian pe care a 
condus-o din 1921 pînă în 1927. 
Concomitent, a condus și ziarul 
tineretului comunist „Avanguar- 
dia“. In condițiile aspre, de a- 
dîncă ilegalitate, în care comu
niștii italieni au fost obligați să 
acționeze după măsurile repre
sive adoptate de regimul fascist 
al lui Mussolini, tovarășul Luigi 
Longo a făcut dovada deosebite
lor sale calități de înflăcărat mi
litant revoluționar. El este ales 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian, iar 
din 1931 devine membru al Bi
roului Politic al C.C. In același 
timp, se afirmă în cadrul mișcă
rii comuniste internaționale, ca 
membru al Comitetului Executiv 
al Internaționalei Tineretului, iar 
mai tîrziu ca reprezentant al 
P.C.I. în organismele de condu
cere ale Internaționalei Comunis
te.

In anii războiului civil din 
Spania îl găsim pe Luigi Longo 
în apărarea cauzei republicane. 
La sfîrșitul războiului civil, după 
refugiul în Franța, ajunge în mîi- 
nile poliției fasciste care-1 depor
tează pînă în septembrie 1943. 
După eliminarea lui Mussolini ca 
urmare a unei lovituri de stat, 
tovarășul Longo redobândește li
bertatea și devine unul din prin
cipalii organizatori ai rezistenței 
antihitleriste.

„EXPO—70"
DUMINICA a fost des

chisă, pentru pub'ic, expozi
ția mondială de la Osaka — 
„Expo-70". Din cauza timpu
lui nefavorabil, în prima zi 
au fost înregistrați numai 
213 000 de vizitatori, număr 
mult mai mic decît se pre
văzuse inițial.

Anii postbelici au fost ani în 
care Partidul Comunist Italian s-a 
afirmat ca un puternic partid de 
mase, prezent în fruntea luptei 
pentru democrație și s • ialism. în 
toată această perioadă bogată în 
evenimente, Luigi Longo s-a a- 
flat în permanență în primele rîn- 
duri ale luptei. între 194'6 și 
1964 el a fost vice-secretar gene
ral al partidului iar după ce 
Palmiro Togliatti a încetat din 
viață, în august 1964, a devenit 
secretar general al Partidului Co
munist Italian.

Prin importantele succese pe 
care le-a obținut în apărarea in

tereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare și ale maselor largi 
populare, prin rolul de prim or
din jucat în fruntea celor ce 
muncesc de la orașe și sate în 
marile bătălii sociale, în lupta 
pentru transformări democratice 
profunde, Partidul Comunist Ita
lian și-a cîștigat un imens pres
tigiu, a dobîndit încrederea unor 
cercuri largi ale opiniei publice, 
fapt exprimat concludent de cele 
8 milioane și jumătate de voturi 
pe care comuniștii le-au obținut 
la ultimele alegeri. în aceste bi
ruințe de seamă se reflectă acti
vitatea desfășurată cu energie și 
abnegație de întregul partid, de 
Comitetul său Central în fruntea 
căruia se găsește tovarășul Longo.

Partidul Comunist Italian mili
tează cu fermitate pentru ca 
Europa, acest încercat continent, 
să fie eliberat de primejdia răz
boiului, pentru înfăptuirea unei 
politici de destindere și securita
te europeană, pentru ca între ță
rile cu sisteme social-politice di
ferite să se dezvolte o colaborare 
reciproc avantajoasă, pentru ca 
ideile păcii să biruie, instaurîn- 
du-se un climat prielnic înțelege
rii între popoare, conviețuirii 
pașnice.

Partidul Comunist Italian de
pune eforturi neobosite în direc
ția refacerii și întăririi unității 
mjșcării comuniste și muncito
rești, a1 întregului front antiimpe

rialist, pe bazele principiale ale

Misiunea „Apollo-13
© O regiune deosebit de accidentată

virstei soare'ui și planetelor • Săpături la 3 metri
La centrul de cercetări spația

le de la Houston a fost orga
nizată o conferință de presă con
sacrată viitoarei misiuni selenare 
a navei „Apollo-13“. Cercetăto
rii de la N.A.S.A. afirmă că în 
urma acestei misiuni se așteaptă 
obținerea unor date științifice 
cu mult mai valoroase decît ce
le realizate de misiunile „Apol- 
lo-ll și 12“, deoarece vor putea 
fi studiate formațiuni selenare a- 
vînd o vechime mai mare decît 
cele cercetate anterior. Este vor
ba, după cum a declarat omul 
de știință dr. Lee Silver, de o 
regiune deosebit de accidentată, 
în care se află un crater în for
mă de con. Astronauții ameri
cani urmează să aselenizeze în 
apropierea acestui crater. Dr. Lee 
Silver și-a exprimat speranța că 
noile eșantioane de sol lunar ce 
vor fi aduse pe Pămînt de echi- 

Mareea neagră 
din Golful Mexic

Mareea neagră provocată de sonda în erupție instalată pe 
o platformă mobilă, situată în Golful Mexic, în apropierea 
coastelor statului Louisiana, continuă să se întindă, atin
gind vineri 42 km în lungime și peste 8 km în lățime. T

respectării normelor de relații 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. P.C.I. se pronunță 
pentru o largă mobilizare a celor 
mai diverse forțe sociale în lup
ta împotriva dominației imperia
liste, pentru împlinirea aspirații
lor de eliberare socială și națio
nală a popoarelor.

Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Italian a avut un 
puternic răsunet, reliefînd efor
turile consecvente pentru elabo
rarea unor răspunsuri realiste la 
cerințele dezvoltării sociale, sti
mularea gîndirii revoluționare vii, 
originale, în raport direct cu rea
litățile, aplicarea creatoare a 
principiilor fundamentale ale 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale Italiei. In raportul ' 
prezentat la Congres, tovarășul 
Longo a subliniat valoarea depli
nei autonomii și suveranități a 
fiecărui partid comunist, impor
tanța momentului național și a 
riguroasei respectări a particula
rităților fiecărui popor și ale fie
cărei țări, apreciind necesitatea 
întăririi unității mișcării comu
niste internaționale pe baza nor
melor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, por- 
nindu-se de la realitatea faptului 
că mișcarea comunistă „se dez
voltă astăzi în condițiile cele mai 
diverse, obiective și subiective".

Comuniștii, întregul nostru po
por, participă cu sentimente de 
profundă stimă și caldă afec
țiune la sărbătorirea împlinirii a 
70 de ani de viață a tovarășului 
Luigi Longo. După cum se sub
liniază și în telegrama trimisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu to
varășului Luigi Longo, „pentru 
comuniștii și oamenii muncii din 
Republica Socialistă România 
constituie un motiv de reală sa
tisfacție relațiile de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Italian".

Tovarășul Luigi Longo, care a 
vizitat de mai multe ori România 
fiind întâmpinat cu o deosebită 
căldură, a avut convorbiri cu 
secretarul general al Partidului 
Cosiunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și cu alți membri ai 
conducerii partidului nostru, con
vorbiri care au evidențiat iden
titatea de păreri . în problemele 
fundamentale ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale și care s-au desfășurat 
sub semnul profundei prietenii 
între cele două partide, al înțe
legerii, respectului reciproc și al 
solidarității internaționaliste.

La împlinirea a 70 de ani 
de viață, poporul și tineretul 
nostru urează tovarășului Luigi 
Longo viață îndelungată și noi 
succese în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea Partidului 
Comunist Italian pentru împlini
rea nobilelor țeluri ale fericirii și
prosperității poporului italian, 
ale cauzei păcii, democrației și 
socialismului.
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• Determinarea

pajul astronavei „Apollo-13“ vor 
ajuta la determinarea vîrstei 
Soarelui, Pămîntului și a celor
lalte planete ale sistemului nos
tru solar. Vor fi efectuate, de 
asemenea, săpături pînă la 3 me
tri în solul lunar, din care se 
vor lua probe ce vor permite ob
ținerea unor date importante nu 
numai asupra compoziției, dar și 
a temperaturii în interiorul scoar
ței selenare.

Comandantul echipajului „A- 
pollo-13 , James Lovell, a decla
rat în cursul acestei conferințe 
de presă că principalul interes 
al misiunii lor îl constituie con
formația geologică particulară a 
zonei unde urmează să asele
nizeze. Sper, a spus el, să aduo 
pe Pămînt o bucată de rocă de 
mărimea a cel puțin o minge de 
fotbal.

GLAFCOS CLERIDES 
NU VA DEMISIONA

• GLAFCOS CLERIDES, pre
ședintele Camerei Reprezentan
ților din Cipru, a anunțat sîm
bătă că nu va demisiona din 
funcția pe care o deține în pre
zent. Cu același prilej, el a pre
cizat că la 16 martie se va în- 
tilni din nou cu Rauf Denktash, 
liderul eiprioților turei, in vede
rea continuării convorbirilor din
tre delegațiile celor două comu
nități ale insulei.

• ÎN LUNA FEBRUARIE 
1970 s-a înregistrat Ia Paris cea 
mai mare cantitate de precipi
tații din ultimii 130 de ani, a- 
preciază serviciile meteorologice 
pariziene. S-au înrtSfistrat peste 
120 mm de apă, ceea ce depă
șește recordul anterior de 109 
mm al lui februarie 1941.

Potrivit statisticilor, luna fe
bruarie este considerată ca una 
dintre cele mai inconstante din 
punct de vedere al precipitații
lor : un milimetru de apă in 
1959, 2 milimetri în 1895 și 3 
milimetri în 1890.

Tot în februarie 1970. au fost

înregistrate temperaturi neobiș
nuit de ridicate pentru această 
lună : 22,3 grade Celsius la
Cannes, în ziua de 3 februarie.

In ce privește căderile de ză
padă. deși abundente și în fe
bruarie 1970, recordul este totuși 
deținut de ianuarie 1966, care a 
dus la inzăpezirea bazinelor Val 
d’Isere și L’Arve.

EXPERIENȚA ALGFRIANO- 
BRITANICA

• PENTRU PRIMA DATA in 
istoria industriei de gaz metan 
lichefiat, o navă de mare tonaj 
încărcată cu gaz natural va tra
versa Atlanticul cu destinația 
Statele Unite.

Este vorba de vasul „Brega", 
care la 20 martie va părăsi por
tul Arzew, avînd la bord 43 000 
metri cubi de gaz metan liche
fiat, adică peste 24 milioane me
tri cubi de gaz metan natural. 
Nava va ajunge peste zece zile 
în S.U.A., unde încărcătura va li 
livrată unei uzine regazi fiere a- 
parținînd unei companii ameri
cane.

Experiența (pentru că despre 
aceasta este vorba) are loc la 
inițiativa societății algeriene de

hidrocarburi — Sonatrach — in 
colaborare cu „British Methane 
Esso Brega".

• SAPTAMÎNA TRECUTA, 
în largul Golfului Persic s-a 
produs un naufragiu, în urma 
căruia peste 100 de pelerini, ca
re se întorceau de la Meca. și-au 
găsit moartea. După declarațiile 
supraviețuitorilor, sosiți simbâtă 
în portul iranian Bandar Abbas, 
la bordul vasului s-au aflat 180 
de persoane, printre care femei 
și copii. La puțină vreme după 
ce a părăsit portul Dubai, am
barcațiunea s-a lovit de o stîncâ 
și s-a scufundat. Operațiile de 
salvare a victimelor au fost îm
piedicate de condițiile atmosfe
rice nefavorabile.

• SENATORUL John McClel
lan a anunțat . că în Congresul 
american vor fi reluate audieri
le in legătură cu controversatul 

program al avioanelor militare 
eu geometrie variabilă „F-lll". 
Forțele navale au renunțat la 
aparatele „F-lll" încă din 1968. 
iar forțele aeriene au fost obli
gate recent să rețină la sol avi
oanele de acest tip. după o se
rie de accidente, datorate unor 
defecțiuni tehnice. Alături de 
stabilirea răspunderilor pentru 
deficiențele tehnice ale aparate
lor „F-lll", audierile anunțate 
de McClellan se vor referi și la 
problema prețului acestora. In 
acest sens, senatorul a arătat că, 
față de evaluările inițiale, costul 
unui avion de acest tip a cres
cut în cursul anilor eu 12,6 mi
lioane dolari, atingind în pre
zent aproximativ 16 milioane do
lari.

• AGENȚIA AMERICANA 
pentru dezarmare și control a- 
supra armamen+elor a anunțat 
că in cursul anului 1969 a fost 

cheltuită pentru scopuri de înar
mare suma record de 200 mi
liarde de dolari.

Directorul agenției, Gerard 
Smith, a relevat că în ultimii 
ani s-a înregistrat o creștere a 
acestor cheltuieli și în țările in 
curs de dezvoltare. Astfel, in 
anul trecut s-au cheltuit 26 mi
liarde de dolari, ceea ce repre
zintă o creștere cu 25 Ia sută 
a sumelnr alocate acestui capi
tol, față de anii precedenți.

ATERIZARE FORȚATĂ

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția M.E.N., sîmbătă seara la 
bordul unui avion aparținînd 
societății „United Arab Airli
nes", care făcea curse Atena- 
Alexandria-Cairo, s-a produs o 
explozie la numai cîteva minu
te de la decolare de pe aeropor
tul din Alexandria. Avionul a 

trebuit să facă o aterizare for
țată. Unul din cei 9 pasageri a- 
flați Ia bord a fost rănit. într-un 
comunicat, publicat la puțin 
timp după acest accident de 
către societatea „United Arab 
Airlines", se arată că explozia 
nu a provocat distrugerea meca
nismelor de bord, avionul putîn- 
du-și continua zborul pină la 
Cairo. Autoritățile R.A.U. au 
deschis o anchetă in legătură cu 
cauza acestui accident.

„SIMCA" 
LA UZINA DIN ZAGREB

• AGENȚIA TANIUG anunță 
că uzinele de automobile din 
Zagreb și firma franceză „Sfm- 
ca“ au încheiat un acord potrivit 
căruia uzina iugoslavă va trece 
la asimilarea automobilului 
„Simca", produs de firma fran
ceză. Acordul prevede pentru 
început asamblarea automobile
lor „Simca" la uzina menționa
tă, urmînd ca treptat aceasta să 
treacă la producerea lor in serie.

• MINIȘTRII educației națio
nale din țările arabe se vor în
truni la 30 martie la Tripoli, ca
pitala Libiei. Obiectivul confe-

Aproape 7 000 de barili de ți
ței se răspîndesc zilnic în apele 
golfului, alimentînd una dintre 
cele mai mari maree de acest 
fel. Unitățile gărzii de coastă și 
de pompieri au reușit, totuși, să 
bareze înaintarea uriașei mase de 
petrol în direcția coastei, unde se 
află o zonă de cultură de stri
dii pe o suprafață de circa 
400 000 de acri. Succesul acestor 
acțiuni a fost facilitat și de fap
tul că vîntul și-a schimbat direc
ția.

Sonda de pe platforma Char
lie, care aparține firmei „Che
vron Oil Co." din New Orleans, 
a erupt la 10 februarie, declan- 
șînd un uriaș incendiu, care a 
putut fi stins după eforturi în
delungate abia joi. însă o dată 
cu stingerea incendiului, țițe
iul a început să se răspân
dească în mare. Joi și vineri, 
sub acțiunea vîntului, mareea 
neagră se îndrepta spre zona 
de cultură de stridii aflată 
în apropierea coastei. Asociația 
pescuitorilor de perle din Loui
siana a intentat, din această cau
ză, vineri, o acțiune juridică pre
ventivă împotriva firmei „Chevron 
Oil Co.".
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rinței îl constituie dezbaterea 
unui proiect de coordonare a 
programelor și manualelor șco
lare din țările respective, pre
cum și a calificativelor.

O PROBLEMA
A ECONOMIEI CANADIENE
• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă

cută în Parlament, ministrul d» 
finanțe al Canadei. E. Benson, a 
arătat că, în protida măsurilor 
adoptate de guvern, inflația fa
mine în acest an principala pro
blemă a economiei canadiene. 
El a prevăzut o scădere a rit
mului dezvoltării economice si o 
creștere a numărului șomerilor 
Ministrul canadian a admis câ 
această situație va duce la In
tensificarea mișcării greviste.

• CEL DE-AL DOILEA FES
TIVAL al cîntecului latin care a 
avut loc la Ciudad de Mexico 
s-a încheiat cu victoria cîntăre- 
țci brazilii ne Claudia Brasil, 
care a interpretat melod'a „Cnn- 
cao de amor e paz" 'P-emiul 
pentru cea mai bună interpre 
tare masculină a fost obtinnt de 
Claudio Villa (Italia) cu cînte- 
cui „Per te amor".

Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii"
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