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Elevii liceelor nr. 1 și nr. 2 din Buzău lucrînd la terasarea văii Buzăului.
Foto : C. CIOBOATA

feri, gigantul hidroenergetic de 
la Dunăre și-a scris sărbătorește 
încă una din emoționantele file 
•le istoriei sale atît de bogate în 
evenimente. La Gura Văii, flu
viul, îndreptat din zi in zi .mai 
mult, prin strădaniile creatoare 
ale constructorilor spre maieu 
industrializării, a răsfirînt în va
lurile sale imagini impresionan
te, pline de prospețime și forță, 
ale manifestării dedicată inves
tirii uriașei construcții cu titlul 
de Șantier național al tineretu
lui.

Numai o săptămînă s-a scurs 
de cînd munții Lotrului au vi
brat de chemarea adresată tine
retului și iată acum, aici, la Du
năre, tinerii Porților de Fier, în
suflețiți de înaltul sentiment al 
datoriei față de sarcinile ce 
le-au fost încredințate, dornici 
să fie în primele rînduri ale con
tinuării unei nobile tradiții de 
muncă, s-au adunat să răspundă 
din tot sufletul chemării lansate 
de cei de pe Lotru. S-au adunat 
în această dimineață de primă
vară mii de tineri de pe toate 
fronturile marelui Sistem. Ală
turi de veterani ca Gașpar Adal
bert, Mihai Hinodache, Ion Cos
te, Ion Moraru, a căror primă 
tinerețe a stat sub somnul mun
cii eroice pe șantierele recons
trucției Ia Bumbești Livezeni și 
Lunca Prutului, la Salva Vișeu 
și Agnita Botorca, ați pornit. încă 
din zori, spre locul destinat for
mării careului, tineri de ale că
ror nume sînt legate izbînzile 
productive de fiecare zi ale șan
tierului danubian. Alături de in
gineri ca Ion Dobre și Stefan 
Panaitescu, iată-1 pe fierarul-be- 
tonist Dumitru Pană, pe sudori- 
țele Puișor Viorica și Radu.Va- 
Bilica, pe artificierul Ion Mateu- 
ță, pe electricienii Vlad Gheor- 
ghe și Ion Grama, pe sudorii

Dumitru Buzatu, pe montorii 
Vlad Coravu și Constantin Pă- 
trașcu — toți trăind la fel cu 
alte sute și sute de constructori 
fireasca emoție a învestiturii cu 
nobilul titlu de brigadieri; Cu 
atît mai mare, este emoția tine
rilor Nicolae Onțan. Glicheria 
Popa și Ion Tătaru cu cit lor li 
s-a încredințat cinstea de a for
ma garda drapelului organizației 
de tineret.

Ora 10. Din piepturi răsună 
cîntecul închinat partidului. Cu 
gesturi solemne e ridicat pe pa
vilion, drapelul patriei. Coman
dantul șantierului, tovarășul Pe
tre Miche, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C. raportează 
tovarășului Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, că 
brigadierii Porților de Fier sînt 
gata să-și înceapă activitatea. 
Urale puternice răsună pină de
parte pe fluviu, pină departe pe 
colinele mehedințene.

în salutul adresat brigadieri
lor, tovarășul Ion Iliescu a spus: 
„întreaga țară, întregul nostru 
popor, urmăresc cu legitim int«* 
res activitatea dumneavoastră, 
participarea la înălțarea celei 
mai puternice hidrocentrale, a 
României Socialiste, un gigant 
energetic care se înscrie printre 
marile realizări tehnice ale in
dustriei noastre, ale 'construcției 
noastre energetice.

Nu este întîmplător faptul că 
pe acest șantier, ca de altfel pe 
toate șantierele țării, ponderea 
tinerelului este atît de însem
nată. Este o caracteristică a in
dustriei noastre, o caracteristică 
a procesului constructiv din tara

PETKE DRAGU
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Una din puținele fate fără durități ale „corridei“ handbalistice din 
sala Floreasca • protagonist, Cristian

Foto : EMIL COJOCARU

Lingă „hei-rup-ul“ vostru, dragi brigadieri de pe Lotru, care 
ne-ați chemat la înflăcărată întrecere, noi, cei peste 1 200 de bri
gadieri de pe Șantierul național al tineretului de la Porțile de 
Fier, alăturăm cu entuziasm glasul și eforturile noastre în munca 
avîntată, plină de dăruire, desfășurată pentru construcția și da
rea în funcțiune la timp a „cetății de lumină și forță" care se 
conturează tot mal pregnant pe milenarul fluviu.

împreună eu constructorii și montorii mal vîrstnici, absolvenți 
de prestigiu ai înaltelor școli de la Bicaz și Argeș — mulți din
tre ei foști brigadieri pe întîiul șantier național al tineretului de 
acum 20 de ani — noi avem de înfăptuit sarcini de cinste, tre
buie să rezolvăm probleme de mare anvergură tehnică în exe
cuția importantului obiectiv hidroenergetic al patriei noastre so
cialiste. In acest ultim an al luminosului cincinal, șantierele 
noastre vor trebui să asigure punerea în funcțiune a două agre
gate din cadruț centralei hidroenergetice, față de unul prevăzut în 
planul de stat și tot peste prevederile de plan să pună în probe 
la finele acestui an cel de-al treilea hidroagregat. Un alt obiec
tiv de înalt nivel tehnic îl reprezintă marele baraj deversor »

(Continuare în pag. a ll-a)

La Brașov — după, 
trei zile în care aproa
pe 300 de interpreți, re
gizori, scenografi și-au 
prezentat creațiile în 
cadrul Festivalului na
țional studențesc al tea
trelor dramatice și de 
poezie — la ora cînd 
transmitem, se așteaptă 
cu emoție momentul 
cînd președinta juriu
lui, artista emerită Dina 
Cocea, va comunica 
țineți ile oferite de 
mitetul Executiv 
UASR. Cu regretul
acest ceremonial va a- j 
vea loc la o oră târzie, 
după închiderea ediției ; 
ziarului nostru, pro-mi- ■ 
tem cititorilor că vom j 
publica marți premiile • 
cucerite de către cele ; 
mai bune colective dra
matice studențești pre- J 
cum și premiile indivi- • 
duale pentru cea mai j 
bună interpretare. Do
rim să subliniem însă 
că important nu este în • 
primul rind faptul că ' 
un număr de formații ' 
vor fi premiate, confe- ' 
rindu-li-se titlul de lau
reate ale festivalului na- ' 
țional al artei studen- 1 
(ești. Cu prilejul unei j 
întâlniri pe care concu- • 
renții au avut-o dumi- ' 
nică după amiază cu ■ 
criticii de teatru și zia- ; 
riștii prezenți la festi
val, a reieșit clar că cel j 
mai mare cîștig — în v

'Continuare /*<
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IERI, IN ÎNTREAGA ȚARĂ,

s-au înscris noi fapte in

SĂ DISCUTĂM DESPRE

„Sînt niulți cei care ajunși la 
un vîrf de munte au amețeli și 
cad ; iertați-i pe parveniți".

Pentru ce reclamă, aproape 
patetic atîta clemență Octavian 
Goga față de parveniți ? îl în
grozea soarta impostorilor, a- 

| junși aproape fără să-și dea 
seama într-un loc-capcană ? în- 
tr-un loc unde fără să bănuîești 
ești obligat să susții examenul 
de care ai crezut că ai scăpat, 
depășind primii metri de la sol ? 
Nimic imposibil ! Pentru cei 
care și-au convertit firul exis
tenței în antenă șubredă a as
censiunii cu' orice preț, momen
tul de impas există : mai de
vreme sau mai tîrziu se ivește 
imperios obligația de a răspunde 
la o întrebare care sună cam 
așa : „Ce cauți aici ?“ sau „Cum 
ai ajuns aici ?“

Cronica faptelor din ultima 
vreme menționează, din cînd în 

Icînd penalizări pentru incom
petență, destituiri pentru impo
sibilitatea de a face față unei 
funcții. Mulți se întreabă, desi- 

Igur, care să fie explicația că 
„X“, ancorat în perimetrul unui 
post de răspundere, a fost ex- 

Ipulzat de pe domeniul cu pri
cina fără menajamente ; că „Y“. 
posesorul unui „scaun", care pă- 

Irea că îi vine ca turnat, a tost 
silit să-și ajusteze speteaza al
tuia de mai mici pretenții și 

I proporții.
Totul pornește de la un viciu 

de mentalitate ale cărui rădă-
în tinerețe, 

con- 
viață. Tentația „a- 
orice preț, mira- 
care nu ți se ?u- 
care ai putea să-1 

i este ,cea care generează 
situații de genul celor de mai 
sus.

MAI E VALABILA PARABOLA 
CU DăVID Șl GOLIAT?

întrebarea a fost pusă pe ta
pet cu prilejul unei discuții pur
tate cu elevii ultimei clase a li
ceului „Iulia Hașdeu". Majori
tatea celor care populau rubri
cile catalogului cu calificative

DE UNDE
VINE

cini trebuie căutate
în perioada formării unei 
cepții .despre 
jungerii" cu 
jul unui loc 
vine, dar pe

I
I

j 
j ’

I
vine, 
ocupi 
situat.

I.

sub orice nivel își exprimau 
dorința să candideze- la o facul
tate.

Nedumeririi noastre i-a răs
puns „șmecherește11 unul din
tre cei în cauză, fâcînd apel la 
cunoscuta parabolă. Replica a- 
ceasta își are tîlcul ei. Sîntem

siguri că nu numai elevii liceu
lui mai sus citat și-au însăilat 
speranțele pe o asemenea osa
tură șubredă. în definitiv de ce 
n-aș încerca ? Poate, reușesc ’ 
își spune corigentul la matema
tică, candidat la inginerie, sfiu a- 
gramatul, aspirant la o facultate 
de limbi străine. Rezultatele, 
mai exact eșecurile unor aseme
nea încercări, vorbesc de la sine. 
De unde vine totuși o aseme
nea mentalitate ? Cum se explică 
angajarea într-o luptă fără nici 
un fel de sorți de izbîndă ? îi 
replicam atunci interlocutorului 
„dibaci" de la liceul „Iulia Haș- 
deu“ că n-a înțeles decît super
ficial parabola, e.â David con
trabalansa decalajul de forță fi
zică a uriașului Goliat cu alte 
calități, că lupta nu se purta 
nicidecum la voia întîmplării

Nu știm dacă ne-a crezut sau 
nu, de fapt nu asta interesează 
ci faptul că afla acest lucru des
tul de tirziu.

Trebuia să-1 învețe cu ani în 
urmă acasă, de la părinții care 
își cuceriseră cu trudă un loc 
sub 'soare și nu-și lăsaseră nici
odată viața la voia întîmplării. 
Dar... intervine aici un paradox 
aproape tragic, pe care ne per
mitem să-1 ilustrăm cu un exem
plu oferit de curînd.

Am bătut la ușa locuinței u- 
nuia dintre elevii cu note foar
te slabe care se încăpățâna să 
candideze^ virtual la Politeh
nică. Tatăl, . rihtuitor, un om 
care' muncise toată viața si își 
vede - $] icum de treabă foarte 
conștiincios. mi-a replicat a- 
proape brutal •

— De. asta mă zbat, ca el să 
aibă o diplomă ! Am avut des
tui muncitori în familie...

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

CiND MINGEA NU MAI E OBIECT DE JOC
După turnel final al C. M. de 

la Paris, partida de sîmbătă sea
ra, dintre echipele Steaua și 
V.F.L. Gummersbach (R.F. a 
Germaniei) era așteptată de iu
bitorii handbalului cu îndreptă
țite speranțe. Dar, deziluzie ge
nerală. Partida n-a mai fost- up 
meci, un joc sportiv în încleșta
rea de forțe am văzut de toate 
numai handbal, numai sport nu ! 
După această partidă mi-a venit 
în minte întrebarea unui confra
te francez care, după finala de 
la Paris se întreba, încotro va

evolua acest sport ? El își măr
turisea teama că handbalul, pîn- 
dit de atîtea interese și vanități, 
va cădea pe panta brutalității. 
..S-a putut vorbi cu ocazia a- 
vestei finale de handbalul îneîn- 
tătar, elegant opus handbalului 
de luptă, de forță.-.., dar, proba
bil. pentru ultima dată va fi vor
ba de slăbiciunea forței. Victoria

C. VASILE

(Continuare în pag. a lll-a\

CRONICA ACȚIUNILOR 
VOLUNTAR-PATRIOTICE

Continuind o frumoasă și bogată tradiție, tineretul patriei a fost ieri, din nou, prezent 
pe șantierele primăverii — la amenajarea parcurilor și altor spații verzi, a bazelor 
sportive, la lucrările pentru amenajări de irigații de desecări, la curățirea și întreține
rea izlazurilor și pășunilor naturale, la împăduriri și colectarea metalelor vechi, la înfru
musețarea satelor și orașelor — înscriind noi fapte în ampla cronică a muncii voluntar- 
patriotice.

Reporteri și corespondenți ai ziarului nostru relatează :

10000 DE TINERI

ÎN JUDEfUL ILFOV
Județul Ilfov — ale cărui gra 

nițe sînt cuprinse între , trei văi 
de ape încărcate cu soare : Ialo
mița, Vedea și cursul Dună
rii, — s-a constituit du
minică 5 aprilie intr-un vast 
șantier de primăvară, desfă
șurat pe 150 de kilometri 
lungime. Obiectivele muncii pa
triotice de pe terenurile coope
rativelor agricole înscriindu-se la 
urgența intri, au fost și cele mai 
numeroase. Spre Urziceni 200 de 
tineri ai satelor Drăgoești și Mo
vilita au încheiat duminică, după 
o săptămînă continuă de lucru, 
drenarea și desecarea a 100 ck 
hectare, din terenul arabil aflat 
sub apele ploilor și zăpezilor 
(Terenurile de. aici oferă anual 
o producție medie constantă de- 
3 500 kg boabe porumb la hec
tar). La Brănești, alți 180 de ti

neri cooperatori au terminat ta* 
luzarea a 700 metrj de canale 
din sistemul local de irigație 
pentru grădina de legume. 50 de 
hectare udate prin apa păstrată 
in amenajările de «acumulare, 
din ploi și zăpezi. O acțiune de 
muncă patriotică de mare am
ploare declanșată în tot județul., 
avînd prin urgența și importan
ța sa un caracter de campanie, 
este combaterea dăunătorilor 
depuși în stare larvară pe unele 
porțiuni din lanurile de grîu 
depistate în timpul săptămînii 
în comunele Dascălii, Afumați. 
Sohatu, Petrichioaia, Mihai 
Bravu. în Pădurea Săbădenilor 
și Bucșanilor — aflîndu-ne în

ION MARCOVICI
(Continuare în pag. a Il-a)

CLUBUL 
SĂTESC

Bilanf și perspective in

TURISMUL Șl SPORTUL 
AUTOMOBILISTIC

Ing. VASILE IORDÂCHESCU
secretar general al A.C.R.

în această lună se împli
nesc trei ani de la înființarea 
Automobil Clubului Român, 
răstimp în care A.C.R. a des
fășurat o multiplă activitate, 
izbutind să se înscrie printre 
principalii organizatori de tu
rism din țara noastră.

• DERBY : Surpriză pe malul Someșului •

Sportivul săptăminii : Marian Slavic • „Interna

ționalele" de inot ale României • BASCHET

Capricii studențești • POLO : Tipare noi- carențe

vechi • Alte comentarii din volei și rugby, știri

din actualitatea sportivă internațională

în momentul de față există 
39 de filiale județene ale 
A.C.R. rar numărul cercurilor 
automobilistice din întreprin
deri și instituții a crescut 
continuu, ajungînd ca la în
ceputul anului 1970 să fie de 
300. Activitatea acestora s-a 
desfășurat în condiții mai 
bune ca in anul trecut dato
rită unui sprijin mai susținut 
primit din partea serviciilor 
centrale de organizare-îndru- 
mare, competiții și tehnic.

Menționez, apoi, sprijinul dat 
de o seamă de cercuri bucu- 
reștene acțiunii „Amicii circu
lației" inițiată de A.C.R. și de 
r.M.M.B., acțiune pe care în 
momentul de față ne străduim 
s-o extindem și în celelalte fi
liale. deoarece contribuie la 
educarea automobiliștilor și a 
pietonilor în spiritul respec
tării regulilor de circulație.

Filialele județene au reușit 
să angreneze un număr spo-

(Continuare in pag. a IlI-a)

înființarea de cluburi pe lin
gă căminele culturale tace parte 
din acele initiative care, exami
nate superficial; pot trezi rezer
ve. La prima vedere ar părea să 
fie vorba de uu „transplant* ca
re nu poate să fie asimilat orga
nic de viața spirituală a satului, 
și, de aceea, sortit eșecului. Al 
doilea motiv al circumspecției ar 
fi lipsa unei baze materiale co
respunzătoare, a unor fonduri 
pentru înzestrarea care să justifice 
iinna. Vom încerca să dovedim 
inconsistența unor astfel de „ar
gumente* prin, experiența cîtorva 
recent înființate cluburi din ju
dețul Brașov.

Un semn sigur al viabilității 
acestor cluburi este acela că în 
cele mai multe cazuri nu este 
vorba de un „export* datorat 
unor activiști culturali zeloși, ci 
de inițiative pornite din însăși 
colectivitatea respectivă. „Noi am 
fost solicitați “ ne declară tov 
Slefan Rab, secretar cu proble
mele de propagandă la Comitetul 
județean Brașov al U.T.C. —- de 
către tineri pentru a-i ajuta la 
procurarea de materiale necesare 
cluburilor : șalmri, jocuri d® 
remy. magnetofoane pentru audi
ții muzicale etc. Așa au luat 
naștere cluburile în comunele 
Simpetru, Prejmer, Homorod sau 
sînt în curs de constituire la Șer- 
caia, Hărman". Am încercat să 
surprindem tocmai acest proces de 
înființare a unui club, pentru că 
știam că de multe ori probleme 
organizatorice impietează asupra 
bunului mers al unor intenții cul
turale. La Hărman, de pildă, ini
țiativa aparține tinerilor organiza
ției U.T.C. care s-au gîndit să a- 
menajeze un demisol, părăsit de 
la căminul cultural, drept club. 
La început ideea a fost privită 
cu îndoială, dar tinerii s-au apu
cat de treabă si au reușit să con
vingă. „Am făcut peste 300 de 
ore de muncă voluntară *— ne 
spune Iov. Petre Bătrînu, secre
tarii I comitetului U.T.C. pe co
mună, pentru a amenaja încă
perile. Am reușit să facem în fe
lul acesta economii, pentru ca

C. T. DIACONII

(Continuare în pag. a ll-a)

i i



„SClNTEIA TINERETULUI"pog. 2 ARTICOLE REPORTAJ LUNI 6 APRILIE 1970

PORȚILE DE FIER
ȘANTIER NAȚIONAL

AL TINERETULUI
(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. I)

CRONICA ACȚIUNILOR 
VOLUNTAR-PATRIOTICE

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

eare zi de zi ia proporții în zona centrală a Dunării, obiectiv în 
spatele căruia — în amonte — se va crea o adevărată „mare ar
tificială44 — lacul de acumulare cu o forță de 230 kmp. și la care 
se vor pune în operă anul acesta 360 000 m.c. betoane hidro
tehnice.

De asemenea, angajamentul colectivelor noastre prevăd mon
tarea fermelor acoperiș la turbinele 5—6 și închiderea sălii ma
șinilor de la turbina 6, cu 15 zile avans. Prin reducerea terme
nelor de execuție, colectivele de constructori-montori, în rindul 
cărora ne încadrăm organic și cu tot simțul răspunderii, vor de
păși în acest an planul de producție cu 20 milioane lei.

Conștienți de menirea ce ne revine in îndeplinirea acestor 
obiective, răspunzind chemării voastre, dragi brigadieri de pe 
Lotru, ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să dăm noi 
valențe hărniciei și entuziasmului nostru tineresc pentru o cît 
mai deplină contribuție la darea in exploatare conform termene
lor stabilite și Ia parametrii proiectați a marii hidrocentrale de 
pe Dunăre. Continuînd tradiția șantierelor naționale, ca puter
nică școală a educației tineretului prin muncă și pentru muncă, 
vom desfășura o neobosită activitate politico-educativă în scopul 
dezvoltării spiritului, înaltelor răspunderi pe care le are tineretul 
pentru prezentul și viitorul patriei noastre socialiste.

Valorificind puternicul potențial uman și material de care dis
pun șantierele noastre ne vom aduce toată contribuția la creș
terea necontenită a productivității muncii, încadrarea în norma
tivele de consum a metalului și lemnului, in prevederile stabi
lite de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut astfel ca 
Pe șantierele noastre să fie îndeplinit și depășit angajamentul 
de a economisi 70 tone metal, 50 metri cubi material lemnos.

Dind dovadă de o înaltă disciplină muncitorească, vom asigura 
o temeinică organizare și desfășurare a întrecerii socialiste pen
tru folosirea cit mai eficientă a fondului de timp maxim dis
ponibil producției, astfel ca fiecare detașament, brigadă, echipă 
să promoveze inițiativele : „Nici un tinăr sub normă, nici o a- 
batere de ia procesul de producție", „în fiecaie schimb — ran
dament maxim, lucrări de calitate și de înalt nivel tehnic44.

In scopul creșterii gradului dt calificare al tinerilor, comanda
mentul șantierului și organizațiile U.T.C. vor indruma tinerii să 
participe la cursurile de calificare și ridicare a calificării orga
nized concursuri pe diferite meserii, consfătuiri și schimburi de 
experiență, intilniri cu cadre tehnice și de specialitate.

Vom intensifica munca voluntar patriotică in așa fel ca anul 
acesta brigadierii să participe la acțiunile de organizare și ame
najare a punctelor de lucru, de gospodărirea materialelor de con
strucție. colectind cantitatea de circa 700 tone metal vechi și 
efectuînd peste 400 000 ore muncă voluntară, realizînd pe această 
cale economii în valoare de circa 600 000 lei.

Alăturind eforturile noastre uriașului șuvoi de energie al har
nicului și talentatului nostru popor, care se consacră operei nobi
le de edificare a socialismului, a scumpei noastre patrii, ne an
gajăm în fața partidului să muncim în mod exemplar pentru 
transformarea în realitate a obiectivelor propuse, să aducem 
toată contribuția noastră pentr-» a trăi cît mai curind clipa cînd 
constelația de pe Dunăre va pulsa în sistemul energetic național 
primii kilowați de lumină și forță.

noastră, care se Înalță an de an 
pe culmile progresului tehnic, e- 
conomic, social, participarea ti
neretului la eforturile întregului 
popor de ridicare a bunăstării 
materiale, spirituale, economice a 
țării noastre. Șantierele tineretu
lui au fost și sînt o veritabilă 
școală de formare a oamenilor, 
de formare a specialiștilor in
dustriei noastre tinere. Și șan
tierul dumneavoastră este o a- 
semenca școală unde s-au for
mat și se formează an de an, 
noi cadre de muncitori, noi ca
dre de ingineri, de specialiști și 
se formează mai ales omul nou 
al societății socialiste.

Adoptând hotărîrea de consti
tuire, aici, la Porțile de Fier, a 
Șantierului național ai tineretu
lui, C.C. al U.T.C. — împreună 
cu conducerea Ministerului E- 
nergiei Electrice — a avut in 
vedere nu numai amploarea lu
crărilor care se desfășoară pe a- 
cest șantier și numărul impor
tant de tineri care lucrează aici, 
dar a avut mai ales, in vedere, 
că o asemenea organizare a ac
tivității tineretului, 
îmbunătățirea, pe 
pe o treaptă nouă 
glorioase de muncă 
patriei noastre.

Vă rog să-mi permiteți ca de- 
clarînd oficial constituirea și 
deschiderea activității Șantieru
lui național al tineretului, să vă 
ure2 tuturor, atît brigadierilor cît 
și celorlalți lucrători, specialiști, 
muncitori, constructori, montori 
de pe șantierul de la Porțile de 
Fier succes în activitatea dum
neavoastră44.

Calde cuvinte de salut au a- 
dresat brigadierilor tovarășii 
Adalbert Gașpar, fost brigadier 
pe șantierul Salva Vișeu. Dudaș 
Traian, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al 
P.C.R., Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Nicolae 
Mănescu, director general al 
S.H.E. în numele celor mai 
proaspeți brigadieri ai țării, au 
vorbit Mateuță Dumitru (coman
dantul detașamentului 2). Gheor- 
ghe Vlad (detașamentul 1), și 
Ion Dobre, secretar de U.T.C. al 
energo-montajului care a dat ci
tire răspunsului trimis de Por
țile de Fier brigadierilor de la 
Lotru.

Manifestarea s-a tncheiat cu 
un bogat program cultural ar
tistic.

anotimpul împăduririlor — au 
fQst plantate in masiv prin mun
că patriotică, 7 hectare de puieți 
de salcimi, iar de-a lungul șo
selelor și drumurilor comunale 
din Movilița, Găneasa, Cernica 
Mihăilești au fost sădiți în ali
niament 6 000 de plopi canadieni 
La metamorfozele de primăvară 
petrecute în duminica munci) 
patriotice au contribuit efectiv 
10 000 de tineri de pe cuprinsul 
județului.

nute la învățătură să le adauge 
o ultimă notă bună in acțiunea 
de muncă patriotică. Printre a- 
cestea, enumerăm pe cele de la 
Școala profesională C.F.R., 
Grupul școlar construcții, Grupul 
școlar chimie. Școala profe
sională M. I. U., Grupul șco
lar M.C.I.C.R. din municipiul 
Pitești, Grupul școlar U.M.M.. 
și Liceul nr. 2 din orașul Cîmpu- 
lung, liceul din Corbeni, precum 
și cele din comunele Poiana La
cului, Căteasca, Buzoiești, Bo
țești și altele.

VICTOR POPESCU

bazată pe 
continuarea 
a tradiției 

a tineretului
va constitui o 

formă optimă de valorificare a 
energiei, a entuziasmului, a pu
torii de muncă a tinerilor care 
va constitui o contribuție sub
stanțială a tineretului organizat 
de pe acest șantier la înfăptui
rea sarcinilor de mare răspun
dere care revin lucrătorilor de 
pe șantierul sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier.

IN AȘTEPTAREA CUNUNII DE LAURI
(Urmare din pag. a I)

ce privește experiența, 
firește — îl are teatrul 
studențesc.

Intr-un ritm de-a 
dreptul sufocant, în a- 
cesțe ultime două zile 
pe,; scena festivalului 
s-au succedat spectacole 
de toată mîna : interpre
tări adesea exacte și 
percutante ale unor 
texte contemporane de 
prestigiu, prefigurînd di
recțiile posibile ale unui 
autentic teatru studen
țesc, alături de însăilări 
amorfe, realizate cu mai 
mult sau mai puțină 
conștiinciozitate, cu mai 
mult sau mai puțin ta
lent, dar exprimînd, de
opotrivă, o concepție 
minor diletantă asupra 
actului teatral; reci
taluri poetice vibrante, 
constituite în spectacole 
coerente, alături de mici 
colaje de recitări senti
mentale.

Cu promisiunea unei 
discuții mai detaliate, 
pe care o vom întreprin
de într-un număr viitor, 
să amintim deocamdată 
cîțiva studenți actori 
care s-au remarcat în 
final: Adrian Munteanu 
'Constanța), Cornelia 
Chelaru, Mariana Păzi- 
toru și Marcel Rițiu 
(Timișoara), Dorel To- 
dea și Adriana Mateiaș 
(Baia Mare), Vasile Cio
chină și Mariana Stra-

ton (Craiova), Nicolae 
Cazacu și Mihai Păun 
'Galați), Ion Cristian 
Brașov), Fredy Bibere 

?i Cristina Ștefănescu 
(Iași), Radu Tuculescu

și Emilia Ghișu (Cluj), 
Liliana Dumitrescu, Vi
trina Colițaridis, Tiberiu 
Desan și Iacov Buta 

’București).

AU PORNIT TRENURILE
Șl AUTOCARELE

VACANȚEI DE PRIMĂVARĂ
După emoțiile tezelor — la orizont tabere, drumeții, excursii pi 

tiu elevii școlilor generale, școlilor profesionale și ai liceelor. Încă 
de ieri dimineața au pornit pe itinerarele vacanței elevii Liceului 
„Aurel Vlaicu", Liceului economic, Crupului școlar energetic și Gru
pului școlar „Dîmbovița" intr-o frumoasă excursie cu următoarele 
obiective: Pitești, Rîmnicu-Vîlcea, Cozia, Sibiu, Făgăraș, Brașov, 
Valea Prahovei.

La ora 6,30, o coloană de autocare a plecat din Piața Palatului, 
cu peste trei sute de elevi de la liceele „Matei Basarab", „I. L. Ca- 
r agi ale", 15, de muzică și din județele Dolj și Brăila, îndreptîn- 
dti-se spre tabăra de la Pîrîul Rece.

La ora 8,14. din Gara de Nord, alți 400 de elevi de la liceele 
24, 30, 42, „N. Bălcescu", „Matei Basarab și Școala sportivă din 
Capitală au plecat în taberele de la Predeal și Timișul de Sus. 
Participanții taberelor de la Predeal, Pîrîul Rece și Timișul de Sus 
vor beneficia de o interesantă excursie pe itinerariul: Predeal — 
Rîșnov — Bran — Brașov — Poiana Brașov cu vizitarea unor im
portante, obiective turistice: Muzeului Peleș, Cetății Rîșnovulut.

' ’ ’ ’ ” .......... și a Bastionului Țesătorilor din

>en-

Argeș: 95200 
ore efectuate

Mii de tineri din județul Ar
geș au ținut să consemneze „a- 
vanpremiera lunii curățeniei*4, 
participînd la efectuarea a peste 
95 200 ore muncă patriotică, rea- 
lizind economii de 289 300 lei, 
materializați prin acțiuni edili- 
tar-gospodărești, de împăduriri, 
recoltarea plantelor medicinale 
și semințe forestiere, colectarea 
de metale vechi, amenajări de 
baze sportive și construirea 
unor obiective social-culturale. 
Evidențiem in mod deosebit or
ganizațiile U.T.C. din școli, care 
înainte de a pleca in vacanță 
au ținut ca la rezultatele obți-

Organizarea 
dă semne

de oboseală
Dacă ar fi să se raportez* 

ceva, cîteva cifre și fapte ar pu
tea etala și Capitala. în raidul 
nostru prin cîteva puncte, sem
nalate ca reprezentative de către 
Comitetul municipal U.T.C., fi
lele carnetului de reporter au 
reținut : la Complexul Buda-Ar- 
geș, 25 de ucenici de la Coope
rativa „Tehnica încălțămintei* 
(sectorul 6) greblau nisipul pla
jei ; la capătul tramvaiului 14. 
la Șantierul „Panlelimon II44, 50 
de elevi ai Liceului „Al. Sahia4’ 
săpau gropi pentru plantarea ar-

sumele alocate (în jur de 20 000 
A ei) să le putem folosi pentru 

procurarea mobilierului. Vrem ca 
icest club să fie numai un loc de 
recreare pentru mulți dintre cei • 
peste 400 de tineri din comună, 
ci și un loc unde să se poată 
mstrui : să citească reviste și 
ziare, să asculte muzică, să se 
intîlnească cu oameni de știință 
și cultură". Am vizitat viitorul 
club al tinerilor din Hărman. Ce- 

— le patru încăperi spațioase, cu a 
___ _____ t ____  __ * i interesantă, au fost 
nici urmă de tinăr. în locul fap- deja amenajate prin grija tineri

lor și așteaptă doar decorarea si 
mobilierul. Inițiativa intelectuali
lor din comuna Ghimbav de a 
se organiza într-un club al lor, ni 
se pare plină de semnificații și 
capabilă să diversifice, prin ex- 

A tindere, viața culturală a satului. 
" Evidente sînt cel puțin două fo

loase ale unor asemenea cluburi : 
instituie o formulă, credem efi- 
cientă, prin care intelectualul sa
tului se poate ma.rifesta potri- 

A vit condiției sale și duc la inte
grarea lui mai deplină în viața 
culturală a satului.

9 «De ce am resimțit clubul ca *** 
pe o necesitate și cum încercăm

•
 să-i subordonăm funcția acestei 
necesități ? — ne spune tov Vet a 
Nagaevschi, directoarea căminu-

•
 lui cultural. Intelectualul satului 
nu este vitregit de instrumentele 
necesare activității intelectuale.

•
 își poate procura și cumpăra 
cărți, ziare, reviste, are la dis
poziție radio și televizor. Ceea 

A ce lipsește uneori în mediul ru- 
ral ntmncforj milhirola pnrn
nu

buștilor (Ștefan Bîrceri, secretai 
al comitetului U.T.C. al sectoru
lui 3 ne atrage atenția că mai 
înainte lucrase tot aici, preț de 
un ceas, încă o serie). In cele
lalte două puncte importante — a e patru in 
Dumitrana și parcul Vergului — W arhitectură

telor, filele carnetului au con- 
semnat, totuși, ceva : explicații. 9 

Ing. Ludmila Buzea ■— Consi
liul popular al sectorului 3 : „Am 
fost anunțată să mă prezint la £ 
obiectiv Ia ora 7“... (Era ora 8,30. 
cînd consemnam 
șantier — numai 
inginerul).

Dumitru Plop, 
juncț al Liceului

aceasta ; pe 
reporterul și
director ad- 

____ ______ „Al. Sahia44 : 
„Acțiunea a coincis cu prima zi 
de vacanță ; era dificil să se 
scoată elevii".

Ion Ghiurluc, activist al Co
mitetului U.T.C. al sectorului 6: 
„Abia am reușit să mobilizăm 
25 de tineri... Trebuia să fim o 
sută. Ceilalți au fost invitați în
tr-o excursie".

Ing. Ion Popescu — Consiliul 
popular al sectorului 3 (în dis
cuția avută la Parcul Vergului. 
la ora 10,30) : „La acest obiectiv 
n-a venit nimeni. S-a mizat pe 
elevi, dar aceștia au luat va
canță".

Ing. Dumitru Mitchievicl, șeful 
serviciului drumuri și spații 
verzi din cadrul Consiliului 
popular al sectorului 6 : „La 
punctele de lucru fixate de co
mun acord cu Comitetul U.T.C. 
a| sectorului am deplasat și uti
lajele. Mărturisesc, cu regret, că 
p<* tineri nu prea i-am întâlnit.

Punem punct explicațiilor 
Continuarea lor n-ar face de- A 
cit să repete o stare de lucruri w 
aflată dincolo de acestea — și 
reliefată ieri cu pregnanță : or- 
ganizatorii dau semne de obo- W 
scală. Credem că nu este vorba 
de o „astenie de sezon44, ci de 
o insuficientă atenție acordată A 
acestui important domeniu de 
manifestare vîrstoi tinere, de densă de prestigioase instituții, ci, 
^,C^teU“e de preocupi .
spirit de răspundere pentru in- năzuințele oamenilor. locrnai a-. 
deplinirea propriilor obiective cest climat cultural am încercat 
și angajamente. Căci dacă, prin să-1 slujim și prin clubul nostru,
excentie. sîntem dispuși să ac- Nu ceva care să semene a cafe-

este atmosfera culturală, care 
e neaparat creată de o rețea

aia

afara A etc., să dezbată diverse probleme, 
i fost " Ne-am gîndit că nu ne trebuie

Ca peste tot, unde tinerii au fost prezenți, hărnicia și-a spus cuvîntul

căreia e dificil dp mobilizat $■ 
alte categorii de tineri în i 
elevilor — atunci, unde au fost 
chemați aceștia ? Pentru că. la 
..acțiunile44 pe care le-am rela
tat n-au fost decît 75. Și, din 
cite știm. în Capitală sînt ce! 
ouțin de o mie de ori mai mulți

I. ANDREIȚA
P S Comitetul municipa 

U.T.C. ne-a obișnuit cu nume
roase exemple frumoase (in 
chiar domeniul acțiunilor patrio
tice). Cu atît mai mult, rindurilc 
de mai sus le-am consemnat cu 
regret.

(Urmare din pag. I)

Castelului Bran, Bisericii Negre 
Brașov.

In cadrul acestor tabere elevii 
rotație, seri de dans, concursuri 
întreceri sportive și drumeții la 
Brazi, Poiana Secuilor.

fiecărei școli vor organiza, prin 
cultural-artistice sau distractive, 
cabanele Diham, Gîrbova, Trei

C. S.

Poate pe undeva e firească a- 
ceastă dorință a părintelui de 
a-șj vedea copilul dcpâșindu-1, 
iniplinindu-i niște aspirații. (A- 
celași tată îmi mărturisea : „Eu 
am vrut să învăț carte și n-am 
putut. Dar el ?“).

El, copilul, poate, in sensul că 
dispune materia! de toate înles
nirile. lată însă că nu e sufici
ent : lipsește esențialul — efor
tul propriu de a realiza o pre
gătire ireproșabilă pe fundalul a- 
cestor condiții intr-adevăr de in
vidiat. Oricît de legitimă ar fi 
deci dorința părintelui, aceasta 
nu-1 scutește de un minimum de 
luciditate, de obiectivitate.

„Am avut destui muncitori in 
familie". E o rușine dacă va 
mai fi unul ? Nicăieri poate nu 
se potrivește mai exact decît în 
asemenea cazuri vechiul pro
verb „omul potrivit la loc po
trivit**, meseria neînsemnînd în 
nici un fel o situație dezonoran
tă

Cîntărirea obiectivă a forțelor 
și a posibilităților ar preîntîm- 
pina destule neajunsuri, ar în
lătura de la sine palmele pe 
care mai devreme sau mai tîr- 
ziu viața le servește implacabil.

„O mare vină — afirma pro
fesoara Maria Tudor — o are și 
școala. Ani de-a rîndul ne-am 
mîndrit cu procentul de reușiți 
la facultate, i-am ambiționat cu

bună știință pe toți elevii să-și 
încerce norocu! intr-o competi
ție in care nu este vorba de no
roc. ci de pregătire, uitînd să-i 
învățăm un adevăr elementar : 
să-și cintărească bine forțele 
înainte de a începe".

în marea majoritate a cazu
rilor acești „cavaleri ai Fortu
nei" eșuează de la primele în
cercări. Uneori însă, accidentul 
sau. de ce să n-o spunem, un

Printre crîmpeiele de discuții, 
care animă de obicei asemenea 
momente, unul 1 revenit destul 
de frecvent ca să merite o dis
cuție ,.mă aranjez eu". Ce în
seamnă de fapt gees* „aranjat*4 ? 
Răspunsul e foarte simplu ob
ținerea unei slujbe comode. în 
cu totul alt loc decît ce! înscris 
pe foaia de repartiție.

Nu ne propunem să reluăm 
discuția despre necesitatea înțe-

nPAUL DE ÎNĂLȚIME"
sistem de relații bine pus la 
punct îi azvîrle pe băncile unei 
facultăți și, dacă nu intervine 
vreo „defecțiune** îi întîlnim 
peste cinci ani agitînd, vi. tori- 
□ri, o patalama de licențiat — 
de fapt singurul bun urmărit, 
dorit cu ardoare. Ce se întîmplă 
cu ei mai departe ? Viața le
■edește câ

„încercarea 
nici succes"

Un popas 
partizare a 
învățămîntul

moarte n-are.

do-
dar

E Codre. Urît e! S-a ras în cav pentru seria următoare unde 
are rol. E șeful unui trib de indieni.

— Ce faceți cu puștile alea ?
îi răspunde Soby :
— Tragem cu ele cînd sărim.
Văd pe fața lui Codre cum îi trec gîndurile prin cap.
lntîi — „e cam periculos", pe urmă — „n-are rost", pe urmă 

„o să vi se oprească în stînci și vă rupe", pe urmă „nu se poate" 
și „ce ați înnebunit P" Cînd a ajuns aici i-am trîntit-o și pe cea-

' laltă.
— Și sărim amîndoi deodată.
Codre a căpătat brusc figura unui om căruia i-a explodat o 

pocnitoare în față.
— Ce-ați înnebunit complet ? Păi de abia are loc un om pe 

acolo și voi vreți amîndoi deodată ? Șt cu puștile în mină 1 Arun
cați dracu durdele.

Eu am aruncat-o încă în timp ce vorbea.
— Cine sare primul P
— Eu o să săr înainte și Grușa după mine. Auzi, Grușa, să nu 

sări pînă trec de stînci că dacă se întîmplă ceva, să nu vii peste 
I mine.

— Bine.
S-a adus pelicula, s-au montat aparatele. Totul e pregătit. Soby 

stă jos, în fața mea, cu picioarele atîrnîndu-i în gol. S-a dat mo
tor. Soby și-a dat drumul și-l văd cum coboară ca o săgeată 
spre stînci. A intrat în șleau și a trecut ca un tren prin gaura 
dintre stînci. Scoate mult praf în spate și cînd a intrat în șleau, 
aveam senzația că văd o locomotivă intrînd într-un tunel.

Am sărit și eu. Senzațiile pe care le ai într-o cădere liberă pe 
lingă un perete, sînt unice. Nu seamănă nici cu căzătura de pe 
cal, nici cu saltul cu parașuta. Cînd sări cu parașuta ai pămîntul 
undeva, departe, sub tine. Aici, ai peretele, care rulează fulgerător 
in spatele tău.

Un picior mi-a rămas în spate și a făcut contact cu peretele. 
M-a răsucit și acum zbor cu capul înainte spre stînci. Nu mai nof
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să prind șleaul. Zbor paralel cu pămîntul și totul s-a oprit. Sînt 
în aceeași poziție, la o jumătate de metru de pămînt, cu capul 
înainte și pînă la stînci mai sînt 5 metri. Nu s-a oprit nimic. F.u 
viu cu aceeași viteză spre stînci, dar a început creierul să funcțio
neze ca o mașină electronică. Nu mai am nici o scăpare. Stîncile 
vin drept spre capul meu. Mîna. Mina. Bag mina în față și trec 
peste ele. Cred că am făcut-o mai mult într-un gest reflex — 
mi-am ferit capul. Am băgat antebrațul înainte și am făcut con
tact cu stînca. Eram cam la același nivel cu ele așa că am trecut 
pe deasupra.

Imediat ce am trecut de stînci, m-am mai rotit o dată și am 
făcut contact pe pămînt cu spatele.

De cînd am părăsit pămîntul sus și pînă am ajuns jos, totul a 
durat vreo patru secunde. Oamenii erau încă cu mîinile pe față 
și Bîlu, fotograful echipei, mă întreabă dacă mai trăiesc. Toți se 
uitau la capul meu și se mirau că mai e întreg. Doar cascadorii 
și Patronul — care se pricepe — mă întrebau dacă nu s-a rupt 
mina. N-avea nimic. In palmă am avut mult timp țepi de la 
mărăcinii din vale

Mă întîlnesc cîte o dată cu cite un prieten pe stradă.
— Ce faci măi cascadorule ? Neam de lăudăroși. Vă lăudați că 

sînteți mai buni decît francezii, că jugoslavu de la Hollywood nici 
nu există pe lingă voi. că spaniolii nu c-au învățat nimic, ba că 
i-ați mai învățat voi pe ei și eu nu văd în nici un film la care 
ați lucrat ceva cascade spectaculoase. Francezii sînt prosti dar 
vezi niște treburi de ți se ridică părul în cap, iugoslavi la Holly 
wod nu există dar în „Corăbiile lungi" cădeau deodată șiruri de 
30 de călăreți.

Are dreptate De la Hîrșova. după căzătura cu Soby, am ple
cat la București. Aveam bagajele în mașină. La „Vadul Oii", cînd 
m-am dat jos din mașină, mă durea un pic glezna, dar nu-i mai 
dădeam importanță. Acum putea să și înțepenească. A și înțepenit 
Pînă la București n-am mai mișcat piciorul de loc și a trebuit să 
mă ducă cu mașina pînă acasă.

Peste cîtexa zile, sprijinindu-mă de un baston.
„Studiou". Am văzut ce s-a filmat din căzătură. Soby dispare din 
cadru la jumătatea drumului și eu nu mă văd de loc. Prăpastia de 
aproape 60 de metri se vede ca o groapă de 15 metri pentru că 
aparatul a fost pus de către operatori într-un unghi prost.

m-am dus în

AUREL GRUȘEVSCH1
(Va urma)
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la centrele de 
absolvenților 

superior este un 
exercițiu instructiv. L-am între
prins în anul care a trecut și 
constatările nu au fost lipsite 
de interes Psihologic vorbind, 
încer area de a detecta pe fețe
le celor care își semnează pri
mul contract cu viața, impresii
le momentului, devine o aven
tură palpitantă.

re- 
din

leasă așa cum trebuie, despre o- 
bligativitatea de a-ți ordona așa 
cum se cuvine profesia etc.

Ne interesează suporturile in
time. pe care se sprijină o ase
menea mentalitate. Vînătorul de 
viață comodă și de slujbă bă
noasă, nu e nou în viață, nici 
in literatură și are un nume dt 
rezonanță . ARIVIST. Să ne în
țelegem Există probabil la fie- 
are dintre noi o tendință fi

rească de ascensiune, de afir
mare. Nimic rău în asta, b^ 
chiar, dimpotrivă, această aspi
rație pe planul faptelor nu 
poate fi decît stimulatorie.

Arivistul este, recurgînd la 
Dicționarul limbii române mo
derne, „persoana eare caută să 
parvină la o situație în societa
te prin mijloace lipsite de 
scrupule44 Afirmam puțin mai 
sus că tipul e vechi de cînd lu-

un exces de organizare, care să 
4b crispeze atmosfera. Întîlnirile lu- 

nare pe care le proiectăm cu di
verse personalități marcante nu 
vor avea, de pildă, caracterul 
unor conferințe, ci ceva în ge
nul emisiunilor de la televizor 
„Mai aveți o întrebare ?“. Teme
le întâlnirilor noastre ating zone 
diverse ale artei și culturii. Ne-am 
propus, ca obiectiv imediat în
tocmirea monografiei comunei. De 
asemenea, vor fi luate în discu
ție lucrări personale, proiecte, 
idei originale, viitoare expoziții 
de artă populară 
tică“.

Desigur, efectele 
nea club nu pot fi 
curate. Se impune 
o observație : el a dus la o mai 
consistentă 
lectualilor 
Un indice 
îeconcludenți — este și suma de 

bani (peste 7 000 lei) realizată de 
ic .ic». căminul cultural din acțiunile or- 
Ce caută 4b ganizate în ultimele trei luni. „Ce 

“ păcat, însă, că nu putem să-i fo
losim așa cum am dori — ne spu
ne tovarășa directoare a căminu
lui cultural. Am avea nevoie de 
ceva mobilier pentru club și pen- 
Iru sala de festivități. Nu putem 
insă să cheltuim acești bani, pen
tru că o interzic normativele în 
■igoare, care prevăd cheltuieli 

din venituri proprii doar pentru 
reparații". (Găsim aici prilejul să 
atragem atenția asupra normati
velor foarte vechi — unele de 
neste 10 ani — care reglementea
ză activitatea căminului cultu
ral și a altor instituții de cultură 

Astfel de prevederi 
— ca cea de mai sus — care, 
după cum se vede, nu mai co- 

a £ respund necesităților actuale, 
sînt o piedica în buna desfășu- 

,, . rare a activităților culturale).
de Inițiativa de care vorbim ar

putea fi extinsă, dar nu pe bază 
de circulare : „înființați cluburi la 

c 4P sate 1“ Ideea ar putea fi preluată 
doar în acele locuri în care e- 
xistă condițiile obiective și su
biective necesare.

mea. Dar, dacă altădată exis- 
tenta lui putea fi explicată prin țp 
concordanța procedeului cu e- 
sența unui mecanism social, pei - 
sistența lui în zilele noastre tre- 4b 
buie înțeleasă ca un anacro- 
nism. Dacă altădată ocupare;: 
unui loc în ierarhia socială er;- a 
condiționată de abilitatea de „a " 
da cu coatele", ce caută o ase
menea tendință într-o societate 
care a orînduit un sistem valo 9 
ric obiectiv, care a dat posibi
litatea fiecăruia să fie ce vrea. _ 
cu condiția să merite ? ( 
inginerul care a absolvit cu 5 
și 6 o facultate pe postul de 
coordonator al unui sector-chu- A 
ie dintr-o întreprindere ? Med1- ™ 
cui cu lacune în pregătire în 
sala de consultații a unei poli
clinici care are de făcut față u- 
nor cazuri complexe ?

Recunoaștem asemenea cazuri 
sînt rare, dar exigența lor nu 
ne poate lăsa indiferenți.

Ne întoarcem așadar la pri 
mele constatări ale materialului 
de față Sîntem nevoiți să reve
nim la inconștiența cu care se 
aruncă in luptă forțe incapabili 4b 
s-o onoreze cavalerește. La ere- w 
dința fa’să că sc poate orice, că. 
dacă există bunăvoință și noroi: A de masă, 
poți să obții tot ce-ți trece prin ™ _  ca ce-
minte, chiar fără să meriți.

Practica noastră cotidiană a 
dovedit — și-o face în continuări1 
— că viața nu se lasă trasă pe 
sfoară, că impostura este sanc
ționată sever, indiferent t 
trapta la care a lăsat-o să a- 
jungă lipsa de vigilență sau d< 
curaj.

„Răul de înălțime*4 apare firesc 
la cei care încearcă să se in
staleze pe o platformă unde nu 

căuta.

și artă plas-

unui aseme- 
imecliat mă- 
însă imediat

participare a inte- 
la viața satului. 
- nu dintre cei

Socaciu

La telefon JUDEȚUL...
© TIMIȘ

Șezătoare la Gătaia
Nasta Giurcan, cooperatoare 

din comuna Gătaia, județul Timiș, 
este o talentată povestitoare. Toc
mai de aceea a și fost aleasă 
4azda șezătorii organizate de Co
mitetul județean al U.T.C. și Co
mitetul județean pentru cultură 
și arță. In cadrul muzeului folclo
ric al liceului, Iconie Mărgan, ne
întrecută țesătoare de covoare, a 
prezentat un covor cu motive 
populare bănățene. Farmecul șe
zătorii a fost sporit de momen
tele vesele snoave, proverbe, de 
..•întecele rapsozilor populari. 
Descendentă a patru generații de 
rapsozi, pioniera Dana Purice, e- 
levă în clasa a V-a. a prezentat 
creații pe care le-a cules de la 
bătrînii satului.

completarea lui, a situat echipa 
Grupului școlar minier Motru 
(Romică Cornoiu, Oprea Oprescu 
și Nicolae Cluhurezu) pe primul 
ioc. O Inițiativă care merită con
semnată și generalizată.

T. STOCHTȚOIU

• BRĂILA
NOUL HOTEL TURISTIC

pe terasa ultimului etaj — o co
fetărie. De asemenea, hotelul va 
dispune de o sală de recepție, 
placată în marmură. Două lifturi 
vor sta la dispoziția turiștilor, 
iar un al treilea va fi folosit la 
transportul mărfurilor".

După cum am fost informați, la 
sfîrșitul lunii noiembrie, vizitato
rilor Brăilei li se va oferi prilejul 
să constate materializarea „date
lor" de maf sus. Atît constructo
rul. cît și beneficiarul — Agen
ția O.N.T. Brăila — depun efor
turi pentru respectarea angaja
mentului luat.

Cnsuna. „Torsul"
Mircea etc.

Deschisă în plină vacanță de 
primăvară, expoziția constituie un 
important punct de atracție pen
tru tineretul studios clujean.

FĂNUȘ BAILEȘTEANU

M. DINUI.ESCU

9 GOI I
„Ce știți despre locul in care 

veți lucra ?“

Tema concursului s-a bucurat 
de mare audiență în rîndul ele
vilor școlilor profesionale din Bîr- 
sești. Motru și Tg. Jiu. Lucru fi
resc, dacă ne gîndtm că flecare 
este interesat să cunoască cît mai 
multe amănunte legat-? de mese
rie, de viitorul loc de muncă. Stu
dierea materialului bibliografic,

Bătrînul port dunărean va oferi, 
peste cîtva timp, un punct de 
atracție în plus vizitatorilor săi : 
hotelul turistic ,,Traian". Situată 
în plin centru! orașului, clădirea 
viitorului hotel începe să-și defi
nitiveze contururile, care pe verti
cală mai au de urcat numai 3 ni
vele.

La solicitarea noastră de a ști 
cum va arăta hotelul în momen
tul dării sale 
inginer 
șef 
I.C.M.J.

în funcție, tînârul 
Petre Mateescu, inginer 

al șantierului 2 din cadrul 
Brăila, ne oferă cîteva 

date : „Hotelul, avînd 14 nivele va 
ajunge în final la cota 46 m. Ca
pacitatea — 200 locuri. Încadrată 
ie zone verzi și. spații de parcare, 
■lădirea se mai distinge și prin 
fațada, executată din elemente 
prefabricate mozaicate. frumos 
decorată. O serie de unități
anexe și servicii utile vor fi puse 
'a dispoziția vizitatorilor. Printre 
acestea se numără ; un restaurant 
cu autoservire - la parter, un 
restaurant cu terasă - la etajul 
I, bar de zi, bar de noapte și —

I. BELCIUGAN

• CLUJ
VERNISAJ DE VACANȚA

In sălile Muzeului de Artă din 
Cluj s-a deschis, la 1 aprilie, o 
sxpoziție artistică a elevilor de la 
Liceul de arte plastice din locali
tate. Sînt prezentate lucrări de 
pictură, sculptură, grafică, cera
mică. textile, din activitatea anu
lui școlar în curs si mai ales din 
timpul practicii de vară (desfă
șurată anul trecut la Sighișoara) 
ale elevilor din clasele a V-a și a 
VTI-a).

Dincolo de asnectul didactic 
însă, de caracterul de exercițiu si 
studiu. în cîteva lucrări apar ve
ritabile idei poetice, realizări ar
tistice majore. Remarcăm, astfel, 
„Portretele lui Iakner Marta și 
înțe Dănilă, „Peisajul44 lui Rînja

LUNI, 6 APRILIE

• 18,00 „Brățara de aur'* — emi
siune pentru tineretul școlar

Transmisiune de la F.M.U.A.B.
• 18,30 Antologie lirică — versuri 

în lectura autorilor Nicolae Tăutu 
și Eugen Frunză
• 18,45 Muzică populară româ

nească cu tineri soliști ai Ansam
blului artistic al Uniunii Tinere
tului Comunist
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19.20 Contractul în acțiune
• 19,30 Corul de fete al Liceului 

„Dimitrie Bolintineanu"
• 19.40 Reportaj în... mozaic la 

Timisoara
• 20.00 Reflector
• 20.10 Roman foileton : „Război 

și oace“
• 21.25
• 22,25
• 22.35
• 22,45 

lualitate

Steaua fără nume 
Agenda politică 
Telejurnalul de noapte 
Scena — emisiune de ae- 
teatrală.
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ETAPA XX: REGRUPARE... :■
Surpriza DERBY CLASAMENT ■

pe malul Someșului
Pma la „lovitura de începere" să ne oprim puțin asupra eve

nimentelor sapiaminii dinaintea „bătăliei" de duminică. Intr-un 
tel jocul intimplărilor, al conjuncturilor, al faptelor mărunte 
care umplu o săptămină face, prin „tonul" său, „muzica" unei 
etape. A fost, deci, o săptămină a precizărilor dar și a contro
verselor. Un joc de verificare a naționalei, fără cîțiva titulari 
de drept, urmat de o conferință de presă axată pe pregătirea 
selecționabililor, din care „cazul Dan" — absența lui din echipa 
pentru Stuttgart — a furat jumătate din timpul afectat ; con
troverse pe tema unor selecționabili, care după unii n-au ce 
căuta in națională in vreme ce alții îi susțin (s-au observat chiar 
nepotriviri flagrante de păreri in sinul comisiei tehnice a Fe
derației în acest sens ; se caută soluții pentru diferite formule 
de națională ; s-a anunțat echipa pentru meciul cu R. F. a Ger
maniei ; s-a conturat lotul pentru Turneul din Mexic, mereu 
supus modificărilor le ultimă oră (apropo : de ce nu s-a pre
ferat o echipă de club ? Sau dacă e vorba de o echipă de tine
ret ce caută in alcătuirea ei „veteranii" ?) Și una bună : con
ducerea Federației a „descoperit" că în zelul ei justificat de în
tronare a disciplinei și salvgardare a sportivității in arenă, în 
lumea fotbalului, aplică sancțiuni (cazul antrenorilor) neprevă
zute în regulament (!?). Clubul Dinamo hotărăște — felicitări ! 
— pedepse drastice unor fotbaliști certați, am spune prin tra
diție, cu etica vieții și disciplinei sportive. Coman, scos din 
viața sportivă pe un an de zile — este în prezent lucrător la o 
secție de miliție și se pare că, treptat, se trezește la realitate. 
In primele zile, după cum am aflat de la club, a participat cu 
succes la descoperirea unor infractori. Să-și fi descoperit ca
priciosul Narcis adevărata vocație ?

...Dar meciul de la Cluj a început. Să ne mutăm ochiul pe 
arena dintre plopii de pe malul Someșului. Spectatori mulți, en
tuziaști care sperau într-o victorie a alb-negrilor. Meciul începe 
în nota de dominare a studenților. Cîteva atacuri ale acestora, 
lipsite de orientare, rămîn fără rezultat. Apărarea petrolistă e la 
post : se pare că cuvîntul de ordine al oaspeților e „apărarea", 
ceea ce în limbajul antrenorilor înseamnă meci nul. Dar iată 
că la un contraatac Grozea sprintează singur și înscrie, golul 
invitîndu-i parcă pe ploieștcni să viseze mai mult decît un draw. 
Intr-adevăr frontul defensiv clujean arătîndu-se, mai ales în 
așezarea sa liniară, ușor de străpuns. Dar după numai 2 minute 
gazdele reușesc să egaleze printr-un penalty transformat de 
Oprea (min. 19) : 1—1. Egalitatea rezistă puțin pentru că în min. 
23, Dincuță, tot dintr-o acțiune pe contraatac îl imită pe Grozea 
și aduce din nou avantaj echipei sale : 2—1. In ultimele secunde 
ale primei reprize Uifăleanu, profitînd de o neînțelegere între 
Florea și portarul Ionescu, înscrie aducînd din nou egalarea pe 
tabela de marcaj 2—2. După pauză, universitarii preiau inițiativa, 
domină copios, au numeroase ocazii de a înscrie, golul părînd că 
plutește in aer, dar atacurile lor haotice, nehotărite, greșit con
cepute, nu reușesc să întoarcă avantajul de partea lor. Orchestra 
aceasta de băieți talentați, la pupitrul căreia s-au schimbat atîția 
dirijori — de ce oare ? — face, într-adevăr, o mare risipă de 

nergic, dar o risipă în van, ușurind enorm sarcina apărătorilor 
ploieșteni. Și lovitura de teatru vine, nu se putea altfel : la un 
contraatac al petroliștilor destul de singular de altfel, tînărul 
Moraru, aflat într-o poziție ideală în așteptarea unei mingi care 
venea din cealaltă parte a terenului, depășind pe toți apărătorii 
studenți urcă scorul la 3—2 pentru oaspeți, cu 4—5 minute înainte 
de finalul unui meci anost, realizînd o victorie la care poale 
nici nu sperau. După aspectul jocului un „nul“ era mai echita
bil. Dar rezultatul meciurilor nu e determinat de sentimente. 
Și dacă ceva nu se întîmplă Ia echipa asta ,tare mi-e teamă că 
din campionă a meciurilor nule va ajunge o performeră în in
fringed pe teren propriu. Ceea ce n-ar fi de dorit.

V. cabulea

1. Rapid 20 11 4 5 28—19 26 ■2. U.T.A. 20 11 2 7 29—27 21 B
3. Steaua 20 10 3 7 43—24 23 _
4. F.C. Ag. 20 9 4 7 36—26 22 ■
5. Din. Buc. 20 10 2 8 35-26 22 ■
6. U. Cr. 19 8 6 5 25—24 22 _
7. Petrolul 20 8 5 7 23—21 21"
8. Jiul 20 9 3 8 24—25 21 ■
9. Din. Bac. 20 8 5 7 30—32 21-

10. U. Cluj 20 6 8 6 28—26 20
11. Farul 20 9 2 9 26—27 20 ■
12. St. Roșu 20 9 2 9 25—28 20 B
13. Politeh. 20 7 2 11 24—25 16 ■14. C.F.R. CI. 20 6 4 10 16—30 16 ■
15. Crișul 19 6 3 10 23—33 15 ■
16. A.S. Arm. 20 3 3 14 13—25 9a

DIAGRAMA ETAPEI ■■
„U“ Cluj — Petrolul: 2—S 

(2—2). "
Au înscris : Uifăleanu și O- 

prea (din 11 m.) pentru gazde. • 
Grozea, Dincuță și Moraru ■ 
pentru Petrolul. a

A. S. Armata — Steaua : 0—2 _ 
(o-i). :

Au înscris: Ștefănescu și ■ 
Naom. ■

Rapid — U.T.A.: 1—2 (0—1) ■
meci disputat la Ploiești.

Au înscris : Neagu pentru 
feroviari, Axente Dembrovski 
pentru arădani.

Politehnica — C.F.R.: 3—0 
(2—0).

Au înscris : Marica, Moldo* ■
veanu și Lupulescu.

clin in iu un i
OBIECT III JOC

(Urmare din pag. I) 

handbaliștilor români este cu 
atît mai meritată cu cît ea mar
chează, se pare, sfîrșitul unei e- 
re în handbal!“.

Sîmbătă seara am avut o mo
stră elocventă de un asemenea 
handbal. Cei doi arbitri — ce
hoslovacii Moudry și Voreth — 
au scăpat jocul din mînă. au 
comis greșeli, n-au sancționat 
prompt, hotărît excesivele duri
tăți ale jucătorilor vest-ger-

lui, creînd scene penibile, re
probate pe dr^pt de public. Ciu
dat mod de a-ți apăra șansele. 
A fost poate pentru prima dată 
cînd am văzut un meci de hand
bal unde mingea nu mai era o- 
biectivul jocului, ci adversarul. 
Cele 9 lovituri de la 7 m, elimi
nările și desele întreruperi — 
sînt un argument în plus. De la 
noi, doar Gruia, s-a comportat 
mai bine — el a și marcat 9 go
luri. dar a și greșit de prea mul
te ori. Echipa, în ansamblu, n-a

Start într-una din finalele feminine ale ultimei zile a micului „maraton" de înot.
• ÎNVINGÎND CU UN SCOR MINIM (16—13), ECHIPA STEAUA 
A REALIZAT DOAR O VICTORIE CARE NU NE DA PREA MULTE 

SPERANȚE PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALA „C.C.E.".

mani, contribuind prin slăbiciu
nile lor la antijocul și antispec- 
taâolul de la F'loreasca. Cei care 
au dat tonul au fost oaspeții. Ei 
au luat, la început, un avantaj de 
4 puncte — apărarea noastră pă
rea inexistentă, și deși unii ju
cători sînt mici de statură ei 
mai stăteau și cu mîinile în jos, 
neparînd loviturile adversarilor, 
— și după aceea n-au mai avut 
altă preocupare decît să menți
nă un minim avantaj sau să 
realizeze în această partidă un 
scor cît mai strîns care, la re
vanșa din 14 aprilie de la Dort
mund. să le permită calificarea 
în finală utilizînd orice mij
loace. recurgând adesea la si
mulări pentru întreruperea jocu-

găsit mijloacele cele mai potri
vite să tempereze și să contra
careze tactica adversarului. în 
plus Dincă a apărat slab, multe 
lovituri parabile. Dar victoria 
echipei Steaua este meritorie 
dacă ne gîndim că întreaga for
ță de șoc a ei se bazează doar 
pe un singur trăgător spre ani
hilarea căruia, s-a văzut, se con
centrează o echipă Întreagă. Da
că pericolul ar fi imprevizibil și 
nu s-ar ști de unde vine — alta 
ar fi fața jocului echipei noastre 
și, pentru revanșă, pentru califi
care am nutri speranțe. Dar a- 
șa. avantajul ni se pare minim 
și titlul de „cea mai bună e- 
chipă de club de pe continent" 
se depărtează...

„Internaționalele" de înot
ale României SPORTIVUL

A

LOTUL MASCULIN PROMITE

Dinamo Bacău — „U“ Craio
va : 2—0 (1—0).

Au înscris: Pruteanu și Ene 
Daniel.

Dinamo București — Steagul ■
Roșu : 1—0 (0—0). ■

A înscris : Dumitrache. ■
Farul — Crișul : 1—0 (1—0). B
A înscris : Kali o. B
Jiul — F. C. Argeș : 2—0 _

(1-0). K
AU înscris : Libardi și Pero- 

nescu. B

ETAPA VIITOARE ’
Steagul Roșu — „U" Cluj; ■ 

„U" Craiova — Politehnica lași ; ■ 
Crișul — A. S. A. Tg. Mureș ; ■ 
U.T.A. — Farul ; C.F.R. Cluj — 
Rapid ; F. C. Argeș — Dinamo 
Bacău ; Petrolul—Dinamo Bucu- ■ 
rești; Steaua — Jiul. ■

IN ABSENȚA ! RUGBY
„STĂPINILOR"

In absența liderului autori
tar al clasamentului, echipa 
„Grivița Roșie" — care se află 
intr-un turneu în Franța —, 
în Capitală am putut urmări 
evoluția echipelor „Steaua" 
și „Dinamo", cele două urmă
ritoare.

Sîmbătă după-amiază, pe 
stadionul din str dr. Staico- 
vici, „Progresul" a reușit la 
pauză un rezultat de egalitate. 
Dinamoviștii, s-au impus greu.

DIVIZIA „B"
LA ARAD,

C.F.R. TIMIȘOARA 
A ÎNVINS VAGONUL!

Dacă în seria I, Progresul Bucu
rești reușește să-și țină la res
pect urmăritoarele, în seria a 
doua, liderul, C.S.M. Sibiu, se vede 
detronat pentru a doua oară de la 
începerea returului. Sibienii au 
cedat ieri la Anina. în fața Mi
nerului, la un scor sever : 0—3. 
C.F.R. Timișoara — marea revela
ție a campionatului — a produs 
surpriza etapei, reușind să învingă 
cu 1—0 pe Vagonul chiar la Arad. 
Cedînd acasă cu 0—1 în partida 
cu C.F.R. Arad, Chimia Rin. Vîl- 
cea a rămas, practic, fără șanse 
de a supraviețui în divizia B.

Două dintre codașele primei se
rii au obținut rezultate nesperate : 
Știința Bacău (0—0 cu Ceahlăul, la 
Piatra Neamț) și Sportul studen
țesc (2—0 cu Metalul București).

★
Alte rezultate tehnice : Ceah

lăul P. Neamț — Știința Bacău 
0—0 ; Oțelul Galați — Progresul 
București 0—0 ; Metalul București 
—Sportul studențesc 0—2 ; Progre
sul Brăila — Metalul Tîrgoviște 
2—0 ; Poiana Cîmpina — Flacăra 
Moreni 1—0 ; Dunărea Giurgiu — 
Politehnica Galați 4—0 ; Portul 
Constanța — Chimia Suceava 
1—1.

Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Arad 0—1 ; Olimpia Oradea — Mi
nerul Baia Mare 1—0 ; Metalul 
Hunedoara — C.S.M. Reșița 1—0 ; 
Vagonul Arad — C.F.R. Timișoara 
0—1 ; Minerul Anina — C.S.M. Si
biu 3—0 ; Gaz Metan Mediaș — 
Olimpia Satu Mare 0—0 ; Politeh
nica Timișoara — Metalurgistul 
Cugir 3—0 ; Metalul Tr. Severin — 
Electroputere Craiova 0—1.

„Fileul" exigenței coboară • fază din meciul Dinamo — „U“ Timi
șoara, o adevărată ptorodie voleibalistică

Foto: EMIL COJOCARU

TURISMUL Șl SPORTUL 
AUTOMOBILISTIC

(Urmare din pag. I) 

rit de membri A.C.R. în prac
ticarea turismului automobi
listic intern. Au fost organi
zate excursii la sfîrșit de șăp- 
tămînă cu vizitarea unor 
locuri pitorești, a unor monu
mente istorice. A crescut și 
activitatea competițională 
sportivă internă care a cu
prins numeroși automobiliști 
români în Campionatul națio
nal de raliuri, în Campionatul 
național de viteză în coastă, 
în Campionatul național de 
viteză în circuit.

în anii 1968 și 1969 lotul 
național, care a reprezentat 
țara noastră în competiții in
ternaționale și a obținut re
zultate meritorii, a participat 
la raliul Dunării-Castrol și la 
raliul Balcanic.

în general, s-a îmbunătățit 
asistența tehnică rutieră pre
cum și serviciile .tehnice ofe
rite membrilor A.C.R. Numai 
în anul 1969 au fost depanate 
și remorcate 1597 automobile. 
Politica generală a statului 
nostru, de promovare a bune
lor relații, de cooperare și co
laborare tehnico-științifică cu 
alte state a creat condiții favo
rabile de dezvoltare a turis
mului internațional în țara 
noastră și a contribuit la o în
semnată creștere a circulației 
turistice internaționale auto

mobilistice. Este bine cunos
cută în acest sens acțiunea de 
turism internațional auto 
„Package Tour“ inițiată de 
către A.C.R. și care se bucură 
de o apreciere crescîndă din 
partea turiștilor străini. Este 
încă viu ecoul stîrnit și de 
organizarea de către A.C.R. în 
luna septembrie 1969 a Con
gresului A.I.T. „Loisirs et 
Tourisme" și care a fost apre
ciat unanim.

Recent, A.C.R. a fost reor
ganizat, adaptîndu-și astfel 
mai bine activitatea la cerin
țele specifice și exigențele me
reu crescînde ale turismului 
internațional modern. Cadrul 
organizatoric corespunzător 
pentru promovarea în conti
nuare și în ritm susținut a 
turismului automobilistic in
ternațional și intern, a fost 
creat prin înființarea între
prinderii de turism interna
țional automobilistic — ITIA, 
care va organiza acțiuni tu
ristice internaționale automo
bilistice pentru turiștii stră
ini ce vin în țară și pentru 
turiștii români.

Conducerea Automobil Clu
bului Român este preocupată 
de continua îmbunătățire a 
activității, pentru a . acționa 
cît mai eficient în sprijinul 
membrilor săi, cărora le o- 
feră facilități și avantaje în 
cadrul statutar și legal. în a-

cest sens în planul de obiecti
ve pe 1970 și în cel de pers
pectivă din anii următori, se 
propune înfăptuirea unor ac
țiuni de mare eficiență tehni- 
co-economică. Printre aces
tea, creșterea numărului de 
membri A.C.R., aducerea în 
țară a unui număr sporit de 
turiști străini, înființarea „Ca
sei automobiliștilor“ în Bucu
rești (în cadrul căreia să func
ționeze un cabinet tehnic, un 
cabinet turistic, un atelier de 
testare dotat cu aparatură e- 
lectronică). De asemenea, 
A.C.R., preconizează prelua
rea tuturor școlilor de con
ducători auto-amatori, aflate 
în prezent în subordinea Mi
nisterului Transporturilor. 
Printre obiective se numiră 
și acela referitor la realizarea 
unui autodrom la București, 
care să fie folosit în procesul 
de instruire al școlilor de con
ducere auto, cît și pentru or
ganizarea de competiții auto
mobilistice de viteză în circuit 
și a concursurilor de carting. 
Se preconizează și realizarea 
unui garaj-atelier A.C.R. în 
București pentru adăpostirea 
tehnicii auto, a stațiilor de 
service și testare.

Cei trei ani de activitate 
constituie o experiență pe 
care ne vom strădui s-o dez
voltăm în viitor.

VOLEI

Intr-un derhu

fie marc «pcdacol

RAPIDIȘTII
S-AU REVANȘAT

abia in finalul meciului, cîș- 
tigind cu 14—3.

Ardoarea cu care au jucat 
„progresiștii" era de așteptat, 
însă contrar previziunilor, 
riposta dinamoviștilor a fost 
palidă față de renumele și 
valoarea jucătorilor.

Carențele echipei campioa
ne au apărut încă din jocuri
le restante ca și în primele 
partide din această primăvară 
E cazul ca antrenorul Titi Io
nescu, recunoscut ca un bun 
tehnician să găsească măcar 
acum cadența echipei pe care 
o antrenează, deoarece posibi
litățile jucătorilor ca și expe
riența internațională sînt mult 
mai mari.

într-un meci disputat dumi
nică dimineața ..Steaua." echi
pa de pe locul al doilea al cla
samentului a dispus de „Vul
can" cu scorul de 35—11 
(12—5). . Steaua" a practicat 
un joc foarte bun, prin com
binații tactice deosebit de 
s’ ectaculease, aportul lui Cio
bănel fiind hotărîtor.

Din țară consemnăm rezul
tatul de la Bîrlad. unde „Rul
mentul" din localitate, a dis
pus de C.S.M. Sibiu cu 17—6.

Alte deîn prezența cîtorva 
spectatori, duminică la Floreas- 
ca s-a disputat una din partide
le de volei de mare atracție (și 
de veche rivalitate sportivă) în
tre formațiile Rapid și Dinamo. 
Echipa giuleșteană. învinsă în 
cursul săptămînii la Galați de 
către Politehnica, dorea «ă se 
reabiliteze în fa‘a propriilor su
porteri, și nu numai atît. dar 
să se și revanșeze pentru înfrîn- 
gerea suferită în tur în fața e- 
ehipri din Ștefan cel Mare. Pe 
de altă oarte. în lupta pentru 
titlu — Dinamo — mai aproape 
de vîrf (tatonează liderul) — și 
oarecum cu un moral mai bun, 
însă nu- 
mari. — 
rie. Așa se explică de ce toate 
atributele derbiului au fost rea
lizate. oferind iubitorilor de vo
lei un joc de mare spectacol, 
consumat. în două ore și jumăta
te. Rapidiștii se impun în primul 
set Drăgan — me^eu acest Dra
gan — „magistrul" teamu’.ui fe
roviar a făcut un joc clasic, și-a 
dirijat coechinierii de o manie
ră care i-a adus mereu aplauze 
și dună o desfășurare de-a drep
tul dramatică a setului — au 
fost nu mai ouțin de 11 egalâri
— i-a dus spre viriorie • 17—15. 
Replica dinamovista a fost pe 
măsurii, dar uneori, blocajul nu 
a rezistat ..bombe’or" lui Costi- 
nescu. Următoarele două seturi 
au r°venit însă echipei Dinamo. 
beneficiară a formei bune a lui 
Stoian și Papugiu. Rapidiștii nu 
mai greșesc și fărind o admira
bilă risioă de energie, cîștigă se
tul al patrulea ia»- într-un final 
dramatic și pe cel decisiv. Scor 
final 3—2 pentru Rapid, care în 
acest fel a reușit să-și ia revan
șa. Demn de remarcat e că a- 
cest final în campionatul mas
culin ne rezervă etapă de etapă 
cîte un derbi, oferindu-ne o bu
nă ocazie. înaintea turneului fi
nal să cunoaștem adevărata for
mă a jucătorilor selecționați în 
loturi.

Alte rezultate : feminin
C.P.B. — Medicina 2—3 ; I.E.F.S.
— Rapid : 2—3 ; Dinamo — „U" 
Ti > Ușoara : 3—0 ; Penicilina — 
Farul : 3—0.

în forma ei de z’le 
avea nevoie de victo-

CORNEL VALEANU

9 TURNEUL internațional de 
sabie de la Varșovia a fost cîș- 
tigat de echipa U.R.S.S.. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate • 
U.R.S.S.—S.U.A. 11—5 : Polonia 
—Italia 10—6 : U.R.S.S;— Unga
ria 10—6 : Polonia — România 
11—5 ; România—Polonia (ju
niori) 9—7 ; Ungaria—Italia 
11—3.
• CONFEDERAȚIA de sport 

din Brazilia a anunțat oficial că 
echipa de fotbal a Austriei va

tra Miintze (R.D.G.) în proba 
de bras 200 metri : 2.55,5 min. 
Fetele noastre, Petruică și An
ca Georgescu nu s-au „văzut", 
terminînd cu timpuri modeste 
pe pozițiile 4—5. Cursa urmă
toare, cea de 4 x 100 m mixt, 
s-a încheiat cu un nou record 
de seniori și juniori, datorat 
reșițeanului Eugen 
5.02,8 min. Disputa 
Deneș Naghi de 
reșul — care ar fi 
atît de bine să învingă — a fost 
tranșată abia pe ultima sută 
(craul) în care Aimer a eviden
țiat resurse fizice la care nu 
ne așteptam. El merită toate 
felicitările pentru maniera în 
care a bătut recordul național. 
La „mixtul" fetelor, aceeași 
Tatiana Afanaseva (U.R.S.S.) a 
urcat ne podium : timpul rea
lizat de ea este de 5.44.0 min.

Spectaculoasele ștafete ale 
sprinterilor au dat cîștig de 
cauză echipelor U.R.S.S. (mas
culin) si Ttaliei (feminin). în 
prima cursă steliștii au fost la 
un pas de victorie, fiind depă
șiți doar cu 5 zecimi (3.51.7 
min. — nou record național 
pentru echipe de club). Timpul 
învingătorilor : 3.51.2 min.

Au mai rămas în joc titlurile 
probelor de delfin, spate și dis
tanțe lungi ■ 800—1 500 m.

Seria victoriilor românești 
(din probele masculine) este 
mai mult rezultatul unei evi
dente ascensiuni de formă 
sportivă în acest debut compe- 
tițional, decît o mediocritate a 
oaspeților. Ceea ce înseamnă 
că peste iarnă s-a muncit mult 
și, ceea ce este mai important, 
bine dozat. Astfel, victoriile și 
titlurile onorifice de cursă, au 
fost dublate de rezultate ce de
pășesc cîteva recorduri națio
nale de valoare.

Așa cum era și de așteptat 
cîțiva dintre înotătorii noștri 
fruntași — pe care calculul hîr- 
tiei și rezultatele primelor zile 
îi indicau drept favoriți siguri 
— și-au propus de la bun în
ceput celălalt obiectiv, adică 
recordul. Doi dintre ei au reu
șit pe deplin.

Marian Slavic, inepuizabil, 
în stilul lui Vladimir Mo
raru cel de acum 2—3 ani, și-a 
continuat șirul victoriilor. Pro
ba masculină de craul a celor 
patru lungimi de bazin 200 m 
liber, a încheiat-o în 2.02,8 
min. — un nou și valoros re
cord republican depășindu-l 
confortabil pe sovieticul Gilia
rov, principalul său adversar 
La feminin, pe aceeași distan 
ță. cuplul italiencelor Di To- 
masso — Patricia Pasetti în 
același duel cu dinamovista 
Cristina Balaban, ca și la 
100 și 
toriile 
învins 
2.21,3 
masso 
Cristina n-a putut mai 
decît să se infiltreze între ad
versarele sale Pentru timișo
reanul Vasile Costa cursa 
200 metri bras a fost o simplă 
formalitate : 2.34.2 min. El a
fost talonat de steliștii Hempel 
și Săruleanu care s-au „bâtut“ 
aprig pentru celelalte două lo
curi. în același stil ea și Cos
ta, adică autoritar, a învins Pe-

MARIAN

Aimer : 
lui cu 

la Mu- 
putut tot

— Patricia Pasetti 
duel cu

i Balaban,
400 metri unde vic- 

au fost împărțite, au 
de data. aceasta : 

min. pentru Di 
într-o cursă în

VIOREL KABA

GABRIEL FLOREÂ

To-
care 
mult BASCHETj

CAPRICII

SLAVIC
Ediția jubiliară, a X-a a 

Campionatelor internaționale 
de înot ale României a prile
juit stelistului Marian Sla
vic o frumoasă colecție de 
victorii, care l-au impus 
drept înotătorul nr. 1 al țării. 
Dintre succesele sale cele 
mai recente care, prin cîteva 
„cronometre" îl recomandă 
cu prisosință, menționăm re
cordul național stabilit în 
ziua a Il-a a Internaționale
lor — 4.25,5 min., în dificila 
probă a celor 400 de metri 
liber. Ploieșteanul, născut la 
6 februarie 1946 (24 de ani), 
s-a afirmat cu precădere în 
ultimii trei ani, de cînd acti
vează in cadrul secției de na- 
tație a clubului „Steaua". 
Specialistul nostru în probe
le de crawl, elev al profeso
rului Gheorghe Dimeca, de
ține cea mai bună perfor
manță românească în cursele 
de sprint — 55,2 sec. în ba
zin de 50 m. și chiar 54,1 
sec. în bazinul „scurt" de 
25 m — dar, în egală măsu
ră, el este și protagonistul 
distanțelor mai lungi : 200,
400 și 800 de metri, în șta
fetele de liber și probele de 
mixt. Pentru înotătorul mili
tar — titular al lotului — 
obiectivul principal al anu
lui 1970 îl constituie C.E. de 
natație de la Barcelona. Mo
del de conștiinciozitate în 
pregătire. Slavic, acest în
drăgostit de înot, își amin
tește mereu 
tință de cel 
drumat primii __ _
natația de performanță ; an
trenorul cîmpinean Dorian 
Covaliu.

cu recunoș- 
care i-a în- 

pași spre

R. V.

STUDENȚEȘTI

nevătămat din presiunea grămezii
Foto • IONEL BARBIERU

TIPARE NOI,
CARENȚE VECHI

Utmind să se dispute după o 
nouă formulă competițională, cea 
de a- XXIlI-a ediție a campio
natului republican de polo pe 
apă a programat sîmbătă și 
minică in Capitală prima manșă-turneu.

Observăm cu nedumerire 
acest sport, cîndva foarte agreat 
de marele public, îmbrăcat nu 
odată in „haine" noi. continuă 
să se zbată intr-un negru anoni
mat. Altfel nu se explică faptul 
că la o reuniune unde își dau 
întilnire toți practicanții de pri
mă categorie ai acestui sport nu

du
sa

că

asistă decît circa 40—50 de spec
tatori, printre care, nu vă mi
rați, nu găsești nici un plătitor ! 
Federația, care are probabil un 
buget îndestulător, nu își per
mite să pună în vînzare bilete 
pentru meciuri ?

Revenind Ia vechile probleme, 
ne dăm seama că nici în acest 
an nu vor emite pretenții la titlu 
alte formații decît eternele riva
le STEAUA și DINAMO bazate 
Pe un grup de jucători care re
zistă „intemperiilor" timpului de 
10—12 ani. Acești minunați ZA- 
HAN, KRONER, BLAJEC...

Intinerirea echipelor, (o altă 
veche problemă), o realizează 
paradoxal, tocmai echipele cu 
aspirații periferice : Progresul 
București, I.E.F.S., Politehnica 
Cluj.

Dăm numai cîteva din rezul
tate pentru că și așa ele ni se 
par absolut și de fiecare dată 
previzibile : Dinamo-Buc.-Crișul 
Oradea : 8—1 : Progresul-Olim- 
pia Oradea : 8—1 ; I.E.F.S.-Poli- 
tehnica Cluj : 4—3 ; Rapid-Voin- 
ța Cluj : 7—2 etc.

OCTAVIAN PĂUN

i

susține o întilnire amicală cu 
selecționata Braziliei. Meciul ur
mează să se dispute la 26 sau 29 
aprilie.
• FEDERAȚIA cehoslovacă de 

fotbal a anulat meciul pe care

echipa națională urma să-1 sus
țină Ia 8 aprilie la Atena cu se* 
lecționata Greciei. Forul de spe
cialitate a arătat că 4 jucător’ 
sînt bolnavi. Horvath. Jokl, Ge
leta și Retras. iar alți selecțio
nabili au nevoie de odihnă.

• DUPĂ cum se anunță din 
Bologna, campionul mondial de 
box la categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti, își va pune 
titlul în joc la 23 mai în fața 
șalangerului său, americanul de 
culoare Tom Bethea. Meciul ar 
urma să se desfășoare în locali
tatea iugoslavă Umago. 
trecute, la Melbourne, 
l-a învins prin K.O. în 

a 8-a pe Benvenuti.

Zilele 
Bethea 
repriza

Cu o săptămină în urmă, 
Pîrșu, una din proaspetele 
speranțe ale lotului național 
de baschet, component al for
mației I.E.F.S., făcea ..cadou" 
colegilor de la Politehnica Bu
curești o victorie pentru care 
muncise din greu 40 de mi
nute.

Ieri, într-un alt derbi stu
dențesc. elevii lui Mihai Ne- 
def au întîlnit în sala Dinamo 
pe Universitatea Timișoara, e- 
chipă cu pretenții justificat» 
la un loc în turneul final.

După o partidă care a întins 
la maximum nervii suporteri
lor prezenți în cocheta dar in
comoda citadelă a lui Albu, 
Diaconescu et comp., studen
ții bucureșteni au reușit să se 
impună în fața echipei de ne 
Bega, nu însă înainte ca Pîr
șu. pină atunci excelent, să 
nu-și asume din nou riscuri 
total contraindicate într-un fi
nal atît de strîns. Timișorenii 
nu au găsit cheile cele mai po
trivite pentru a destrăma apă
rarea agresivă a viitorilor pro
fesori de sport iar Ionescu și 
Viciu n-au mai reușit să su- 
pline:^eă lipsa de experiență 
a coechipierilor c~or final : 
55—54 pentru I.E.F.S.

Rapidul, în revenire de for
mă. s-a „răzbunat" pe bas- 
chetbaliștii de la Politehnica 
Brașov — care cîștigase „aca
să". în turul camoionatului — 
obțin în d o victorie comodă și 
categorică la o diferență de 
peste 30 de puncte Totuși Gr. 
Avachian nu mai noate sp°”a 
să-și vadă elevii în turneul fi
nal. a cărui configurație Qe în
trevede pe de acum : Steaua. 
Dinamo. „U" Cluj și „U“ Ti
misoara.

Capricioasa formație antre
nată de Stela Rusu, în cursă 
pentru ocuparea locului 5. a 
făcut ieri o partidă excelentă, 
în care „oamenii de lot", Popa 
și Georgescu au evoluat re
marcabil : Politehnica—Voin
ța : 79—42.

La rîndul lor. dinamoviștii, 
proaspeți cîștigotori ai ..Cunei 
de iarnă" (a cărei finală s-a 
disouLat dună ...zăpada miei
lor". în aprilie 1!) au făcut un 
antren reurit în compa
nia IT.H.F. — ochină care fă
ră „Mimi" Nim’e^cu arată ca 
o franzele dietetieă.

. Somnul" hasrhetu’ui conti
nuă întrerunt doar de simpa
tice în opnricii ale echipelor 
studențești.

P. OVIDIU
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Tinerii brigadieri români 
in orașul lui Lenin

Năzuința omului de a lăsa asupra vieții, 
timp cît mai îndelungat, amprenta existen
ței sale — acesta a fost sentimentul predo
minant care m-a încercat cît am vizitat 
Ulianovskul, orașul natal al lui Lenin. Dar 
sentimentul acesta capătâ valențe de ade
văr palpabil, mai ales dupâ vizitarea clă
dirii de lemn de pe strada Moskovskaia, 
fosta locuința a Ulianovilor. Câci, deși nu
mărul exponatelor este impresionant, toate 
lucrurile de aici sînt unite parca, printr-o 
trăsătură comună : munca. Ulianovii mun
ceau Wj, pe diferitele trepte ale vîrstei. Se 
lucra în grădină, se făceau experiențe chi
mice, se sculpta în lemn, jucăriile pentru 
cei mici din familie erau „o producție pro
prie". Și mai ales se învăța.

...Pășesc încet dinspre Volga către cen
trul complexului memorial, ridicat în cins
tea a 100 de ani de la nașterea lui Vla
dimir llici. Orașul întreg este dominat de 
uriașul hotel cu peste 1 000 de locuri care 
a fost dat, nu demult, în folosință. Lîngă 
el se află impozanta clădire a Centrului 
memorial. Iar în colț, cu fața spre Volga — 
o clădire albă, ca o corabie de basm, 
cu pînzele umflate, ce se pregătește parcă 
să pornească pe ape nevăzute : clădirea 
Institutului pedagogic „llia Ulianov". Sim
bolic, apartenența la complexul memorial 
a acestui edificiu pare o materializare a 
cuvintelor ce au dominat întreaga viață 
a marelui dascăl : „învățați, învățați, în
vățați".

Se lucrează la interioare. Lumini albastre 
de sudură țîșnesc din colțurile sălii viito
rului laborator. Din cînd în cînd se opresc, 
iar unul din sudori, se întoarce și strigă : 
„Luvsan". Apoi, celălalt : „Constantin". Un 
ciudat joc de sunet și imagini. Unul dintre 
ei este român, Constantin Bîzu, celălalt 
este mongol — Luvsan Saingiarcial. Fie
care sudează o porțiune stabilită, apoi îl 
anunță pe celălalt că a terminat. Cine se 
află în frunte ? „Amîndoi. Noi toți ne în

trecere și sîntem în frunte’ — îmi spune 
secretarul comitetului regional al Comso- 
molului, Alexei Artimov.

Pe șantierul complexului memorial Lenin 
din Ulianovsk au venit să lucreze grupuri 
de tineri din diferite țări socialiste. Din Ro
mânia au venit 10 : mozaicari, sudori elec
trici, dulgheri. Mă apropii de Constantin 
Bîzu, cerîndu-i iertare că îl întrerup de la 
lucru :

— De mult aici ?
— De cîteva zile.

Corespondență specială 
din Ulianovsk pentru 
„Scinteia tineretului"

— Și cum vă înțelegeți cu tinerii din alte 
țări ?

Rîde și ne arată aparatul de sudură.
— Mai ales prin el. Apoi, prevenindu-mi 

parcă viitoarea întrebare, se întoarce și-mi 
erată un grilaj, măiestrit lucrat al unei 
scări interioare ;

— Pînă acum la asta am lucrat...
Și privirea îi aleargă pe grilajul scării. 

Chiar dacă nimeni nu va ști, faptul tot 
fapt rămîne. Lucrul acela, de care oamenii 
se vor folosi, a trecut prin mîinile lui Con
stantin Bîzu.

Mozaicarii s-au dovedit a fi „la 
înălțime" și în domeniul tencuitului. Con
ducerea șantierului a acceptat, la propune
rea lor, să reducă termenul de execuție a 
unor lucrări de tencuit. „Calitatea și entu
ziasmul sînt caracteristice tinerilor con

structori români, ca șî tinerilor din cele
lalte brigăzi" — aceste aprecieri le-am au
zit nu o dată de la conducători ai șantie
rului și de la activiști ai Comsomolului.

în timpul liber, adică atunci, cînd nu se 
lucrează pe șantier, tinerii români sînt 
frecvenți vizitatori ai teatrelor și cinema
tografelor din oraș. Ei au poposit, adesea, 
minute întregi în fața exponatelor de la 
Casa-muzeu Lenin. Elevii unei școli medii 
din oraș au dat în cinstea tinerilor con
structori din România un spectacol, apoi 
au jucat împreună un meci de volei. „Nu 
de nivelul întîlnirii Steaua — Honved, dar 
un meci frumos", apreciază competent 
Gheorghe Babacea, un alt tînăr român. Au 
fost și la schi. Deși unii au mai căzut, au 
învățat, totuși, să meargă bine. Și, adese
ori, seara, tinerii stau de vorbă, împărtășin- 
du-și din experiența lor de constructori. Am 
auzit și o deviză a acestor convorbiri : 
„Luînd de la alții ce au mai bun, dăm al
tora ce avem mai bun, cîștigul fiind ge
neral". O scurtă convorbire, înainte de 
plecare cu Gheorghe Babacea :

— Ce-ti place mai mult aici ?
— Casa-muzeu Lenin, Centrul memorial, 

clădirea Institutului pedagogic, cea a șco
lii elementare nr. 1, Palatul Pionierilor, toa
tă brigada...

înșiruire întîmplătoare ? Nu...
— Lucrînd la clădirea institutului — con

tinuă tînărul — îți dai seama că faci ceva 
frumos, tocmai ceea ce simți, ceva care 
rămîne...

în ce privește sentimentele sale despre 
„toată brigada" nu are rost să-l mai în
treb. Există în tinerii de aici ceva comun : 
năzuința de a contribui la mersul înainte 
al popoarelor lor spre societatea la care 
visa și pentru care a luptat marele cetă
țean al Uiianovskului.

LAURENȚIU DUTA
Ulianovsk, 5 aprilie

R. D. GERMANĂ. — Imagine din orașul Erfurt

INCIDENTE ÎN DAHOMEY
Anularea alegerilor prezi

dențiale și legislative nu au 
contribuit la restabilirea cal
mului în Dahomey. Agenția 
France Presse relatează că 
mai multe sute de persoane au 
participat la o manifestație
organizată la Cotonou în ciuda 
interdicțiilor decretate de Di
rectoratul militar îndată după 
preluarea puterii în țară. Po-

liția a făcut uz de gaze lacri
mogene împotriva manifestan- 
ților care cereau crearea unui 
guvern civil și a operat mai 
multe arestări.
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• PREȘEDINTELE Mauri- 
taniei, Moktar Ould Daddah, 
a procedat la o remaniere a 
guvernului. Principala modi
ficare intervenită in compo
nența guvernului de la 
Nouakchott o reprezintă nu
mirea în postul de ministru 
de externe a lui Marouf Ould 
Cheikh Abdallahi, fost amba
sador al Mauritaniei în Spa
nia, in locul lui Hamdi Ould 
Mouknass, care a preluat 
funcția de ministru al apără
rii. In afara acestei schim
bări. remanierea se reduce la 
o redistribuire a portofoliilor 
între membrii guvernului. 
Moktar Ould Haiba, care în
deplinea pînă în prezent 
funcția de ministru al plani
ficării, a fost numit ministru 
de finanțe, înlocuindu-1 în a- 
cest post pe Sidi Mohamed 
Diagana, desemnat actual
mente ministru pentru pro
blemele industriei și minelor.

JOSEPH SISCO
M SOSI EA CAIRO

Joseph Sisco, subsecretar de 
stat al S.U.A. pentru problemele 
Orientului Mijlociu, este aștep
tat să sosească vinerea viitoare 
la Cairo, anunță ziarul egiptean 
„Al Gumhuria“. Diplomatul a- 
merioan urmează să rămînă trei 
zile în capitala R.A.U. El va a- 
vea convorbiri cu ministrul de 
externe al R.A.U. Mahmud Riad, 
în problema conflictului israe- 
lo-arab.

La Washington, un purtător de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat s-a limitat să declare că o 
vizită a lui Sisco la Cairo nu 
este imposibilă. Ea ar putea fi 
prilejuită de călătoria pe care 
subsecretarul de stat o va face 
în zilele de 20 și 21 aprilie la 
Teheran, pentru a prezida reu
niunea ambasadorilor S.U.A. în 
țările Orientului Mijlociu.

A dispărut „dosarul Kopechne" ?
Luni urmează să 

se redeschidă la Ed- 
gardtown ancheta 
privind moartea ti
nerei Mery Jo Ko- 
pechne în acciden
tul de automobil 
provocat de sena
torul Edward Ken
nedy.

In legătură cu a- 
ceasta, agenția U.P.I., 
referindu-se la o se
rie de informații, re
levă că dosarul an
chetei secrete între
prinse de judecăto
rul Boyle și care 
număra 764 de pa
gini de mărturii și 
stenograme ale șe
dințelor ar fi dispă

rut, probabil dato
rită nerespectării 
prevederilor privind 
punerea lui sub se
chestru la Tribuna
lul din Suffolk. Se 
știe că Curtea Su
premă a statului 
Massachusetts a dis
pus ca documente
le privind ancheta 
secretă în cazul Ko- 
pechne să fie sigi
late și depuse în ar
hiva Curții distric
tului Suffolk, inter
zicând totodată orice 
acces la acest do
sar. Curtea a dispus 
ca dosarul respectiv 
să poată l'i consul
tat numai în cazul 
redeschiderii anche

tei. Or. prin neres- 
pectarea dispozițiilor 
privind sechestrul, 
persoane necunos
cute ar fi putut sus
trage documentele 
dosarului.

Deși s-a străduit 
să obțină informa
ții precise privind 
soarta dosarului Ko- 
pechne, agenția 
U.P.I. nu a ' reușit 
să stabilească nimic 
precis. în orice caz, 
dacă dosarul a dis
părut sau a fost 
distrus, acest lucru 
va face imposibilă 
redeschiderea anche
tei prevăzută pen
tru luni.
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PĂMlNTUL
S. U. A.:

Ritmul 
desegregării

Intr-un mesaj despre desegregarea școlilor, președintele Nixon 
a reafirmat hotărîrea sa de a elimina sistemul dual al școlilor 
americane. Dar adăuga : „Unde segregarea rasială existentă nu 
a fost cauzată de vreo acțiune oficială, progresul integrării este 
ți va rămîne o chestiune pentru autoritățile locale". Se lasă, 
astfel, la latitudinea autorităților locale să aprecieze cît de 
repede trebuie să traducă principiile legii in acțiune. In loc să 
caute să elimine segregarea de facto, președintele Nixon a spus 
că ar încerca mai de grabă „să ridice calitatea învățămîntului 
în toate școlile" promițînd să ceară Congresului 1,5 miliarde de 
dolari „pentru îmbunătățirea învățămîntului în districtele afec
tate de segregare'*.

Segregarea de facto, la care se refeă președintele Nixon, re
zultă din separarea rasială a cartierelor din orașele nordice ale 
S.U.A. pe cînd segregarea de jure și-a găsit consacrarea în legile 
statelor din sud. Mesajul președintelui Nixon atacă „ipocrizia, 
prejudecata și ignoranța" care domină acum dezbaterea proble
mei, dar lasă, totuși, la latitudinea autorităților locale să aplice 
cum vor ele legea din 1954 care suferă dc ambiguitate într-un 
grad destul de mare. Deși au trecut 16 ani de la decizia Curții 
Supreme a S.U.A. privind integrarea rasială, un studiu publicat 
la Washington arăta că 61 la sută dintre elevii negri și 65,6 la 
sută dintre cei albi frecventează, în continuare, școli segregate.

Ce consecințe implică mesajul președintelui Nixon asupra 
procesului desegregării ? Ar trebui aici reamintite unele reacții 
negative după 1 februarie 1970, termenul limită hotărît de Curtea 
Supremă pentru realizarea integrării școlare în unele state su
dice, care s-au opus timp de 16 ani acestui proces : Mississipni. 
Alabama, Florida, Louisiana, Georgia. „Cu șase luni în urmă, 
•cria NEWSWEEK, în 30 de districte cu școli integrate din sta
tul Mississippi existau șase școli particulare ; astăzi există de 
cinci ori mai multe și apar zilnic altele în vechi clădiri insalu
bre, în biserici baptiste și în fabrici abandonate, în partea de 
sud a statului". La Denver, în Colorado, au fost distruse 24 de 
autobuze și alte 15 avariate ; ele transportau elevii din diferite 
cartiere segregate spre școlile integrate. De altfel, integrarea 
„la distanță", cu ajutorul autobuzelor, este criticată în mesajul 
președintelui Nixon ca fiind artificială și compromițătoare pen
tru principiile de bază ale legii Curții Supreme, recomandînd, 
în schimb, utilizarea resurselor financiare limitate pentru îm
bunătățirea calității învățămîntului „decît pentru cumpărarea 
de autobuze și gazolină pentru transportarea copiilor la mile 
depărtare de școlile din cartierele lor".

Asistăm, ce e drept, la o ofensivă dar și la o contraofensivă 
în problema desegregării. De curînd, în Robertsdale, statul Ala
bama, în fața unei asistențe de 5 000 de persoane în exclusivi
tate albi, George Wallace își dezvăluia strategia care, singură, îi 
mai menține trează speranța pentru supraviețuirea sa politică . 
perpetuarea segregării rasiale. Wallace se găsea în plină cam
panie pentru cîștigarea, la viitoarele alegeri, a postului de gu
vernator al Alabamei, stat in care factorii rasiali mai domină 
Inca in politică.

Temîndu-se poate de reacțiile prea violente ale extremiștilor 
albi, în acest an electoral, Senatul a adoptat cu 56 de voturi, 
contra 36, amendamentul Stennis. Amendamentul în cauză — 
„cel mai răsunător triumf legislativ al sudiștilor" propus de John 
Stennis, democrat din Mississippi, membru în Camera Repre
zentanților — dă posibilitate autorităților să tergiverseze pro
cesul de integrare atîta timp cît Curtea Supremă și Administrația 
nu purced la lichidarea segregației de facto din nord, iinplicînd. 
inițial, pe cea a cartierelor. Legislația drepturilor civile — se 
scrie în amendament —- „ce trebuie să fie aplicată în mod uni
form în toate regiunile Statelor Unite, in funcție de condițiile 
specifice ale segregării rasiale, indiferent dacă aceasta este 
de jure sau de facto, în toate școlile conduse de autoritățile lo
cale ale tuturor statelor, fără a se ține cont de originea sau de 
cauza unei astfel de segregări". Verdictul din 1954 al Curții Su
preme, care prevede desființarea legislației rasiale în statele 
sudice, nu a impus-o ca pe o obligație paralelă și pentru cele 
din nord, unde segregarea este mai ales rezultatul segrerării car
tierelor bazate pe situația economică a rezidenților lor. Pe de 
altă parte, Administrația dorește integrare în nord, ca și în sud 
paralel dar fără integrarea costisitoare și cu forța a cartierelor 
din orașele statelor nordice. Amendamentul Stennis, îmbrățișat 
de Administrație și care îngroapă multe speranțe, pentru o de- 
segregare imediată, fără să ilumineze datele problemei, o aruncă 
pe o traiectorie laterală — cea a rezo’vării în timp. Pare achm 
justificat avertismentul lansat, înaintea votării în Senat, de se
natorul Jacob Javits: „Acest vot poate fi foarte bine un curent 
care va determina, în această problemă, drumul pe care va mer
ge țara". Drumul ales prin votarea amendamentului este „acela 
— scria revista NEWSWEEK — de a încetini ritmul de dese- 
gregare".

DOINA TOPOR

Un grup de specialiști a- 
mericani în domeniul de
zarmării au cerut preșe
dintelui Nixon să ordone 
amînarea instalării de ra
chete intercontinentale cu 
focoase nucleare multiple 
și experimentarea lor. De 
asemenea, se cere amîna
rea construcției celei de-^ 
doua faze a sistemului ân- 
tirachetă „Safeguard*4. A- 
ceste măsuri, arată specia
liștii, ar contribui la crea
rea unei atmosfere priel
nice pentru reluarea la 16 
aprilie, în capitala Austriei, 
a convorbirilor sovieto-a- 
mericane consacrate limi
tării armelor strategice.

Avionul japonez 
deturnat a revenit 

la To kin
Avionul „Boeing 727“ al so

cietății Japan Air Lines 
(J.A.L.), care fusese deturnat 
marțea trecută de un grup de 
studenți japonezi în timp ce 
efectua o cursă internă, a ate
rizat duminică la 9,09, ora lo
cală, pe aeroportul din Tokio. 
După cum s-a mai anunțat, In
tenția studenților a fost de a 
devia avionul spre Phenian, 
dar el a aterizat, datorită a- 
numitor circumstanțe, pe ae 
roportul capitalei Coreei de 
sud.

In cele din urmă, avionul 
a părăsit Seulul, aterizind cu 
bine, vineri seara, la Phenian. 
Grupul de studenți a rămas în 
R.P.D. Coreeană, la bordul a~ 
vionului întoreîndu-se în Japo
nia doar ministrul adjunct al 
transporturilor Yamamura, pi
lotul și cei doi membri ai echi
pajului.

• IN CADRUL Parlamentului 
indian, mai mulți deputați au 
atras atenția asupra prejudicii
lor pe care le aduc intereselor 
economice ale țării companiile 
străine. Astfel, deputatul K. Ku- 
manath a relevat că monopolu
rile britanice și vest-germane 
încearcă să exercite presiuni a- 
supra guvernului Indiei pentru 
a obține anularea interdicției, 
care nu permite capitalului 
străin să dețină mai mult de 49 
Ia sută din acțiunile companii
lor mixte. Anularea acestor in
terdicții, după cum a subliniat 
deputatul, ar permite de fapt 
companiilor străine să pătrundă 
mai mult în economia țării și să 
o supună influenței lor. Mai 
mulți deputați au cerut guver
nului indian să respingă cu ho- 
tărîre aceste pretenții.

• REGELE Moshoeshoe al sta
tului Lesotho a sosit sîmbătă în
tr-o „vizită particulară" in Olanda 
El ar urma să rămînă în această 
țară un timp mai îndelungat. 
Guvernul olandez a făcut cunos
cut că-i acordă „reședință tem
porară". Circumstanțele obscure 
în care a venit regele Moshoes
hoe au suscitat speculații, în 
sensul că el ar fi fost detronat, 
iar prezența sa in Lesotho inter
zisă. Un purtător de cuvînt al 
regelui a dezmințit știrile privi
toare la detronare, precizînd că 
suveranul se va întoarce în țară. 
El a negat că între rege și pri-

Roma: Agendă 
politică incărcată

O primavara „fierbinte** ?
Noul guvern italian de centru-stînga, prezidat de Mariano 

Rumor, nici nu a primit încă învestitura Parlamentului, și 
iu fața sa au și apărut unele probleme de o deosebită acuitate 
cărora este nevoit să Ie facă față.

Acțiunile revendicative în 
vederea înfăptuirii unor re
forme sociale, împotriva creș
terii costului vieții și pentru 
înnoirea contractelor de mun
că capătă o nouă amploare în 
această primăvară. Datorită 
prelungirii crizei guvernamen
tale, tratativele pentru înnoi
rea contractelor, între repre
zentanții conducerilor între
prinderilor și cei ai sindicate
lor diferitelor categorii de 
oameni ai muncii, au fost în
trerupte. în unele cercuri se 
apreciază că după toamna sin
dicală „fierbinte" a anului 
1969 ar putea urma o „primă
vară tot atît de fierbinte". 
Sindicatele au vorbit despre 
necesitatea unor negocieri cu 
guvernul asupra politicii de 
reforme economice și finan
ciare, pentru a lupta împotri
va creșterii nejustificate a 
prețurilor.

O problemă dificilă este fi
xarea datei oficiale a alegeri
lor municipale și regionale 
(se crede că vor avea loc la 7 
sau 14 iunie, deși inițial ar 
fi trebuit să fie stabilite pen
tru primăvara acestui an). 
Chestiunea este cu atît mai 
delicată cu cît Senatul trebuie 
să aprobe și legea asupra fi
nanțării regiunilor — lege 
care ar acorda organelor lo
cale de conducere mai multă 
autonomie, în special în vede
rea dezvoltării economice. Pe 
de altă parte, Parlamentul

F>le
mul ministru Leabua Jonathan 
s-ar fi ivit divergențe, relevînd 
că, în absența regelui, mama lui, 
Mahomato, asigură regența.

• APROXIMATIV 12 000 de 
funcționari de la întreprinderile 
de stat chiliene au declarat gre
vă, cerînd majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Această mișcare revendi
cativă este sprijinită de Centra
la unică a oamenilor muncii din 
Chile.

Ciu En-lal a sosit
la Phenian

• LA invitația Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, du
minică a sosit la Phenian, in
tr-o vizită de prietenie, Ciu En- 
lai, premier al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze.

La sosire, pe aeroportul din 
Phenian, premierul Ciu En-lai □ 
fost întîmpinat de președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen. 

trebuie să prevadă o perioa
dă de 45 de zile afectată cam
paniei electorale. Aceasta ar 
însemna că, în cel mai bun 
caz, legea financiară va tre
bui aprobată înainte de 30 a- 
prilie.

în sfîrșit, în ce privește pro
punerea legii divorțului (ne- 
permis acum în Italia), aceas
ta va trebui supusă de guvern 
Senatului, deoarece Camera 
Deputaților a aprobat-o. Noul 
proiect de lege este susținut 
de trei dintre cele patru par
tide care compun coaliția gu
vernamentală (socialist, socia- 
list-unitar și republican).

întrunirije electorale din 
Republica Sud-Africană 
continuă să fie marcate de 
incidente violente. La Ni
gel, localitate situată în a- 
propiere de Johannesburg, 
adepții premierului Vorster 
au împiedicat, utilizînd ouă 
stricate și alte argumente 
convingătoare de acest gen, 
apariția la tribună a lide
rului adjunct al Partidului 
național reconstituit, Jaap 
Marais, reuniunea degene- 
rînd într-o bătaie în lege.

Incidente similare au 
punctat constant în ulti
mele luni campania elec
torală sud-africană.

s Ic Im Ir* rt
• IN LOCALITATEA Kababa 

din nordul Irakului s-a în
cheiat sesiunea specială de două 
zile a Comitetului Central al 
Partidului Democrat Kurd.

Habib Mulla Karim, secretar 
al Comitetului Central al P.D.K., 
a anunțat că una din principa
lele rezoluții ale sesiunii pre
vede o „alianță mai strînsă" in
tre Partidul Baas și Partidul 
Democrat Kurd, în vederea în
lăturării oricăror obstacole care 
s-ar putea ivi cu ocazia apli
cării acordului încheiat la 11 
martie între autoritățile de la 
Bagdad și reprezentanții popu
lației kurde.

Mulla Karim a precizat, de a- 
semenea, că Comitetul Central 
al P.D.K. a hotărît convocarea 
Conferinței partidului la data 
de 1 iunie a.c.

Actuala sesiune de la Kababa 
a analizat, totodată, situația 
creată în nordul Irakului în 
urma încheierii acordului de la 
11 martie și probleme generale 
politice și organizatorice ale 
partidului.

După cum s-a mai anunțat, 
conferința P.D.K., care urmea
ză să se desfășoare în luna iu

ILUZIILOR DESTRĂMATE
Reporterul elvețian Rudy Sa- 

no descrie în NEUE ZURCHER 
ZEITUNG, într-o corespondență 
din Portugalia, drama unuia din 
miile de „emigranți fără voie" 
din mica țară iberică. Joao Pin
heiro dos Santos „bărbatul 
scund, îmbătrînit înainte de vre
me", a trecut ilegal frontiera CU 
Spania în speranța de a găsi în 
altă parte muncă și pîine pen
tru familia lui. Ca și alte sute 
de mii de portughezi, Joao este 
analfabet. De aceea, era puțin 
probabil să poată găsi într-o ța
ră vest sau nord-europeană o 
muncă, cît de cît mai bine retri
buită, pentru că nu poseda nici 
pașaport și nici nu avea c ca
lificare. Joao este unul din miile 
de emigranți ilegali.

în căutarea 
„norocului"

Săptămînal, 500 de portughezi 
își părăsesc patria pentru a cău
ta, în pofida primejdiilor pe 
care trebuie să le înfrunte, o 
posibilitate de existență în alte 
țări, posibilitate pe care nu le-o 
oferă patria lor sau, mai exact, 
societatea portugheză de astăzi.

In ciuda marilor pericole și 
piedici, mii de portughezi sînt 
gata să treacă ilegal mai multe 
frontiere, amenințați în perma
nență de a fi descoperiți și exi
lați. Necesitatea de a-și ajuta 
familiile rămase acasă este atît 
de mare, incit ei își asumă a- 
ceste riscuri Bande organizate 
dc gangsteri consideră „comer
țul" cu emigranți ilegali drept o 
sursă de venituri. Contra unei 
retribuții adecvate, ei oferă ce-- 
lor ce doresc să emigreze o po-* 
sihilitate de a ajunge în țări 
situate mai la nord, considerate 
de aceștia ca „un Eldorado pen
tru forța de muncă". Numai în 
ultimii ani, peste 150 000 de por
tughezi au trecut ilegal frontie
ra cu Spania.

nie, îl va desemna pe candida
tul kurd la postul da vicepre
ședinte al Irakului, in conformi
tate cu prevederile acordului 
amintit.

Campanie impotriva
Perului

• PENTRU a treia oară in de
curs de două săptâmini, preșe
dintele Perului, Juan Velasco 
Alvarado, a avertizat conducerile 
unor ziare legate de cercurile 
oligarhice și de oficinele străine 
care desfășoară o campanie de 
calomniere a regimului și a re
formelor inițiate de guvern. In- 
tr-o cuvîntare radiotelevizată, 
președintele peruvian a declarat 
că împotriva guvernului său se 
duce o campanie „lipsită de 
principii și de orice adevăr". 
Aproape zilnic, a spus Alvarado, 
presa reacționară pro-imperia- 
listă se dedă la calomnii împo
triva Perului.

• OTTO WINZER. ministrul 
afacerilor externe al R. D. Ger

Joao povestește reporterului 
ziarului elvețian : „M-am des
părțit de grup rămînînd epuizat 
la marginea drumului. Atunci 
m-a prins poliția spaniolă. Pen
tru că n-am avut documente am 
fost expediat cu primul trans
port peste frontieră in Portuga- 
lia. Ce a urmat se poate rezuma 
astfel : interogatoriul la poliție, 
procesul și închisoarea".

„Resortul tragediei**
Nu demult, la aproximativ 50 

, de kilometri de frontiera fran
ceză, s-au descoperit pe terito
riul spaniol cadavrele intrate în 
putrefacție a opt portughezi. Ei 
erau victimele hotăririi lor de 
a-și căuta norocul dincolo de 
Pirinei. Cifre oficiale arată că 
din 1954 și pînă astăzi, 1 200 000 
de portughezi au emigrat, cău- 
tindu-și de lucru în alte țări.

Descriind drama lui Joao și a 
altora ca el, reporterul elvețian 
observă lapidar că „resortul 
care creează această tragedie 
de masă, acest exod în căuta
rea unei iluzorii rezolvări este 
șomajul, care face ravagii" în 
Portugalia. Datele semioficiale, 
provenind din capitala lusitană, 
dezvăluie proporțiile flagelului: 
șomajul total sau parțial cuprin
de actualmente circa 20 la sută 
din populația activă a Portuga
liei. Amploarea șomajului se 
conturează mai evident dacă a- 
mintim că în afara masei de ță
rani și muncitori necalificati 
sau slab calificați, în căutare de 
lucru, șomează și mii de maiștri 
și tehnicieni. Și, conform chiar 
datelor oficiale, APROAPE JU
MA! \TE DIN ABSOLVENȚII 
Dl ANUL TRECUT U UNI- 
VERSITATH. OR PORTUGHE
ZI NU ȘI-AU GĂSIT UN 
POST.

Aglomerările de barăci impro
vizate și corturi, unde se în
ghesuie zeci de mii dc oameni 
în căutare disperată de lucru, 
au devenit un lucru obișnuit în 

mane. care face o vizită în 
R.A.U., a avut la 4 aprilie, o în
trevedere cu Mahmud Riad, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Unite. Au fost 
discutate probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două țări și 
unele probleme internaționale 
actuale, anunță agenția A.D.N.

• GREVA declarată vineri de 
minerii din Asturia continuă. 
Peste 5 000 de mineri au între
rupt lucrul la 18 puțuri din ba
zinele Nalon și Caudal.

„Războiul 
textilelor" 

Purtătorul de cuvînt al
Departamentului de stat 
al S.U.A., Robert McClos
key, a declarat că Statele 
Unite și Japonia mențin 
contractul în problema 
comerțului cu produse tex
tile. Declarația lui McClos
key constituie un răspuns 
la știrile potrivit cărora 
în urma refuzului Japoniei 
de a limita „voluntar" li
vrările sale de textile pie
ței americane, contactele 
dintre guvernele celor 
două țări ar fi fost între
rupte. 

peisajul orașelor portugheze. 
Din masa acestor „desperados", 
care se numără cu sutele de mii, 
se recrutează eroii fără voie ai 
tragediei exodului, miile, zecile 
de mii de oameni care-și pără
sesc patria în căutarea unei 
șanse iluzorii : un loc de mun
că prin care să-și asigure exis
tența.^

Ce se alege, însă, din speran
țele tuturor acestor „emigranți 
fără voie"? Ce s-ar fi întîmplat 
dacă Joao Pinheiro dos Santos 
n-ar fi fost arestat de poliția 
spaniolă și ar fi ajuns la des
tinație ? Mai puțin de 4 la sută 
din emigranții portughezi ocupă 
posturi de muncitori calificați 
— notează. într-o recentă an
chetă, revista lusitană VIDA 
MUNDIAL. Restul obțin munci 
necalificate, foarte prost retri
buite. de multe ori în mod tem
porar, ca sezonieri. Ei — con
stată reporterii de la VIDA 
MUNDIAL, după ce descriu 
cartierele de barăci din Tou
louse (Franța) și Leverkusen 
(R.F.G.), unde trăiesc înghesuiți 
cîte 8—-10 muncitori portughezi 
într-o încăpere mică — „duc o 
viață dură, vecină cu promis
cuitatea, departe de familiile 
lor și singurul lor gînd este să 
economisească pentru a putea 
să trimită lunar sau trimestrial 
ceva bani celor de-acasS".

Unui număr de 500 de munci
tori portughezi aflați actualmen
te la Leverkusen, reporterii re
vistei lusitane citate le-au pus 
întrebarea : „Intenționați să ră- 
inineți aici?" Toți, fără nici o 
singură excepție, au răspuns ne
gativ. Ei au declarat că sînt ne
fericiți departe de patrie șî de 
ai lor și s-ar întoarce imediat, 
cu primul tren, dacă ar ști că 
pot găsi de lucru și-și pot cîști- 
ga o existență omenească.

Aflăm în răspunsul celor 500 
și dimensiunile tulburătoare șl 
cauzele dramei sutelor de mii de 
portughezi îmtfinși să-și pără
sească patria.

E.M. RUCAR

CRONICA
U.T.C.

Sîmbătă la piînz, tovară
șul Traian Ștefănescu. se
cretar al C.C. al U.T.C., 
președinte al L.A.S.K.. a 
primit delegația Uniunii 
Tineretului Comunist Leni
nist (l'.T.C.L.) condusă de 
Vladimir Mihailovici Po
liakov, prim-secretar al Co
mitetului regional Saratov 
al U.T C.L., care la invitația 
Comitetului Central al 
U. T. C. a făcut o vizită în 
țara noastră.

La discuții, care s-au 
des’ișurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au par
ticipat tovarășul Mihail 
Stoica, vicepreședinte al 
U.A.S.R. și activiști ai C. E. 
al L.A.S.R.

Seara, delegația U.T.C.L 
a părăsit Capitala. îndrep- 
tîndu-se spre Moscova. La 
plecare, în Gara de nord, 
erau de față Gheoreh^ D: 
ma, membru supleant al 
Birou’ui C.C. al UT<‘ Mi 
hail Stoica, vicepreședinte 
al U.A S K., activiști ai C.C. 
al U.T.C.
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