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Crosul tineretului — re
latări» ’a zi, din Capitală 
și provincie.
Constituirea de noi asocia
ții sportive ale elevilor. 
Fotbal — Plecarea lotului 
român in Franța.
Volei — Turneele finale 
ale campionatului.
Lupte — Noii campioni la 
greco-romane.
Sportivul săptămînii — Ni- 
colae Martinescu.
Știri din rugby, tenis, bas
chet.

SPORT
A început etapa republicana 

a Olimpiadei de fizica 

fi chimie
Duminică a început etapa republicană a concursurilor de 

fizică și chimie pentru elevii din licee. Participă : 346 fi- 
naliști Ia fizică și 683 la chimie, selecționați dintre 17 200 șl 
respectiv, 15 790 concurenți la etapa locală.

Ieri, într-o strînsă întrecere, peste o mie de e’evi, 
cei mal talentați fizicieni și chimiști aflați Ia anii studiilor 
liceale, au făcut față unor probe teoretice și practice nu lip
site de dificultăți. Cine s-a situat în frunte ? Vom afla-o 
peste 3 zile, la festivitatea de inmînare a distincțiilor acor
date celor mai merituoși.

Dar chiar și în rîndurile celor mai merituoși se operează 
o nouă selecție. Scopul ? Alcătuirea loturilor reprezentative 
ale țării noastre la olimpiadele internaționale de fizică și 
chimie care se vor desfășura anul acesta la Moscova și, res
pectiv, Budapesta.

M. V.
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FESTIVALUL NAȚIONAL

AL ARTEI STUDENȚEȘTI

ACORD

VALEA COMANEI UN NOU ȘANTIER AL TINERETULUI

Prin telefon de la trimisul nos
tru ADRIAN VASILESCU.

Proletari din toate țările, uniți-vă! 9 Mai 1970 — 25 de ani
’b •

de la victoria împotriva
fascismului

î
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FINAL BĂTĂLIA DE
27 APRILIE 1970

APĂ PENTRU UN OGOR DE

La Iași a căzut ultima cortină. 
Competiția formațiilor corale și 
instrumentale — actul final al 
Festivalului național al artei 
studențești, manifestare de an
vergură republicană, care timp 
de o lună prin amploarea des» 
fășurării și prin gradul foarte 
înalt al calității a marcat un 
eveniment deosebit de impor
tant in viața culturală si artisti
că a țării — s-a încheiat. La 
ora cînd transmit, juriul încă 
nu și-a început deliberarea ; se 
pare că misiunea s-a este ex
trem de dificilă datorită faptu
lui că pe scena Festivalului de 
la Iași s-au prezentat formații 
artistice sensibil egale din punct

(Continuare în pag. a ll-a)

LA PORȚILE
SEVERINULUI

de ION GRECEA

1000 DE HECTARE!
Movilița, 26 aprilie 1970.
încă din zori, toate drumurile 

ce duc spre această frumoasă co
mună ilfoveană au cunoscut ieri, 
un freamăt deosebit. Sute și sute 
de tineri, porniți din Șindrilița și 
Alexeni, din Fierbinți și Pelinu, 
din Bărcănești și Manasia,"din 
Coșereni, Dridu, Urziceni și din 
atîtea alte locuri ale împrejurimi
lor, au făcut să vibreze diminea
ța de aprilie de glasurile lor ve* 
«ele, de strigăte pline de voie 
bună, de cîntece închinate pa
triei, muncii, tinereții... în autoca
mioane împodobite festiv, în co
loane îndemnînd harnic peste 
cîmpurile abia zvîntate, purtînd 
steaguri, buchete de flori și unel
te, tinerii acestui mîndru colt de 
cîmpie românească s-au adunat 
să dea împlinirea concretă hotă- 
rîrii lor de a munci pe un șantier 
de irigații — cel de la Valea Co
manei — investit, începînd de 
ieri cu demnitatea de Șantier al 
tineretului. Peste 1 000 de tineri 
—- cooperatori, elevi ai liceelor 
teoretice și școlilor profesionale, 
mecanizatori ai agriculturii — or
ganizați în 25 dt brigăzi, purtînd 
în frunte pancarta pe care și-au 
înscris promisiunile lor: „Cea 
mai mare parte a timpului liber 
ne-o vom petrece pe șantierul 
tineretului 1“ au alcătuit, pe unul 
din platourile mîngîiate de boa
rea primăverii, sub steagul pa
triei fluturînd pe catarg, un ca
reu festiv, a cărui ceremonie, de
venită tot mai frecventă în ulti
mele săptămîni pe întreg cuprin
sul țării, a constituit momentul 
inaugural al unei acțiuni de ma
joră însemnătate pentru activita
tea agricolă a județului... Vor fi 
irigate, în faza finală a lucrărilor 
începute ieri la Valea Comanei,

1000 de hectare aparținînd uni
tăților din Dridu, Coșereni și 
Movilița, unite într-o asociație 
intercooperatistă de irigații. 1 000 
de hectare pentru a căror mai 
bună rodire vor fi dislocați 70 000 
m.c. de pămînt, se va deschide 
un canal principal de aducțiune 
lung de 4,5 km, se vor crea con
dițiile acumulării a 2 500 000 m.c. 
de apă, vor fi confecționate 
350 000 de dale (300 vagoane ba
last și 1000 tone ciment I) și vor 
intra în funcțiune 3 puternice sta
ții de pompare acționate electric. 
Sînt dimensiuni pe cît de impre
sionante — ne-a spus tovarășul 
Mihai Havaghinian, președinte al 
C.A.P. Movilița și, totodată, al 
asociației intercooperatiste bene
ficiare — pe atît de prielnice 
pentru valorificarea hărniciei și 
a dorinței de performanță pro
ductivă, atît de caracteristice ti
neretului nostru. La încheierea 
lucrărilor, cei 1 000 de tineri pre- 
zenți la acest moment inaugural, 
ca și cei care, sînt sigur, li se vor 
alătura pe parcurs (pentru va
canța mare, de pildă, ni s-a a- 
nunțat aportul studenților, pre- 
zenți pe șantierul nostru în patru 
serii de cîte 10 zile) se vor putea 
mîndri că au contribuit nemijlo
cit la sporirea, prin irigare, a pro
ductivității acestor pămînturi, 
sporire prevăzută în documentele 
de partid și reprezentînd o înda
torire de cinste pentru fiecare 
dintre noi.

★
Aceste sentimente ne-au fost 

împărtășite și de mulți dintre ti
nerii adunați la careu. Ele pot fi 
contopite în declarația : „Sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a ll-a)

RITM INTENS LA SEMĂNAT
o UNITĂȚILE agricole de stat ji coo

peratiste din județul Constanța au anun
țat sîmbătă terminarea însămînțârii po
rumbului pe suprafața de 132 000 ha Prin
tre primele unități care au încheiat acea, 
stă importantă lucrare se află întreprin
derile agricole de stat Băneasa, Peștera, 
Cobadin, Pietreni și Manga'ia, cooperati
vele agricole deservite de întreprinderile 
de mașini agricole Independența, Castelu, 
Cobadin și altele. După cum informează 
ing. Dan Șerbu, directorul Direcției agri
cole județene, semănatul porumbului s-a 
făcut în 11 zile de lucru, în perioada op
timă și la un nivel agrotehnic superior, 
în Lunca Dunării, circa 4 000 ha cu exces 
de umiditate din zona Hîrșova — Daieni 
vor fi însămînțate pe măsura zvîntării 
terenului.

Concomitent, în cuprinsul județului se 
desfășoară o amplă acțiune de combatere

a dăunătorilor pe unele suprafețe cultivate 
cu grîu.

• (N ULTIMELE zile, țăranii coopera
tori din județul Dolj au intensificat rit
mul insămînțării porumbului. Vineri și 
sîmbătă, de pildă, s-au însămînțat zilnic 
cîte aproape 11 000 hectare, depășindu-se 
viteza medie planificată. Datorită acestui 
fapt, a fost însămințată pînă acum aproape 
jumătate din suprafața de peste 135 00u ha. 
rezervată acestei culturi. Cooperatorii din 
Drănic, Padea, Booveni, Foișor și Tunarii 
Vechi au încheiat această lucrare. Simul
tan, s-a trecut la efectuarea primei pră
șite la sfecla de zahăr, care pînă sîmbătil 
se aplicase pe 4 00 din cele 12 300 ha în- 
sămînțate.

(Agerpre*)

PRIMAVARA

Cine deschide

BARUL

Vorbind despre orele începu
tului de zi, un poet își imagina, 
cuptoarele brutăriilor încinse la 
roșu rumenind coaja pîinii și 
stivele cu sticle albe, cu lapte, 
așteptînd pe trotuare. Un calm 
diurn, o mișcare aparent a- 
ceeași prin repetarea travaliu
lui, dar mereu nouă prin uma
nizarea ei. Sugestiile poetului 
ne aduc alte imagini : un om 
urcă pe scara macaralei turn 
de șantier, prima rotire a roți
lor strungului, mișcare de peni
ță pe coala albă...

Paradoxal aproape la ace
leași ore, pe străzile pline de 
soarele dimineții își plimbă pa
șii nehotărîți tineri care par să 
nu aibă nici o obligație, față de 
nimeni. Mii de oameni grăbesc 
spre muncă, ei grăbesc alene : 
— spre ce ? Ce profesii pot să 
aibă ei ? te întrebi cîteodată 
zărindu-i din fugă, neavînd 
timp să cercetezi mai cu dea- 
mănuntul lucrurile. Te întrebi 
fiindcă tu, ca orice om care 
muncești și care ai atîțea de 
făcut, abia reușești să fii satis
făcut de ceea ce-ti poate oferi 
o zi, ca timp, iar ei...

Profesia ne-a îndemnat însă 
să căutăm un răspuns și, iată-l, 
l-am găsit : mulți dintre trecă
torii care-șî trag agale umbra 
pe trotuar la orele cînd începe 
ziua de muncă sînt de meserie... 
clienți de bar I într-o societate 
în care majoritatea muncesc ei 
fac „nervi" în fața ușilor cafe- 
urilor așteptînd să se deschidă 
mai repede, uneori fac gălă
gie și-ș» exprimă nemulțu-

mirea că nu-și pot începe 
partida de coniac decît la 
ora 9... și vezi în ochii lor re
volta împotriva... leneșilor 
care se scoală atît de tîrziu să 
deschidă barul I

Petre Ștefan, responsabilul 
caf6-barului Turist din Piața Ro
mană, ne spunea : „Cum des
chidem, sosesc și primii clienți. 
Aproape că participă la des
chiderea localului. Nici n-apuci 
să învîrți cheia în ușă, că nă
vălesc peste tine. Cine sînt ? 
Avem „clienții casei". Apoi vin 
cîtiva studenți de peste drum. 
Alții, nu-i cunosc. Sînt și cîteva 
tinere „cliente" despre care nu-i 
greu să spui cu ce se ocupă. Le 
știm așa de bine îneît le sesi
zăm absenta imediat, tot asa 
cum un profesor sesizează ab
sența unui elev al său. Mă în
treb de unde au toți acești ti
neri banii pentru consumație 
fiindcă oricum, azi un coniac, 
și o cafea, mîine alt coniac, 
altă cafea, se adună. De cînd 
s-a desființat barul de zi ,.Tos- 
ca" m-am pomenit cu clienții 
de acolo. Ca lucrător în comerț 
faptul n-ar trebui să mă deran
jeze : localul are clienți iar eu 
trebuie să-mi fac planul ; dar 
așa, ca om bătrîn, vă spun că 
unii dintre tineri îșî irosesc aici 
multă vreme".

VICTOR CONSTANTINESCU

Fotografii: 
CONSTANTIN CIOBOATA

(Continuare în pag. a ll-a)

Ori de cîte ori mă aflu în 
Tr, Severin, orașul meu natal, re
trăiesc aievea clipele de un pro
fund dramatism petrecute aci, în 
portul de la Dunăre, în zilele 
de foc ale lui august 1944, cînd 
ca un singur om, cu o singură 
voință, într-o singură hotănre, 
masele populare și militarii din 
garnizoană s-au ridicat, la în
demnul și sub conducerea co
muniștilor, și au dus o luptă a- 
prigă, pe viață și pe moarte, îm
potriva unui mare detașament 
hitlerist ce vroia să-și croiască 
drum spre Banat și, apoi, spre 
Ungaria.

Oamenii întîlniți azi — eroi ai 
romanului meu „La porțile Se- 
verinului" — își amintesc ca și 
cînd ar fi fost ieri toată drama 
trăită în acele luni din vara anu
lui 1944 de orașul nostru, ora
șul trandafirilor. Mizeria regimu
lui antonesciano-fascist ajunsese ' 
la apogeu : nu se mai găseau a- 
limente nici pe cartelele restante 
de luni de zile, conductele de 
apă nu mai funcționau, uzina

electrică cu motoarele distruse 
nu producea curent, orașul trăia 
în beznă, pe trotuare bocăneau 
ghete cu tălpi de lemn, hainele 
de celofibră erau obiect de spe
culă pentru unii negustori, pîi- 
nea se fabrica rar, cu tărîțe, toc
mai în comuna Bistricioara, li
ceele, instituțiile, spitalele erau 
dispersate la zeci de kilometri, 
iar în patru luni cele nouă bom
bardamente ale aviației anglo-a- 
mericane distruseseră sau ava- 
riaseară parțial aproape 1 500 
de case, adică o treime din to
talul locuințelor. Iar numărul 
marților și lăhiților sporea cu 
fiecare zi... In Șantierul Naval, 
la Atelierele C.F.R. și în alte 
locuri, amenzile și carcerile cău- 
ta^u să-i intimideze pe munci
torii ce luptau pentru o viață 
mai bună, pentru doborîrea re
gimului fascist.

De ce amintesc toate astea ? 
Pentru a sublinia faptul că sta
rea de spirit a populației era în

(Continuare in pag. a ll-a)

Valea Comanei: Pe „frontul iri
gațiilor^, 1 000 de reprezentanți ai 
tinerei generații luptă în „li- 

nia-ntîi“
Foto: ION CUCU

INVITĂ.

W LOCURILE
DE AGREMENT?

Vegetația, Izbucnită surprinzător și dens in ultimele zile, con
stituie argumentul imbatabil că barometrul este obligat să-și re
ducă funcțiile la una singură : evidențierea, constantă a timpu
lui frumos. Adică timpul în care omul, dincolo de multiplele 
solicitări, se lasă ademenit — în ceasurile și zilele de răgaz — 
de farmecul naturii. Punctele și zonele de agrement, parcurile și 
pădurile^ din jurul localităților devin tot mai frecvent adresele de 
duminică ale fiecăruia.

Citiți in PAG. A 2-a raidul noitru in orașele BUCUREȘTI, 
TIMIȘOARA și DEVA.

Așa arată .. Hanul cu prepeleac, de la Mogoșoaia

In parcul Herăstrău aceste jocuri sînt admirate de copii doar de la. 
distanță

Wi

Foto; IONEL BARBIERV.

Am moștenit de la vremea 
cînd neuropsihiatrul se nu
mea „doctor de nebuni" 
o jenă, chiar o teamă de a 
consulta acest soi de me
dici. Păstrez și acum o cita
ție care, cu cîțiva ani în 
urmă, mă poftea în fața 
onoratului tribunal, în cali
tate de pîrît, deoarece „pro
ferasem grave insulte*4 la a- 
dresa unei persoane. în 
fond, ce se întîmplase ? Ne- 
maiputind suporta să asist 
la tratamentul drastic

un 
un

să-1 numesc cu 
femism) pe care

SI

(ca 
eu- 
fosl

odrasleivecin îl aplica 
sale, și pierzîndu-mi calmul 
de a-i tot explica vecinului 
cum vine cu pedagogia și cu 
sancțiunile, i-am atras aten
ția, spre binele său, să con
sulte un neuropsihiatru. 
Bunele consilii ale acestuia 
plus un tratament cu tran
chilizante. eram convins că 
îl vor ajuta. Rezultatul. 
M-am trezit învinuit de 
„grave insulte44 ; omul jura 
în fața instanței că îl fă
cusem nebun !...

Dacă sînt de acord că pu
ține truisme sînt mai per
fecte ca observația că viața 
modernă uzează sistemul 
nervos, atunci, pentru a ne 
apăra împotriva acestei mă-

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a ll-a)
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Valea Comanei
(Urmare din pag. I)

termina lucrarea înainte de ter
men 1“ aparținînd lui Cojoacă

CRONICA
U. T. C

Victor, comandantul șantierului. 
Această declarație, auzită de ti
nerii din preajmă, a fost apro
bată prin aplauze spontane, pre
lungite.

...Apaluze care și-au sporit in
tensitatea, fiind însoțite de urale, 
în clipa cînd, după 
raportului, tinerii au 
de către tovarășul 
membru supleant al
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, și de către tovarășul Gheor
ghe Necula, prim-secretar al Co
mitetului județean P.C.R. Ilfov.

Răspunzînd tinerește, prin fap-

ARTICOLE LUNI 27 APRILIE 1970

Simbătă la prînz, tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C., a primit delegația U- 
nîunii Tineretului Comunist 
Leninist (U.T.C.L.) condusă de 
V. A. Golovkov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C.L., 
care la invitația C.C. al U.T.C. 
a făcut o vizită în țara noas
tră. La discuții, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă 
și tovărășească, au participat 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
In seara aceleiași zile delega

ția U.T.C.L. a părăsit capitala 
îndreptîndu-se spre Moscova. 
La plecare, în Gara de Nord, 
erau de față activiști ai C.C. 
al U.T.C.

ne
o— 
in

(Urmare din pag. I) 

cinări, sîntem - obligați să 
schimbăm optica față de 
mul care s-a specializat
cunoașterea sistemului ner
vos — și care nu-i altul de
cît neuropsihiatrul. Dereglă
rile noastre psihice, în pro
porție de 99 la sută, n-au 
nimic comun cu... nebunia 
și. de altfel, orice neuro
psihiatru care se respectă va 
afirma că ambiția sa, a sa
vantei sale profesii, este toc
mai de a preintimpina ca
zurile limită. Din fericire, 
nu toți colericii ajung, să 
zicem, la asemenea acte de 
impulsivitate și brutalitate 
pe care să le sancționeze le
gile penale sau numai cele 
morale, dar nu trebuie să 
uităm totuși că majoritatea 
impulsivilor și brutalilor se 
recrutează din categoria co
lericilor.

Consultarea Ia timp a neu- 
ropsihiatrului face adeseori 
ca un astfel de drum, de la 
simpla trăsătură comporta
mentală și pînă la actul 
antisocial, să nu se petreacă.

Dar. așa cum Ipuneam, 
numele de neuropsihiatru 
încă nu ne sună bine. Ba, 
ca și fostului meu vecin, u- 
nora la sună chiar foarte 
prost. Deunăzi, directorul ți
nui liceu bucureștean, un 
admirabil dascăl, îmi poves
tea că, fără să creadă or
bește în valoarea testelor 
psihologice, le recunoaște 
Întreaga necesitate, domnia 
sa încercîndu-le eficiența în 
școala pe care o conduce. 
Superiorii săi l-au aplaudat 
o vreme, la început, cînd de 
fapt testarea pe care direc
torul o promova se afla în
tr-o fază incipientă și empi
rică. ceea ce se făcea adu- 
cind mai mult a „oracol" de
cît a test științific. în cli
pa însă cînd a dorit să trea
că de această treaptă naivă 
(dar poate inerentă) a mun
cii de cercetare și a început 
să facă apel la ajutorul u-

nor psihologi și mai cu sea
mă neuropsihiatri, s-a trezit 
Ironizat, beștelit și amenin
țat chiar cu sancțiuni dacă 
nu se potolește. Ce argument 
aduceau cei ce fac alergie nu
mai auzind rostindu-se nu
mele neuropsihiatrului ? Nu, 
oricît v-ați forța mintea, n-o 
să izbutiți să ghiciți. Pentru 
că el constă în următoarea 
extravaganță : prezența neu-. 
ropsihiatrului într-o școală 
pune într-o situație penibilă 
pedagogii acelei instituții !!! 
Mai exact, în fața opiniei 
publice (părinți, elevi) lucru
rile ar putea apărea astfel : 
pedagogii nu izbutesc să re
zolve ei lucrurile și atunci 
cer ajutorul altuia ! Cum 
stăm deci cu autoritatea pe
dagogului, dacă el nu-i ca
pabil să desăvîrșească sin
gur cunoașterea copiilor dați 
în răspunderea sa ?

Mărturisesc că un atare 
„argument" mi se pare mai 
straniu decît oricare altul. 
Straniu pentru că, lăsînd la 
o parte autoritatea știrbită" 
(cu gogorița asta mă întîl- 
nesc de ani de zile și tot 
nu-1 întrevăd sfîrșitui), ar fi 
cazul să se știe, la acest ni
vel intelectual, că pedagog 
e una și neuropsihiatru e 
alta, că, fără să simtă nici 
o jenă, omul de știință care 
este pedagogul poate să cea
ră ajutorul omului de știință 
care este neuropsihiatrul, așa 
cum, fără reticențe, vice
versa se întîmplă adesea.

Cred în frumoasele zile 
cînd neuropsihiatrul nu nu
mai că nu va fi izgonit din 
școală, dar va fi primit cu 
brațele deschise. Și pedago
gia și pedagogii nu vor a- 
vea decît de cîștigat. Dar 
pînă atunci trebuie să mai 
luptăm cu niște greutăți (u- 
nele prpfund obiective, pre
cum puținătatea specialiști
lor în neuropsihologia copi
lăriei și adolescentei) și 
printre acestea, nu chiar cea 
din urmă, ar fi să alungăm 
din noi teama că, folosin- 
du-ne de consiliile neuro
psihiatrului. o facem pen
tru că, vorba filmului, am fi 
nebuni, nebuni* nebuni...

prezentarea 
fost salutați 
Ion Iliescu, 
Comitetului

te, felicitărilor și caldelor îndem
nuri adresate de distinșii lor oas
peți, sutele de membri ai celui 
mai recent șantier al tineretului 
și-au ocupat în grabă locurile de 
muncă, „atacînd- traseul viito
rului canal principal cu o inten
sitate pe măsura energiilor speci
fice vîrstei lor, intensitate ce a- 
rată, încă de la început, că acest 
șantier de irigații de pe ogoarele 
Ilfovului se află pe mîini de nă
dejde.

Valea Comanei! încă un 
„front“ de luptă constructivă a 
tinerei generații. încă un semn 
al tinereții în acțiune, înscris pe 
harta patriei.

Valea Comanei: în cîmpia brăzdată de screpere, sub steagul pa
triei, tinerețea pregătește, prin muncă, belșugul recoltelor viitoare

Foto: ION CUCU

DAR LOttlRILE DE A6REHERE?
• BUCUREȘTI șeii, pol fi admirate de copii 

numai de la distanță.

ION MARCOVICI

Reflecții in oglinda • TIMIȘOARA

celor 18 lacuri Dincolo de „Grădina

CRONICA 
FILMULUI

După o comedie bulevardie
ră, „Puricele in ureche", sem
nată de un notoriu reprezentant 
al genului — Georges Feydeau
— un regizor de teatru francez, 
Jaques Charon, realizează, la 
Century Fox, un film în care 
reușește pe deplin „performan
ța" de a anula și acele puține 
calități ce le pretinde și le îm
plinește dramaturgia subțire a 
teatrului frivol.

încurcăturile generos găz
duite de o casă de întîlniri de
ghizată , sub firma hotelului 
„Cocoșul de aur" — sau invers
— au pierdut în trecerea pe e- 
cran din ceea ce putea fi, ini
țial, vervă. Și asta poate si 
pentru faptul că rolurile croi
te pentru un temperament la
tin slnt interpretate de actori 
anglo-saxoni.

Stimulată de niște bretele ele-

ÎNTÎLNIREA STUDENȚILOR BUCUREȘTENI
CU REPREZENTANTUL U. N. E. S. C. 0.

Nostimade la hotelul
„Cocoșul de aur

gante. pierdute la amintitul ho
tel de dubioasă reputație, acți
unea filmului urmează cu re
semnare dogma comediei bule
vardiere : qui-pro-quo-uri pe te
ma conjugală aparent licențioa
se, „impardonabile" adică, dar 
sigur văduvite de umor. Vom 
urmări deci, știind de la titlul 
filmului că totul nu-i decît o 
simplă bănuială, tribulațiile co
rni co-dramatice ale soților 
Chandebisse. Doamna, într-un 
acces de gelozie, încearcă fide
litatea soțului cu ajutorul — se 
putea altfel ? — celei mai bune 
prietene... în continuare, în se
ria de încurcături, sînt atrase, 
rind pe rînd, personaje care să 
dea culoare acțiunii : un portar 
de hotel dedat la plăceri bahi
ce, un soț gelos gata să-și spe
le rușinea unor închipuite coar
ne cu pistolul, un cuplu adul
ter etc.

Toate aceste mecanisme, de
clanșate, după blajina mărturi
sire a soțului, zadarnic bănuit, 
de... nevoia de incertitudine- în 
dragoste. La o asemenea înfri
coșătoare explicație nu e cazul 
să mai insistăm. Tot ce se mai 
poate face e să reamintim că 
versiunea filmică e total um-

//
*

dramaturgie 
și că — su-

brită de originalul 
semnat de Feydeau . 
prasaturați de surogate — du
cem în continuare dorul unei 
autentice comedii cinematogra
fice.

Deși nu ne-a displăcut reîn- 
tîlnirea cu un actor de talia lui 
Rex Harrison (de ceilalți, în 
frunte cu Louis Jourden, nu 
prea avem ce spune) am pre
fera o reîntîlnire, măcar una, 
după o atît de lungă absență 
cu — spre exemplu — Jacques 
Tati, ultimul mohican al umo
rului, în dubla-i calitate de re
gizor și actor de comedie.

Pină atunci nu ne rămîne de
cît să exersăm, pînă la „rafi
nament", un fel de modestie 
cinefilă, învățînd ce înseamnă 
comicul în film prin pelicule în 
care abundă orice în afară de 
ceea ce încearcă să ne spună 
un subtitlu de afiș ca acesta al 
„Bănuielii" : comedie cinema
tografică.

TUDOR STANESCU

Noul sezon estival se anunță 
bogat în noutăți : locurile unde 
cu un an în urmă erau șantiere 
de muncă patriotică ale tineretu
lui, Cernica, Pantelimon, Strău- 
lești, Băneasa, Balta Albă — au 
fost transformate în spații ver
zi, cu oglinzi de ape și terenuri 
de sport. în afara acestor pre
miere ale stagiunii estivale ce 
ni le oferă în această primă
vară tineretul, au intrat în 
funcțiune și celelalte zone de 
agrement ale orașului. „Pentru 
salba celor 18 lacuri înșirate pe 
Colentina, de-a lungul a 55 ki
lometri — după cum ne declară 
tovarășul Marin Mihăiță, direc
torul Gospodăriei lacurilor — 
au fost pregătite 1 400 de am
barcațiuni cu vîsle și o flotilă 
de 42 nave cu motor. Toată în
treprinderea „portuară" are o 
capacitate nautică de 7900 
locuri. Pe Snagov și Floreasca 
au fost marcate culoarele nau
tice unde, sub îndrumarea unor 
instructori — vor începe cursu
rile de schi pe apă. Pentru cei 
mici, în ștranduri s-au amena
jat țarcuri pentru a afla, mai 
întîi acolo, taina înotului. în 
păduricile de la marginea lacu
rilor Tei și Floreasca — au fost 
amenajate cîte „o zonă a lini
știi" — înzestrată cu căsuțe din 
stuf. Prin sistematizările edili
tare, de la Chitila-Dragomirești 
în Capitală se vor întîlni patru 
rîuri : Dîmbovița, Ialomița, Ar
geșul și Colentina. Ultimele trei 
ape curgătoare, vor schimba, 
de două ori pe lună, întregul 
volum al lacurilor".

în afara acestor optime ra
poarte pe care gospodarii ora
șului le-au dat primăverii, mai 
există unele zone verzi care nu 
au ieșit încă din hibernare, ca
re, poate că nu vor fi prezen
te la inaugurarea stagiunii es
tivale. Să enumerăm cîteva.

Mogoșoaia — Hanul cu Pre
peleac. Traversăm peste un pod: 
un iaz necurățat cu vegetația 
în putrefacție, rău mirositoare. 
Parcarea mașinilor — se va fa
ce intre gropi și băltoace, sau 
în panta drumului, deși un loc 
de parcare era prevăzut a fi 
dat în folosință o dată cu des
chiderea hanului. Aici, antre
prenorul I.C.R. 8, justifică în- 
tîrzierea lucrărilor prin faptul 
că „a fost înghețat pămîntul". 
Astfel, unul din cele mai frec
ventate locuri de agrement, o- 
riginal și pitoresc. Hanul cu 
Prepeleac este încă în etapa de
molărilor.

înaintea raidului nostru — 
întreprinderea de agrement 
ne-a dat asigurări că în dome
niul său totul e pregătit, chiar 
„vopsit proaSpăt"... Dar în pracul 
Herăstrău — constatăm că jocu
rile mecanice, ciclodromul di
rijat, caruselul avioanelor, călu-

(Urmare din pag. I)

plină efervescență. Pregătirea 
insurecției naționale antifasciste 
a găsit în acest oraș masele 
populare gata de luptă, organi
zația locală de partid desfășurînd 
o vie acțiune de mobilizare a tu
turor patrioților pentru clipa cea 
mare. Și această supremă și is
torică clipă a sosit. Dar bucu
ria celor ce, cu prețul multor 
vieți, năvăliseră din beznă spre 
lumină a fost de scurtă durată. 
In toată țara trupele hitleriste 
hăituite și alungate de către os
tașii români și muncitorii înar
mați se retrăgeau pe căi strate
gice spre Ungaria, unde sperau 
un sprijin substanțial pentru re
facerea potențialului de război, 
pregătind grele lovituri de con
traofensivă. Deci, la trei zile după 
ce oamenii s-au îmbrățișat veseli 
pe stradă, trăind clipe de liber
tate, după \ ;e s-au dat jos hîr- 
tiile de camuflaj de la ferestre, 
după ce viața începuse să se 
organizeze pe principii noi, de
mocratice, iată, o veste i-a făcut 
pe severineni sa se îngrozească 
mai mult de 1500 de hitleriști 
înarmați vroiau să-și croiască 
drum prin oraș cu forța, să răz
bească snre șoseaua Gura-Văii- 
Orșova-Timișoara pentru a face 
joncțiunea cu alte trupe ce in
tenționau să opună rezistență în 
Banat. Și atunci...

... Atunci manifeste au apărut

bănățeană".

Zona de agrement din 
durea verde de 154 ha a 
amenajată in sistem grădină- 
parc. Aici, prin entuziaste ore 
de muncă patriotică, tinerii au 
semănat gazonul și trasat aleile 
din Ștrandul tineretului cu 
o capacitate de 20 000 locuri ; 
lingă ștrand se află un motel 
de 80 Focuri și un camping cu 
căsuțe.

In prezent, la Pădurea verde 
este in curs de amenajare un 
muzeu etnografic în aer liber. 
In apropierea muzeului s-a pre
văzut crearea unui lac artificial 
pe o suprafață de 3 hectare. In 
curînd, pentru îmbogățirea posi
bilităților de agrement va în
cepe construcția clubului A.C.R. 
care va integra în complexu* 
său un restaurant șl un joc de 
popice elcctro-mecanic. Trustu
rile de alimentație publică au 

„Grădina 
pot servi 
specifice 
adecvat, 

va fi dat 
cu apă

Pă- 
fost

deschis de pe acum 
bănățeană" unde se 
specialități culinare 
locului, într-un decor 
La sfîrșitui lunii mai 
în folosință ștrandul _
termală dotat cu dușuri, săli de 
odihnă și cabinete medicale.

Tinerii din 11 întreprinderi 
timișorene au amenajat prin 
muncă patriotică, pe malul Ti
mișului o adevărată așezare de 
vile și cabane. Din păcate acest 
frumos complex turistic nici 
pînă în prezent nu a fost ra
cordat la rețeaua electrică iar 
pe drumul turistic se mai con
tinuă transportul de la cariera 
de nisip, ceea ce îl face imprac
ticabil pentru turiști.

Ar fi necesar, pentru întîm- 
pinarea cum se cuvine a sezo
nului estival, organizarea unei 
linii de autobuze în circuit care 
să străbată acest traseu.

I. DANCEA

o DEVA

Deva e așezată într-o ambian
ță naturală de o inedită frumuse
țe. La sud și vest se arcuiesc 
dealurile acoperite cu păduri, 
ultimele ramificații ale masi
vului Poiana Ruscăi. în partea 
de apus țîșnește brusc din tru
pul orașului, un deal vulcanic de 
o formă conică, înalt de 184 m și 
străiuit de străvechea cetate. 
Pe lingă aceasta, în hotarul De
vei se mai găsește încă un mo
nument al naturii : pădurea Be- 
jan, cunoscută bine în lumea ști
ințifică, pentru că în ea pot fi

întîlnite toate speciile principale 
ale stejarului din țara noastră, 
în partea opusă, curge firul de 
apă al Mureșului, iar ceva mai 
departe. Streiul cu apa de mun
te, limpede și rece. Așadar, na
tura a fost inventivă și darnică 
pe aceste meleaguri, oferind oa
menilor nelimitate posibilități de 
destindere și recreiere după o- 
rele de lucru sau în zilele de o- 
dihnă.

Dar pentru a oferi cu adevă
rat locuri plăcute de agrement, 
e nevoie și de intervenția omu
lui, care să le adapteze cerințe
lor sale. Din păcate. în Deva a- 
ceastă operație e aproape 
inexistentă. Pare paradoxal, dar 
nu exagerăm deloc afirmînd că. 
în pofida tuturor acestor con
diții, municipiul Deva nu dis
pune de un loc de agrement tra
dițional. '

La nici 4 km de oraș, în ma
sivul Poiana Ruscăi, există o ca
bană, singura, de altfel, în îm
prejurimile Devei. Ca sâ ajungi 
însă la cabana Căprioara, tre
buie să parcurgi drumul pe jos. 
Unii se angajează într-o aseme
nea tentativă, dar cei mai mulți 
se lasă păgubași. Drumul e ex
trem de prost, presărat cu gropi 
și șanțuri, cu grămezi de pie
troaie care au fost aduse, dar 
n-au mai fost împrăștiate, îneît 
o plimbare pe care o dorești 
plăcută devine, datorită lipsei 
de interes a gospodarilor ora
șului, o veritabilă cursă cu ob
stacole. Singurele posibilități de 
a smulge cabana din uitare sînt 
amenajarea drumului și înfiin
țarea unui traseu local de auto
buze care să-1 parcurgă zilnic. 
Tovarășul Ion Gavrilă, șeful sec
torului de transporturi al 
I.G.C.L. Deva ne spunea însă că 
acest lucru nu e posibil, din 
lipsă de autobuz eu dublă trac
țiune. Oare chiar să fie impo
sibilă găsirea unei soluții rea
liste ? Pentru că e păcat 
de banii care s-au investit în 
această construcție (o jumătate 
de milion de lei) și de străda
niile'cabanierului Ioan Moise, 
care a făcut din ea o adevărată 
bijuterie.

Tot din cauza transportului, 
localnicii nu pot vizita nici pă
durea Bejan. Aici I.G.C.L. nu 
mai poate invoca scuza dificul
tăților traseului, pentru că tere
nul e neted ca-n palmă. Desigur, 
vina nu e numai a I.G.C.L.. ci 
și a T.A.P.L. și Consiliului popu
lar municipal, care n-au mișcat 
un deget pentru a face vreo a- 
menajare în acest loc.

Deși orașul Deva e scăldat de 
două rîuri, oamenii nu au un 
loc amenajat pentru baie. Trec 
veri întregi și cei mai mulți din
tre ei nu vin măcar o dată în 
contact cu răcoarea acestor 
rîuri. Mureșul, din pricina po
luării apei și inexistenței unui 
spațiu special amenajat pentru 
ștrand, e utilizat cu foarte mari 
rișcuri.

Pentru a se destinde, devea- 
nului nu-i rămîne la dispoziție 
decît parcul- de la poalele Ce
tății — în care se găsește restau
rantul Perla — și o eventuală in
cursiune pe dealul conic. Dar 
după ce urcă în vîrful lui, după 
ce privește împrejurimile și ad
miră frumusețile naturii, nu mai 
are altceva de făcut, decît să 
coboare mîhnit, câ din atîtea 
daruri, el nu poate folosi decît 
pe cel mai mărunt.

AL. BĂLGRÂDEAN

In cursul zilei de simbătă a avut loc la sediul Consiliului aso
ciațiilor studențești din Universitatea București, o întîlnire a 
studenților cu domnul Erhan Naraghi, profesor de sociologie la 
Universitatea din Teheran, reprezentant a! directorului general 
a! U.N.E.S.C.O. la Reuniunea europenă a rectorilor universitari. 
Prof. univ. Erhan Naraghi, care este in același timp directorul 
diviziei pentru tineret din U.N.E.S.C.O„ a prezentat pe scurt 
cîteva linii principale ale programelor acestui organism inter
național axate pe angajarea și dialogul purtat de tinerele gene
rații în lumea contemporană. Reprezentanți ai facultăților de 
sociologie, drept și bio’ogie au discutat apoi o serie de probleme 
legate de capacitatea tineretului de a contribui la dezvoltarea 
societății, de implicațiile sociale ale revoluției tehnico-științifice 
mondiale, de anul internațional consacrat educației inițiat de 
U.N.E.S.C.O. Au fost prezentate contribuțiile studenților români 
la diferite simpozioane și seminarii consacrate tineretului, as- 
pecte’e dezvoltării învățămîntului în țara noastră, metodele de 
lucru ale Uniunii Asociațiilor Studențești din România și 
ticiparea largă a studenților Ia optimizarea proceselor de 
cație.

*) „Bănuiala" — un film re- 
zigat de J. Charon după o pie
să de G. Feydeau.
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vedere valoric. Ceea ce re-de ------------------- --------—
prezintă, în schimb, un motiv 
de mîndrie pentru studenți ; ei 
au făcut nu numai dovada u- 
nor virtuți artistice remarcabile, 
dar au demonstrat că în această 
întîlnire cu niște f* ’ 
inteligenți muzica 
bîndit un cîștig

Desigur, cititorii
mărit 
direct 
Câsei 
putut 
nert, 
miști, 
din coruri academice sau 
ruri de cariteră, dacă sînt mem
bri ai formațiilor instrumentale 
sau soliști vocali, 
tehnică muzicală 
un gust artistic 
rul Universității 
rești — care 
aniversat două 
tivitate — ne-a 
prin repertoriul 
forța artistică a 
că izvoarele de frumusețe ale 
muzicii corale sînt nesecate. 
Publicul studențesc aflat în sala 
mereu plină a festivalului a a- 
plaudat cu aceeași generozitate 
corul Institutului pedagogic ie
șean, al Institutului pedagogic 
din Tg. Mureș, al Casei studen
ților din Craiova, precum și co
rul bărbătesc al Institutului a- 
gronomic din Cluj.

Un gen care și-a cîștigat re
pede prețuirea studenților, este 
muzica de cameră. Prezența la 
festival a corului de cameră 
bucureștean „Gaudeamus" 
jor Gheorghe Oprea), a 
coruri camerale de felul 
din Brașov și Timișoara, a 
orchestre de cameră cum sînt 
cele ale Institutului de medi
cină și farmacie din Iași și 
Universității din Timișoara sînt

de natură să trezească un In
teres major în rîndul studen
ților pentru arta autentică, să 
contribuie la dezvoltarea cul
turii lor muzicale.

ȘCOALA PROFESIONALA, SFÎNTU GHEORGHE, str. Liber
tății, nr. 18. Telefon 136. (Pe lingă Uzinele textile Oltul — Sfintu 
Gheorghe ale Ministerului Industriei Ușoare).

— Filator bumbac; finisor produse textile bumbac și matase ; 
^ȘCOALA PROFESIONALA, SFÎNTU GHEORGHE, Piața Li
bertății, nr. 11. Telefon 157. Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum.

— Vînzător magazine sătești.
ȘCOALA PROFESIONALA. SFÎNTU GHEORGHE, str. Ciu- 

cului, nr. 50. Telefon 461. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii. . , . ,— Electrician de întreținere și reparații ; mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALA, TÎRGU-SECU1ESC, str. Kanta, 
nr. 25. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol. _
ȘCOALA PROFESIONALA, SFÎNTU GHEORGHE, str. Li

bertății, nr. 13. Consiliul popular județean.
— Timplar mobile și articole tehnice ; electrician în construc

ții și instalații industriale ; instalator de instalații tehnico-sani- 
tare și de gaze ; zidar construcții.

tineri culți și 
însăși a do* 
incontestabil.

I care au ur- 
transmisii in

• spectacole a
la televizor 
din sala de 
studenților din Iași s-au 
convinge că viitorii ingi- 
profesori, medici, econo- 
indiferent dacă fac parte 

co-

stăpînesc o 
perfectă și 
elevat. Co- 
din Bucu- 
curînd ade

decenii de ac- 
convins atît 

ales cit și prin 
colectivului său.

(dlrl— 
unor 
celor 
unor

CINE DESCHIDE

Ora 10 dimineața — oră la care 
pentru nimeni nu există o „fe
reastră" în programul de muncă, 
de învățătură. Ce profesie trebuie 
să “ ” ‘ *aibă niște tinere care-și 

acum, timp de bar ?
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fac,

— De ce nu în bibliotecă, 
printre filele căriilor ? Doar se 
apropie examenele I

în altă zi, dar la aceeași oră, 
la barul de zi „Cafe Unic" ma
gazinul nr. 7. Majoritatea mese
lor sînt ocupate. Abordăm pe 
cei mai tineri consumatori. Sînt 
elevi. îi întrebăm dacă li se 
pare firesc să consume alcool 
la vîrsta lor.

— Nu știm, cred, însă că sîn
tem destul de mari, clasa a 
Xl-a. Ne permitem și noi cîte 
o relaxare.

Am privit masa ; „Martini*, 
cafea, țigări străine. Ca valoa
re, consumația depășea un sa
lariu mediu pe o zi.

—- Bani de la părinți ?
— Sigur. Ziarul dumneavoas

tră a mai discutat problema 
banilor de buzunar. Dacă pă
rinții ne oferă bani de cheltuia
lă, de ce vă opuneți dv. ?

— Nu ne opunem ca tatăl 
să-i dea fiului o sumă, deși e 
nefiresc ca aceasta să întreacă 
cîștigul zilnic al unui om care 
muncește. întrebarea ultimă 
este dacă părinții știu unde și 
pe ce cheltuiți acești bani. Știu,

BARUL
necesitatea de a le rezista. La * - 
18 ani simți într-adevăr nevoia 
de a te afirma ca individ inde
pendent și cea mai la îndemînă 
soluție, cea mai comodă și mai 
spectaculoasă e aceasta : vii 
dis-de-dimineață la bar, te a- 
mesteci printre clienții obișnuit», 
„stîlpii de cafenea". E frumos ? 
Pare I Fețele cu puf ple celor 
doi elevi, ca și cele bărbierite 
dar la fel de tinere ale celor 
doi studenti dezarmonizează cu 
mirosul și culoarea barului ; în 
acest mediu se pot ofili și pot 
căpăta cutele necazului sau 
zîmbetul fals al necinstei. O 
spunem fiindcă între cei care 
au „deschis barul* în zilele an
chetei noastre și cei care-l des
chid zilnic, contactul se reali
zează lesne ; „stîlpul cafenelei" 
face Drozeliți cu ușurință. „A- 
cești obișnuiti ai localului — 
spunea Vasije Codreanu, res; 
ponsabilul unității —•. sînt tineri 
dacă îi privim în raport cu ac
tele de identitate. Dar uitați-vă 
la fețele lor ; sînt îmbâtrînite. 
Tinerii adevărați n-ar trebui 
lăsați în preajma lor*.

...N-am derulat toate benzile

în timpul nopții pe garduri, pe 
zidurile caselor, în vitrinele ma
gazinelor, au circulat din mînă-n 
mină, răspîndind chemarea co
muniștilor în rîndul tuturor celor 
din oraș și al sătenilor din îm
prejurimi...

— La armei Toată lumea la 
arme I

Mîinile au lăsat strungurile și 
au prins cu putere puștile și mi
tralierele, au lăsat sapele, plu-

le de mitralieră, țărani cu 
și securi sau în mină cu 
vani, copii trăgînd după ei în 
ascuns cutii de muniții; dinco
lo de apa Topolniței, spre Si
mian, un viespar cenușiu, fier- 
bînd, soldați și ofițeri nemți 
prăfuiți, adăpostiți după cami
oane, cu mitralierele în bătaie 
și brandurile gata de tragere, 
cu tunurile ușoare răspîndite în 
umbra zăvoiului, hitleriști înrăiți

BĂTĂLIA
gurile șt au luat grenade și ba
ionete, au lăsat copiii în ogrăzi 
și au început să care muniție... 
Tabloul tragic în esența lui, era 
totuși impresionant. La marginea 
orașului, în zăvoiul Topolniței, 
două tabere de proporții dife
rite stăteau față-n față, în aștep
tare. Dincoace, spre cazărmi, 
muncitori în cămăși, cu mînecile 
suflecate, în mîini cu carabine 
luate în grabă din magazia re
gimentului 95 infanterie, lingă ei 
o mină de oastași recruți adu
nați în grabă din garnizoană, fe
mei ducînd pe brațe benzi gre-

că drumul le fusese închis, cu 
capelele trase pe ochi și dege
tele pe trăgaciul armelor...

— Dați foie I a strigat ober- 
leutnant-ul Obst, comandantul 
acestui detașament. Trecem Ti
mișoara.,.

— Jos armele, sus mîinile I au 
răspuns într-un singur glas cei 
de la porțile Severinului.

— Nicht I Nicht I au ripostat 
nemții.

Și deschizînd focul la orele 
șapte dimineața, au început lup
ta.

A trecut atîta timp de atunci, 
dar nu se va uita niciodată mu
getul din acel zăvoi scăldat de 
apa Dunării: țăcăneau sacadat 
mitralierele, vuiau proiectilele cu 
șuier sinistru, răbufnind surd în 
explozii de foc și pămînt, ră- 
păiau armele, se ridicau vaiete 
și țipete ca din adîncuri de gro
te, se auzeau comenzi și înjură
turi, îndemnuri și chiote, totul 
într-un vacarm de apocalips, sub 
un fum înecăcios ce plutea leneș 
peste frunza pomilor și iarba 
zăvoiului...

Val după val se năpusteau 
hitleriștii la atac. Și val după val 
se spărgea surd în fața șanțu
rilor săpate în grabă de luptătorii 
români la porțile orașului. Nu 
se pot uita nicicînd viețile răpu
se aci ale sublocotenentului Mi- 
loș Mircea, ale lui Haralambie 
Stoiculescu și ale atîtor alți ti
neri care au udat cu sîngele lor 
pămîntul ce n-a suferit și nu 
poate să suporte cotropire duș
mană...

Ecoul legendar al luptei se
verinenilor e cunoscut întregii 
țări. El stăruie încă viu și va 
stărui în inimile tuturor, amin
tind generațiilot de azi și celor 
viitoare de abnegația cu care 
înaintașii lor au știut să cinsteas
că și să apere independența pa
triei.

Am făcut cunoștință cu unul 
dintre cei care se pot numi 
„clienții casei*. Ședea lingă fe
reastră, ușor răsucit către stra
dă. O înfățișare ponosită : cam 
netuns, cam neras, parcă certat 
cu apa și săpunul. Șe recoman
dă cu ușurință ; Traian Sasu, 24 
de ani.

— Nu „fine*, ne-a avertizat 
el, n-aveți cu ce mă agăța. 
M-au luat și la miliție, dar 
mi-au dat drumul, n-aveau 
probe.

(N-a mințit. Am aflat mai tîr- 
ziu la miliție câ fusese cercetat 
în legătură cu specula).

— Mi s-o spus că vii aici a- 
proape in fiecare zi. Unde lu
crezi ?

— Locuiesc în apropiere și 
aici mă intîlnesc cu prietenii. 
De lucru nu găsesc. Am încer
cat anul trecut să lucrez la un 
film, ca figurant sau cascador, 
dar nu m-au primit.

— Și de atunci ?
— Unde ?
Unde ? I Numai în București 

există zeci de șantiere care an
gajează zilnic muncitori. Tot 
zilnic, „Informația* publică cî
teva coloane cu oferte de ser
viciu

— Dar dacă nu muncești, de 
unde banii pentru coniac ?

Nu mai răspunde. Se uită tot 
timpul către stradă și deodată 
sare și aleargă afară.

Am avut, tot la acest bar, 
prilejul unui colocviu cu patru 
studenti de la A.S.E. — doi bă
ieți și două fete. Se scuză că-i 
găsim doar la o cafea fiindcă...

— ...astăzi n-avem bani pen
tru coniac.

— Dar ieri ?
— Ieri ? Nu venim chiar în 

fiecare zi. Azi avem o fereastră 
între ore. Ce să facem, să ne 
învîrtim pe stradă î

Și ei sînt elevi (clasa Xl-a, în vacanța...) ...Totuși, coniacul e pentru 
ei ? La ora 10 dimineață ?

de pildă, că acum vâ aflafi In 
acest bar ?

— Nu, nu le-am spus... rugă
mintea noastrâ este ca nici dv. 
sâ nu le spuneți, n-ar înțelege.

Ce anume n-ar înțelege ? Ta
tăl lui Sorin Stânicioiu și cel al 
lui Marian Văleanu sînt medici 
și ca oameni de meserie nu nu
mai că ar înțelege tentațiile 
vîrstei, dar ar putea explica și

înregistrate, și-am pus deopar
te cîteva filme. Dincolo de vo
cile bruiate de zgomotul paha
relor și scîrțîitul scaunelor în
trebarea însă fămîne întrebare : 
de ce-și irosesc asemenea.tineri 
tinerejea, uitînd că în fiecare 
dimineață începe o nouă zi de 
muncă, de învățătură și nu de 
staționare în atmosfera acestor 
localuri, altfel agreabile ?

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT:

Francis Albert: SOCIOLOGIA MUNCII. DIALOG 
TIMPUL LIBER. COLECȚIA „BIBLIOTECA DE 
LOZOFIE ȘI SOCIOLOGIE".

CU
FI-

LA 
SPORIREA RENTABILITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR.

Corneliu Popescu : CONTRIBUȚIA SINDICATELOR

r



rSClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 INFORMAȚII SPORT LUNI 27 APRILIE 1970

CROSUL TINERETULUI
„V1NĂT0ARE

DE VULPI"

i _

, LUPTE

PE TRASEUL DE LA HIPODROM O CLUJ

Pe un traseu ingenios realizat 
la hipodromul din Calea Plevnei, 
cei mai buni crosiști din școlile 
de toate gradele din întreprin
derile și instituțiile aflate în raza 
sectorului VI și-au disputat faza 
pe sector a marii competiții 
„Crosul tineretului". în turnul 
de comandă, unde se afla „dis
peceratul" cursei, o animație 
deosebită domnea Încă Înainte 
de start : organizatorii — și aici 
facem o mențiune deosebită 
pentru perfecta colaborare ce a 
existat între activiștii secției 
sport a Comitetului U.T.C. de 
sector, a delegaților din partea 
Consiliului de educație fizică și 
6port și Consiliului sindicatelor 
— au. validat numeroasele în
scrieri care au însumat peste 500 
de tineri cu drept de concurs. 
Primele sosite în start au fost 
fetele categoriei 15—16 ani (ju
nioare mici). De-a lungul celor 
600 de metri au fost aruncate în 
luptă toate resursele. Două din 
reprezentantele Școlii profesio
nale Electromagnetica, Tudorlța 
Nedelea și Mariana Baicu, care 
s-au înțeles perfect la trenă, au 
trecut chiar în această ordine li
nia de sosire, urmate de Mina 
Cioroiu de la Școala generală nr. 
122. în grupa similară a băieților, 
tactica de alergare s-a repetat 
4-1 i-i"’ - cei renrezentanți 

nr. 23 „Dimitrie Bo- 
Nîcolae Pîrvan și 

Sersea au realizat 
talonați de Ștefan 

. Ia Grupul școlar

întrutotul : 
ai Liceului 
lintineanu" 
Constantin 
„dubloul", 
Danciu de Ia __ _____ ___
„Vulcan". Cursa junioarelor mari 
(17—19 ani) a prilejuit Melindei 
Floroiu, de la Liceul nr. 27, o 
victorie obținută cu apreciabile 
eforturi. Pentru că principalele 
ei urmăritoare — Margareta 
Ch? -iță de la Liceul nr. 23 „D.

Bolintineanu" șl Florica Ludu, 
de la Fabrica de nasturi — au 
făcut tot posibilul să o anihileze.

Cea mai spectaculoasă cursă 
a fost fără îndoială cea a junio
rilor mari (17—19 ani), cîștigată 
intr-o manieră de veritabil cam
pion — după un sprint prelun
git — de către „lăzăristul" Sorin 
Hărăstășanu. Locurile următoa
re, departajate de cite o secun
dă (!), au revenit lui Gheorghe 
Andreescu, reprezentantul tine
rei asociații sportive înființată 
la Grupul școlar „Vulcan" și 
Alexandru Georgescu — Școala 
profesională Electromagnetica. 
Cursa senioarelor a evidențiat o 
nouă alergătoare de talent : 
Constanța Alexandrescu, de la 
fabrica Tricodava. Pe locurile 
următoare : Paulina Ivan, de la 
Munca textilă și Valeria Rădoi 
— Fabrica de textile Aurora. în 
fine, cei 2 000 de metri rezervați 
băieților au prilejuit o cursă pa
sionantă. poate cea mai frumoa
să a zilei. Nicușor Zărnescu, elev 
a! Școlii tehnice de geologie, a 
izbutit să ocupe mult rîvnitul 
loc I, deși învinșii săi Gheorghe 
Iile (fabrica Inox) și Ion Tudo- 
rache (Uzina Electromagnetica) 
nu ni s-au părut mai puțin do
tați.

„Pregătirile febrile pentru ce
lelalte faze, pentru că vizăm și 
finala pe țară, încep chiar de 
mîine — ne-a relatat Traian 
Potop, șeful Secției sport a Co
mitetului U.T.C. al sectorului VI. 
în timpul rămas, cei calificați 
vor insista în pregătire pentru 
îmbunătățirea rezistenței în re
gim de viteză. Sprintul, cum ați 
văzut, hotărăște în cele din 
urmă".

Parcul sportiv Victor Babeș 
din Cluj a găzduit duminică di
mineața întrecerile etapei jude
țene a Crosului tineretului. în- 
tr-un cadru natural ideal pentru 
organizarea unor asemenea în
treceri sportive, cei mai buni 
400 de crosiști calificați în urma 
etapelor de masă ale popularei 
competiții (care a antrenat circa 
40 000 de tineri din raza jude
țului) și-au disputat cu multă 
dîrzenie locurile fruntașe. între
cerile au scos în evidență buna 
comportare a tinerilor din muni
cipiile Cluj. Dej, și Turda. La e- 
tapa finală și-au cîștigat dreptul 
de a participa următorii tineri 
sportivi : categoria 15—18 ani, 
fete — Georgeta Pop, Liceul nr. 
2 Cluj, Paraschiva Deac, Liceul 
agricol Turda ; băieți la aceeași 
categorie : Zojtan Szekcly și 
Andrei Gorgy, de la Liceul in
dustrial Turda. Categoria 17—19 
ani, fete — Margareta Nagy, Li
ceul nr. 14 Cluj, Marta Igna* 
Grupul școlar M.I.U. ; băieți — 
luliu Szekcly, de la Liceul „An
drei Mureșan" Dej, Aurel Ga- 
ciu, de la Fabrica de ciment 
Turda ; categoria peste 19 ani — 
Cornel Iuoraș, de la Institutul 
Pedagogic Dr. Petru Groza Cluj,

Călin Gheorghiu, Facultatea de 
matematică a Universității „Ba
beș Boliay". La fete — Maria 
Conea, Facultatea de medicină, 
Irina Petruț, Liceul nr. 2 Dej.

SEPTIMIU TODEA

o PITEȘTI
La faza pe municipiul Pitești 

a Crosului tineretului au .1 
cipat primii 10 cîștigatori la cele 
6 categorii in urma desfășurării 
fazelor de masă cu ____
tuturor tinerilor din întreprin
deri. instituții, școli șl unități 
militare. în urma desfășurării 
fazei pe municipiu la care au 
luat parte 1 008 tineri și tinere, 
selecționați din cei peste 25 000 
participant) la fazele de masă, 
au ieșit cîștigători următorii î 
JUNIOARE 15—16 ANI — An- 
toneta Ion, Școala generală 
nr. 4 ; JUNIORI 15—16 ANI — 
Marin Stroe, Școala profesio
nală M.I.U. ; JUNIOARE 17— 
19 ANI — Viorica Negoi, Li
ceul agricol ; JUNIORI 17—19 
ANI — Ștefan Oanță, Grupul 
școlar construcții ; SENIOARE 
— Elisabeta Pavel, Textila ; 
SENIORI — Marin Popescu, 
Textila.

APOSTOL GEORGE

Pitești | 
parti- I

desîașurarn i 
participarea I 
o întreprin- •

Recent, la Piatra Neamț, 
disputat faza județeană a concur
sului „Vînătoare de vulpi“ care 
a reunit la start 25 de concurenți 
reprezentînd echipajele Caselor 
pionierilor din Roman, Piatra 
Neamț și ale Școlilor generale 
din comuna Gîrcina și nr. 8 din 
orașul reședință de județ. Con- 
curenții, echipați cu căști radio, 
antene cadru de construcție pro
prie și numere de concurs, se 
deplasau rapid In căutarea „vul
pilor" (adică stațiile de emisie, în 
număr de trei, ascunse, șl care 
emiteau timp de un minut sem
nale gen „Sînt Vulpea 1. Vul
pea 1..."). Plecați la intervale e- 
gale de 5 minute, din curtea Ca
sei pionierilor unde se afla „car
tierul general" al concursului, 
sportivii-tehnlclenl aveau de par
curs circa 1 km de traseu, con- 
tracronometru, cu obligația de 
a vina „vulpile" 1, 2 șl 3 chiar 
In această ordine. Cele mai bune 
două rezultate din flecare gru
pă au contat în alcătuirea cla
samentului pe echipe. Tinerii e- 
levi Gh. Popescu, P. Năstase, I. 
Bîrlădeanu și M. Teodorescu au 
demonstrat cu acest prilej o re
marcabilă pregătire tehnică șl, în 
egală măsură, fizică rezolvînd cu 
succes problemele traseului. După 
cum ne-a relatat vicepreședin
tele Consiliului județean Neamț 
al organizației pionierilor, loan 
Postelnicu. „faza finală pe țară 
a «Vînătoril de vulpi» va avea 
loc în timoul vacanței de vară 
într-una din taberele centrale. 
Reprezentanții județului sînt ca
pabili de rezultate surpriză".

Campionatele naționale de 
lupte greco-romane, încheiate 
ieri la prînz în sala Floreasca, 
au marcat un succes deplin. Ze
cile și sutele (cifra nu e exa
gerată de vreme ce numai sîm- 
bătă s-au desfășurat peste 200 
de partide) de încleștări ale forței 
atletice și tăriei nervilor, di
băciei și reflexelor, au repre
zentat o excelentă propagandă 
făcută nu numai luptelor, ci și 
sportului în general. S-a dove
dit cu prisosință că un campio
nat obișnuit, fără participări in
ternaționale, „cohorte" de arbi
tri și scoreri poligloți, se poate 
bucura de mare succes, poate 
include dispute de un înalt ni
vel tehnic și, ceea ce este la 
fel de important, poate oferi 
meciuri cu „miză", surprize la tot 
pasul, revelații din partea unor 
tinere talente. „Naționalele" 
ne-au demonstrat și faptul că 
într-o competiție internă se pot 
prezenta, de la primul și pînă 
la ultimul, sportivi cu un po
tențial ridicat, cu o pregătire 
tehnică și tactică depășind ce
rințele obișnuite. „Codași", 
concurenți dinainte învinși sau 
simpli figuranți nu am întâl
nit. O mențiune pentru comba
tivitatea care a caracterizat dis
putele, fără să aibă Insă un

„NAȚIONALELE"
efect negativ asupra gradului 
de sportivitate.

Desigur, e greu să înșirăm 
numele tuturor sportivilor care 
s-au remarcat. Amintim totuși 
prezența unor valori consacrate, 
ca : S. Popescu, I. Țăranu, Gh. 
Popovici, N. Martinescu, a că
ror comportare a constituit un 
exemplu de înaltă măiestrie 
sportivă și dăruire, exemplu că
tre care — fapt îmbucurător — 
țintesc foarte mulți tineri. N-au 
lipsit surprizele — înfrîngerile 
lui Stoiciu, Cristea, Baciu, E- 
nache, Neguț — și nici tinerii 
cu viitor... de aur (D. Marian, 
P. Ruset, I. Sabor). în încheie
re prezentăm lista câștigătorilor, 
nu fără a saluta încă o dată, 
alături de nivelul ridicat al în
trecerilor — ce ne dă speranțe 
în plus pentru apropiatele cam
pionate europene — ținuta orga
nizatorică remarcabilă. Iată lista 
campionilor : cat. 48 kg. Gh. 
Berceanu ; cat. 52 kg. D. Ma
rian ; cat. 57 kg. I. Baciu : cat. 
62 kg. P. Simion ; cat. 68 kg. 
P. Ruset ; cat. 74 kg. I. Sabor ; 
cat, .82 kg. I. Țăranu ; cat. 90 
kg. U. Fodorpatachî ; cat. 100 
kg. Gh. Popovici ; cat. peste 100 
kg. N. Martinescu.

A. B.

Proaspătul campion națio
nal la lupte greco-romane, 
„decanul" categoriei celor 
peste 100 de kg, Nicolae 
Martinescu, născut la Vișani- 
Galați în 1940, n-a fost ales 
numai pentru ultimul său ti
tlu drept preferatul rubricii 
noastre. N-am uitat că presti
gioasa carieră sportivă a lui 
Martinescu a început cu ani în 
urma, în 1959, în cadrul u-

VIOREL RABA

CONSTITUIREA ASOCIAȚIILOR |
SPORTIVE ALE ELEVILOR 1

UN CADRU VIABiL
Remarcabilul eveniment din viața școlară, constituirea asocia

țiilor sportive al£ elevilor, este așteptat cu multă satisfacție 
în toate școlile târgoviștene. în rindul elevilor se desfășoară o 
intensă acțiune de popularizaie a regulamentului. Cițiva profe
sori de educație fizică între care și tovarășa Gizeta Rizan de Ia 
Liceul nr. 2 din Tîrgoviște ne-au relatai : „Asociația sportivă a 
școlii va constitui un cadru mai organizat, mai viabil în atra
gerea unui număr cît mai mare d? elevi la activitățile sportive. 
Fondul financiar constituit la nivelul școlii este un important 
punct cîștigat în organizarea unor acțiuni de masă în rîndul ele
vilor, în extinderea bazei materiale". în această primăvară, în 
rîndul elevilor tîrgovișteni se manifestă o preocupare sporită, 
lăudabilă pentru reamenajarea bazelor sportive și construirea 
unor noi baze sportive simple. Constituirea asociațiilor sportive 
ale elevilor este întâmpinată de elevi, de organizațiile U.T.C. 
și cadrele didactice cu astfel de frumoase preocupări în toate 
școlile. La liceul nr. 3 „Enăehiță Văcărescu" în urma acestor 
acțiuni s-a dat în folosință un nou teren de handbal ; Ia Grupul 
școlar al Uzinei de utilaj petrolier a fost complet reamenajată 
baza sportivă ; la Liceul economic a început construirea unei noi 
baze sportive prin muncă patriotică a elevilor. Simbătă, la Liceul 
din Pucioasa a avut ioc constituirea primei asociații sportive a 
elevilor din județul Dîmbovița.

VLAD MIHAI
Fazi din meciul „Dinamo „Penicilina lași

TURNEELE 
FINALE

MASCULIN:
In tribunele arhipline ale sălii 

„Olimpia" din Timișoara, au 
continuat întrecerile turneului fi
nal al campionatului masculin 
de volei. Se cuvine să remar
căm. în primul rînd, fluctuațiile 
calitative ce au caracterizat fie
care partidă și, ca atare, turneul 
în general. Ni s-au oferit, nu 
numai în ansamblu meciuri 
slab^ (Steaua — Politehnica 
Galați : 3—0) și meciuri de un 
nivel tehnic ridicat (Rapid — 
Dinamo : 3-2), ci și — în ca
drul aceleiași dispute (Dinamo 
— Politehnica : 3-2, de exem
plu) — momente de blazare, e- 
rori de execuție flagrante și 
momente de autentic spectacol. 
Atunci cind Rapidul de astăzi, 
avindu-l în frunte pe „bătrînul" 
Drăgan, a sirîns rindurile pentru 
a reînvia, omagial parcă, „?a- 
sele atotputernic", de acum cîți- 
va ani, blocajele, smaciurile, 
serviciile, dar mai ales pasele 
și fantezia în construirea atacu
rilor au entuziasmat. De partea 
cealaltă a fileului, dinamoviștii 
jucau atât de bine, de precis, in
cit păreau — și ei — ambițio
nați de o strălucire apusă.

în ceea ce privește rezultate
le, turneu] a marcat întorsături 
neașteptate. în timp ce „Poli" 
Galați a deziluzionat, dovedin- 
du-se incapabilă să reziste „rit
mului**, giuleștenii și-au găsit 
tocmai in aceste condiții dc 
mare turneu, vocația de altă
dată. Probabil că rapidiștâi nu 
vor termina campioni — de alt
fel cine și-ar fi pus această în
trebare înainte de turneu (?!) — 
însă scinteierile lor au trezit, în 
mod cert, nostalgii, contribuind 
și Ia revitalizarea atmosferei și 
ridicarea ținutei sportive a în
trecerii. Dinamoviștii ni s-au 
părul dezorientați și, în ciuda 
cîtorva seturi de zile mari, in
suficient pregătiți fizic.

? VOLEI

FEMININ:
Partida din ziua a două, Pe

nicilina — Rapid (3-2) tranșată 
în prelungiri anunța, pentru ul
tima etapă a turului turneului 
final al campionatului feminin, 
o echipă Rapid într-o evidentă 
ascendență de formă. în meciul 
cu Universitatea Timișoara a- 
cest lucru a fost confirmat însă 
nu atît printr-o evidentă valoa
re a jucătoarelor din Giulești 
cît, mai mult, printr-o evoluție 
inegală, cu repetate greșeli, a 
studentelor. Lupta, încheiată la 
scorul de 3-0 (9, 10, 13) a fost 
ceva mai echilibrată în final 
cînd timișorencele, la 13-14, au 
fost pe punctul de a-și adjudeca 
un set. Baga și Rebac au fost, 
din nou, cele mai bune de la 
învingătoare și ni s-au părut 
așa mai mult pentru participa
rea lor decisivă la fazele de 
atac.

Cealaltă întâlnire, de o deose
bită însemnătate pentru clasa
mentul turului, a opus formați
ile Dinamo și Penicilina Iași. 
Primele două seturi au fost 
spectaculoase prin răsturnările 
de situații : în primul, victorie 
„în galop" a Penicilinei (la 4), 
în celălalt, după 14-11 pentru 
ieșence... cîștigă Dinamo la 14 
(!), ca și în următoarele două ; 
la îl și la 12. Scor final 3-1, 
rămînîd ca returul să stabilea
scă formația campioană. Deo
camdată, în clasament Dinamo 
și Penicilina se află la egalitate 
(48 puncte) însă cu un setave- 
raj mal bun pentru dinamoviste. 
Minim mai bun : 71-13 față de 
71-15.

R. VIOREL

neî competiții sportive de 
masă — „Spartachiada de 
vară a tineretului". De a- 
tunci, treptele măiestriei spor
tive au fost parcurse rapid 
de talentatul luptător: cam
pion național, neîntrerupt, din 
1962, campion balcanic in
tre 1963—65, locul IV la O- 
limp ia da japoneza, „argint" 
la campionatele mondiale din 
Suedia (1965), campion al 
Europei la Essen (1966), 
„bronz" la mondialele de la 
București, în urmă cu trei ani 
yi, tot medalie de bronz, la 
Mexico. Să recunoaștem, este 
un palmares remarcabil al ți
nui sportiv ce poate fi nu
mit „un produs autentic al 
sportului de masă". In pre
zent el activează în cadrul 
clubului sportiv Dinamo Bu
curești (antrenor Dumitru 
Cuc). Martinescu își amin
tește mereu cu recunoștință- 
de primul său antrenor: Ște
fan Babin.

V. R.

„VULTURII" ȘI-AU LUAT ZBORUL!
La Clubul uzinelor „Grivița 

roșie" a avut loc recent ședința 
de constituire a asociației spor
tive școlare „VULTURII". Mem
brii săi, in număr de aproape o 
mie. sînt elevi ai Școlii profe
sionale „Grivița roșie". Am aflat 
că tânărul club — al cărui pre
ședinte de onoare este directo
rul școlii, Petre Cimponieriu și 
președinte, prof. Ștefan Deacu, 
va avea secții de fotbal, atletism, 
handbal, lupte, volei, baschet. 
Cîțiva dintre elevii membri fon
datori, I. Sasu, T. Zaharia, I. 
Bîrlea (toți anul I) și R. Ionescu 
(anul II), ne-au mărturisit că 
înființarea asociației se datorea
ză eforturilor reunite ale condu
cerii școlii, comitetului U.T.C., 
catedrei de educație fizică, în 
colaborare cu comitetul U.T.C. 
al sectorului VIII. Un ajutor

substanțial se așteaptă, mai ales 
in ceea ce privește consolidarea 
bazei materiale pentru sport, de 
Ia conducerea Uzinelor .Grivița 
roșie". Am luat cunoștință di 
nn bogat program de acțiuni 
sportive de masă, ce va fi inau
gurat chiar peste cîteva zile, 
prin concursul de pentatlon 
atletic, ștafeta turistică pentru 
băieți și fete. Vor urma imediat 
cupele anilor I și II la baschet 
și volei, precum și alte întîlniri 
In compania unor asociații spor
tive școlare. în încheiere, con
semnăm un răspuns promițător 
— participarea, în circa două 
săptămîni. la competiția atletică 
inițiată de ziarul nostru, „Cupa 
Scînteii tineretului".

ANDREI B.

FOTBAL
Iată că la foarte scurt timp 

după ..amicalul" de la Stuttgart, 
cu R.F. a Germaniei, echipa Ro
mâniei se află în fața unul nou 
test, penultimul dinaintea ple
cării spre Guadalajara. Mîine sea
ră (n.r. ora 20,30), la Reims, „tri
colorii" vor întîlni pe reprezen
tanții „cocoșului galic", care în 
ultimul lor meci internațional — 
cel cu Bulgaria (scor 1—1) — au 
arătat o formă foarte bună. Deși 
rezultatul constituia pentru fran
cezi un semieșec, antrenorul G. 
Boulogne a declarat ziariștilor 
că este mulțumit de evoluția ti
nerilor săi elevi și crede în vii
torul lor !

Ieri dimineață, fotbaliștii ro
mâni au părăsit Capitala pe ca
lea aerului, la bordul unei Curse 
TAROM. Au făcut deplasarea ur-

PENULTIMUL 
TEST

mătorii jucători : Răducanu și 
Adamache — portari ; Sătmârea- 
nu, Lupescu, Dinu Mocanu. Dan 
și Deleanu — fundași ; Radu Nun- 
welller, Dumitru și Pescaru — 
mijlocași ; Neagu. Domide, Du- 
mitrache. Lucescu, Dobrin și 
Dembrovschi — atacanți. La so
licitarea noastră, antrenorul e- 
merit prof. Angelo Niculescu ne-a 
comunicat ,,ll“-le care va începe 
jocul : RADUCANU - SATMA- 
REANU, LUPESCU, DINU, MO
CANU, RADU NUNWEILLER, 
DUMITRU, NEAGU, DOMIDE. 
DUMITRACHE, LUCESCU.

Tn ziarul nostru de mîine vom 
reveni cu amănunte legate de me
ciul Franța—România.

D. V.

Foto : GH. CUCU

In „Parcul copilului", simbătă

A. B. ȘERBAN

ETAPĂ CALMĂ

—.--7.- —r------’ ----------  după-amiază, s-a consumat unul
din meciurile etapei a 18-a a diviziei A. Speram, cunoscînd valoa
rea și mai ales poziția în clasament a echipei „Grivița roșie“ ca 
meciul cu „Farul" să fie unul... normal. Adică, fără probleme* pen
tru grivițeni. Surpriza nu a venit, ba mai mult la sfîrșitul primei 
reprize constănțenii conduceau cu 8—3. Dacă pînă la urmă .Grivița 
roșie" a cîștigat cu 15-9, aceasta se datorește mai ales lipsei de 
pregătire fizică a jucătorilor de la „Farul"

Care este totuși explicația acestui joc neglijent, lipsit de aplomb, 
tară angajarea totală a cunoștințelor tehnico-tactice ale jucători
lor de la „Grivița Roșie" ? Să încercăm să răspundem noi : Poate 
oboseala după turneul infructuos din această primăvară în străinăta
te sau poate siguranța liderului că meciul este doar o formalitate.

Ar fi bine ca seriozitatea, de care au dat dovadă în repetate rîn- 
duri grivițenii în pregătirea acestui campionat, să-i pună la adă
post de eventualele surprize.

Din meciurile de duminică, consemnăm următoarele rezultate : 
in Capitală, duminică dimineața : „Vulcan"—C.S.M. Sibiu 3—6 (!) j 
„Progresul"- Politehnica Iași - 0-3 : iar în țară Agronomia Cluj- 
Steaua — 0—11.

GABRIEL FLOREA
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o BASCHET : Politehnica Bucu
rești (f) la al 5-Jea titlu de cam
pioana

După o victorie în prelungiri 
realizată în fața Rapidului, ul
timul obstacol al studentelor în 
drumul spre titlul național a 
fost trecut cu succes 71—47 
(28—34) în meciul de ieri, din sa
la Dinamo, în compania forma
ției I.E.F.S. Din rîndul campioa
nelor s-au evidențiat • Ghiță, 
Taflan. Ciocan și Savu.
• TENIS : Năstase în finala 
„open" de la Roma

Jucînd excelent în semifinale 
unde l-a întrecut cu 4—6, 1—6, 
6—1, 7—5, 6—2, pe cunoscutul 
Nicola Pilici jucătorul român 
llie Năstase s-a calificat în fi
nala probei de simplu din ca
drul camp onatelor internaționa
le de tenis ale Italiei alături de 
cehoslovacul Jan Kodes care a 
dispus de Metreveli.

Se poate afirma că — cu două 
săptămîni înainte de partida i- 
naugurală din Cupa Davis '70, 
cu reprezentativa Iranului — în 
turneul de selecție pentru de
semnarea „secunzilor" lui Năs
tase și Țiriac, „apele s-au li
niștit". Ne referim, în special, 
la revenirea lui Sever Dron, 
care a dispus în trei seturi de 
C. Popovici. Acesta din urmă, 
nemaireușind să-și facă jocul 
în fața unui adversar refăcut din 
punct de vedere fizic și superior 
pe plan tehnic. O dispoziție 
deosebită, grefată pe cîteva noi 
acumulări tehnice, a manifestat 
Marcu, care se anunță un pre
tendent serios pentru echipa na
țională. în progres se află și 
Sever Mureșan, însă lipsa de 
stăpînire și inconstanța în mo
mentele dificile, îl recomandă 
doar ca un promițător out-si- 
der. Mărmureanu a dovedit — fă
ră să forțeze și nici să... strălu
cească — că rămîne racheta nr. 3. 
în ceea ce privește desemnarea 
celui de-al patrulea echipier 
pentru Cupa Davis comisia de 
selecție are o sarcină dificilă. 
Noi credem că trebuie ales între 
Dron și Marcu.

©©•••©©•••••••
ANDREI BÂRSAN

— Tov. căpitan I Fii te rog amabil și bagă-mi în pietrișul ăsta 
100 de grame de trotil.

Mă gîndeam să facă o explozie înainte ca să văd cum se com
pui IU.

Căpitanul mă ascultă cu o atenție de parcă i-aș vorbi despre un 
important plan de luptă și-și strigă soldatul cu o voce hUndă.

— Soldat / Un calup de 100 in pietriș. Adu și pianul.
Pianul e o instalație de făcut explozii în serie. Poate fi folosit și 

la o singură explozie.
Soldatul așează trotilul și începe să deruleze cablul. Se ascunde 

împreună cu căpitanul la vreo cinci metri după o movilă. Eu am 
lucrat cu 200 grame de trotil și am stat la trei metri.

— De ce vă ascundeți P
— Periculos/
M-am bucurat. Înseamnă că mă voi înțelege bine cu căpitanul. 

E fricos dar numai pentru pielea lui; pe mine nici nu m-a băgat 
în seamă că am rămas lingă explozie.

Căpitanul scoate capul de după movilă și îmi spune cu tonul 
cu care ar cere un chibrit sau o țigară.

— Cînd vreți să explodeze îmi spuneți.
— Păi să explodeze.
N-am terminat „păi să explodeze" că a și trosnit trotitlul. Pie

trișul țiuia prin aer ca gloanțele. M-am trîntit eu pe hurtă dar am 
avut și noroc că dacă venea vreo piatră spre mine nu mai aveam 
timp să mă arunc pe burtă.

Mă ridic încet in picioare și mă scutur pe haine. Mă uit la 
căpitan și nu mă pot abține să nu-i spun.

— Cam periculos.
— Periculos. Pietrișul e perforant.
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Mă uitam la el și nu-mi venea să cred că e posibil să am un 
asemenea noroc. Dacă știe și meserie pe cît e de calm, om m-am 
făcut.

Se aranjează cadrul. In fața unui dîmbuleț sînt Viorel și cu 
Mitică, cei doi cascadori. Pe dîmbuleț este plasat un calup de 50 
de grame de trotil îmi aduc aminte de țiuitul pietrelor de adineauri 
și spun să se acopere trotilul cu nisip. Aș fi stat eu la explozie 
dar nu puteam pentru că era filmat de aproape și eu la filmul 
ăsta am avut și un rolișor. Chiar eu aruncasem, grenada care acum 
exploda.

Se dă „motor*. Trotilul explodează și Mitică și Viorel cad pe jos.
— Stop motor I
Viorel se scoală de jos cu fața plină de sînge. Pietricică lingă 

pietricică ti intrase în față Cîteva pietricele mai mari, cam cît o 
boabă de mazăre îi perforaseră haina și i-au intrat în mînă și în 
spate. A venit o mașină și l-a dus la spital

Sînt complet nedumerit și dezorientat. Cum de s-a putut întîm- 
pla P Eu am lucrat și cu 300 și 400 de grame de trotil și parcă nu 
era așa brizant Nici nu trosnea așa tare.

Mă apropii de căpitan.
— De ce i-a intrat în față P
— Nisip. Nisipul e perforant.
Mă uit perplex la figura liniștită a căpitanului și-mi dau seama 

că pînă acum, de cite ori am lucrat cu trotil, acesta era băgat în 
pămînt.

— în pămînt nu explodează așa tare P
— Nu Și pămîntul nici nu-ți face nimic chiar dacă îți explo

dează în față.
N-am văzut niciodată un om mai calm ca acest căpitan Am 

colaborat extraordinar de bine îi spuneam pînă și pe ce picio» 
să-mi dea explozia Niciodată n-a greșit nici cu un centimetru. 
Mai tîrziu l-am întrebat cum de t-a lăsat pe cei doi în fața nisipu 
lui dacă el știa ce o să se întîmple ?

— Păi nu m-a întrebat nimeni.
— Bine căpitane, dar nu te-ai gîndit că s-ar putea să moară 

omul P
— Nu putea să moară de la 50 de grame de trotil.
Am crezut câ n-o să găsesc niciodată un om care să spună că 

o treaba nu-i periculoasă atunci cînd eu spun că e periculoasă.
AUREL GKUȘEVSCHI

(va urma)
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L a t e I e f o n J U D E Ț U L...
• BRĂILA

O INIȚIATIVA 
VIZÎND PERFECTIONAREA 
ACTIVITĂȚII CERCURILOR 

PE MATERII

Obiectivul principal pe care îl 
urmăresc cercurile pe materii 
este acela de a oferi elevilor 
posibilitatea de a-și valorifica 
— pe un plan superior și în- 
tr-un cadru organizat — aptitu
dinile pe care le au pentru un 
obiect sau altul de studiu. Pen
tru realizarea acestui obiectiv 
este nevoie, desigur, de o mun
că susținută, de pasiune și com
petență din partea acelora care 
se ocupă de îndrumarea cercu
rilor. în acest context se inscrie 
și inițiativa comitetului munici
pal Brăila al U.T.C.. în colabo
rare cu profesorii de speciali
tate din licee, de a organiza, la 
materiile principale. ședinte- 
model ale cercurilor respective.

Astfel, nu demult a avut loc 
un proces literar model, organi
zat de cercul literar al Liceu
lui nr. 1, condus de prof Lies 
Paulescu. Sala clubului „Pro
gresul" s-a dovedit neîncăpă
toare pentru numărul mare de 
participanți — membrii cercu
rilor literare din celelalte licee 
și elevi Dezbaterile acestui pro
ces literar s-au purtat oe margi 
nea romanului ..îngerul a stri
gat" de Fănu? Neagu suscitând 
un deosebit interes în rîndul a- 
sistenței. 

Membrii cercului de chimie 
de la Liceul „Nicolae Bălcescu". 
au oferit, colegilor lor din cele
lalte licee, o «erată științifică- 
model pe teme de chimie. Nu
meroasele experiențe efectuate 
în laborator au atras atenția 
participanților. De mult interes 
s-au bucurat experiențele : 
gheața care arde, focurile ben
galeze și flăcările olimpice. Par
tea a doua a seratei a cuprins 
momente distractive încadrate 
în tematica de specialitate, ofe
rind, printre altele, celor pre- 
zenți o surpriză plăcută ! „dan
sul elementelor"

Acțiunile organizate pînă 
acum, cit și cele ce vor urma 
constituie un prețios schimb de 
experiență și un îndrumar în 
activitatea de viitor a cercu
rilor pe materii din cadrul li
ceelor brăilene.

I. BELCIUGAN

• CLUJ
PRIETENII MUZEULUI

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Cluj al U T.C., în cola
borare cu Muzeul etnografic al 
Transilvaniei și-a deschis acti
vitatea cercul „Prieteni ai mu
zeului" adresat elevilor liceelor 
de cultură generală și de spe
cialitate din municipiul Cluj. în 
cadrul acestui -cerc, participanții 
vor dobîndi cunoștințe de etno
grafie. Prima temă a urmărit

familiarizarea participanților cu 
obiectul investigațiilor lor. A 
urmat vizitarea expoziției de 
bază a muzeului. Temele pre
zentate aici vor fi ilustrate de 
filme, excursii documentare 
etc.

I. RUS

• BIHOR
CERC DE FOLCLOR 

LA ORADEA

Din inițiativa Comitetului ju
dețean pentru Cultură și Artă» 
Bihor și a Casei creației popu
lare din Oradea, aici a luat 
ființă Cercul folcloric „Miron 
Pompiliu", care și-a propus să 
îndrume întreaga activitate de 
culegere și depozitare a folclo
rului din zona județului Bihor. 
Sînt membri ai cercului toți a- 
ce> culegători de folclor ce des
fășoară această muncă pe baze 
științifice și ajută la înființarea 
și funcționarea cercurilor de fol
clor din diferite zone ale jude
țului. La Oradea se va înființa 
o bibliotecă a cărții etnografice 
și de folclor, precum și o arhi
vă ce va cuprinde înregistrări 
manuscrise. filme, fotografii 
?ulegeri etc.

într-o ședință de lucru tinută 
recent, a fost aprobat regula
mentul de organizare și func
ționare al cercului, precum și 
planul de muncă pe anul în 
curs, din care spicuim : elabo
rarea și tipărirea pentru cule

gătorii din județ a unui Caiet al 
cercului. întocmirea. pinâ Ia 
sfîrșitul anului, a planului pen
tru ..Antologia folclorului biho
rean* ce urmează a fi tipărită 
în anul 1971. sprijinirea organi
zării ..Zilelor folclorului biho
rean" (prevăzute la sfîrșitul a- 
nului în zona Aleșd), organiza
rea pe baze științifice a arhivei 
Fondul folclorului bihorean etc.

ION PASAT

LUNI 27 APRILIE 1970

• 18,00 „Brățara de aur" — e- 
misiune oentru tineretul școlar.

• 18,30 Muzică dans, poezie..,
• 19.00 Telejurnalul de seară.
• 19,20 Reflector
• 19.30 Muzică populară
A 19,50 Totul pentru front, to

tul pentru victorie. Documente 
de epocă, .nărturti ale contempo
ranilor cu privire la uriașul efort 
pe care întreaga tară l-a depus 
pentru sprllinîrea acțiunilor de 
pe frontul antihitlerist.

O 20.15 Roman foileton : „Por
tretul unei doamne"

A 21.00 între metronom șl cro
nometru
• 22.05 Cadran — emisiune de 

actualitate .nternațională
• 22.30 Telejurnalul de noapte
O 22.-10 Scena emisiune de ac

tualitate teatrală



AUSTRIA. — Clădirea centrală a castelului Belvedere de la 
Viena, unde se desfășoară convorbirile sovieto-americane pri

vind limitarea armamentelor strategice

DUPĂ ALEGERILE
DIN COLUMBIA

0 nouă numărătoare
a

Listele electorale
vor fi verificate,

rezultatele
definitive urmind

a fi anunfate
in iunie

Interlocutorul nostru este Luis Fuentes, membru al Comisiei 
Executive Naționale a Consiliului Central al Tineretului Comu
nist din Venezuela. Un tânăr scund, cu o ținutâ degajata. Aprinde 
țigara dupâ țigara și, de cîteva ori, în clipele de concentrare 
își mîngîie mustața neagră. Are o volubilitate proprie celor ce 
trăiesc la sud de Rio Grande. Dar peste exuberanța anilor tineri 
s-a depus o gravitate mai puțin obișnuită. Poate, de aceea, 
după fiecare întrebare nu se grăbește sâ răspundă, ci își adună 
gîndurile.

fund antidemocratică. Se încear
că ignorarea problemelor reale 
ale studențimii și lichidarea au
tonomiei universitare. Amenin- 
țînd cu amputarea alocațiilor 
bugetare, guvernul tinde să a- 
nuleze ceea ce a mai rămas din 
libertățile universitare. Bătălia 
pe care studenții și cadrele di
dactice o poartă are un pronun
țat

guvernul a trebuit să bată în re
tragere. In altele lupta conti
nuă...

caracter politic.

— Ponderea numerica 
pe care generația tânără 
o are în Venezuela ac
centuează importanța op
țiunilor ei politice. Care 
sînt aceste opțiuni ?

■
fluenței exercitate printre stu
denți și elevi. în Caracas am 
reușit să constituim noi organi
zații de bază ale tinerilor mun
citori și să pătrundem în cartie
rele sărace ale orașului, unde îi 
organizăm pe tinerii șomeri.

— Primim, deseori, in
formații despre demons
trațiile și grevele tinerilor 
din Venezuela. Care sînt 
cauzele majore ale aces
tor acțiuni ?

VIETNAMUL DE SUD;

Acțiuni ale forțelor 
patriotice in mai 

multe regiuni

La Bogota s-a anunțat ca re
zultatele definitive ale recente
lor alegeri generale vor fi anun
țate în cursul lunii iunie. După 
cum a declarat controlorul ge
neral al stării civile, Ricardo Jor
dan Jimenez, după ce va fi efec
tuată noua numărătoare a vo
turilor, va urma o lungă perioa
dă de timp în care se vor ve
rifica toate listele electorale. în 
urma primei numărători a vo
turilor a fost declarat învingător 
în alegerile prezidențiale Misael 
Pastrana. Anunțarea acestui re
zultat a declanșat un val de ac
țiuni de protest violente din par
tea partizanilor lui Rojas Pinilla, 
celălalt candidat la funcția de 
președinte al Columbiei. După 
cum se știe, Rojas Pinilla a con
testat corectitudinea despuierii 
scrutinului de duminica trecu
tă. Din această cauză, în cursul 
zilei de ieri a avut loc o nouă 
numărătoare a voturilor, ale cărei 
rezultate nu parveniseră pînă 
la închiderea ediției.

— Aceste acțiuni reflectă cli
matul politic și social din Ve
nezuela. Schimbarea produsă în 
1968, cînd puterea a fost preluată 
de partidul social-creștin, nu a 
avut drept consecință soluționa
rea marilor probleme ale țării. 
Unele măsuri de început indicau 
dorința de a ține seama de sta
rea de spirit a populației. Dar, 
în esență, caracterul politicii o- 
ficiale a rămas antipopular^ceea 
ce explică amploarea mișcărilor 
revendicative. Prezența tineretu
lui în aceste mișcări este pe de
plin firească dacă ținem seama 
atît de factorul 
tinerii reprezintă 
tea populației în 
Ia — cit și de acuitatea 
vendicărilor __ .*
Ceea ce caracterizează mediul 
tineresc este puternica mișcare 
revendicativă, care în diferite 
ocazii are pronunțate trăsături 
politice. In mod deosebit această 
realitate se reflectă în universi
tate...

cultate acută. Există două pro
bleme legate între ele : alocațiile 
destinate școlii superioare sînt 
infime în, raport cu necesitățile 
și desuetudinea sistemului de 
învățămînt. Lumea universitară 
pledează pentru o adaptare a 
programelor de studii la actua
lele realități sociale și economi
ce ale țării. Se resimte necesi
tatea unei înnoiri a învățămîn- 
tului superior, ținîndu-se seama 
de nevoile de specialiști a’e Ve- 
nezuelei, de perspectivele ei. A- 
vem în țară aproximativ 66 000 
de studenți, dar mulți dintre ei 
sînt obligați să-și abandoneze stu
diile pe parcurs datorită greu
tăților materiale. Este îngrijoră
tor, mai ales, faptul că în facuJ-

— Ar fi interesant sâ 
cunoaștem, în linii mari, 
problemele cu care sînt 
confruntafi tinerii munci
tori din Venezuela...

— Intr-o țară în care majori
tatea populației o reprezintă ge
nerația tînără și în care masele 
muncitoare, prin vîrsta. lor, a- 
parțin în mare măsură tineretu
lui, problema nr. 1 a fost și 
rămîne cea a locului de muncă. 
Anual 80 000 de tineri încearcă 
să se încadreze în cîmpul mun
cii. Dar din acești 80 000 de ti
neri care vor să muncească doar 
un procentaj redus reușește să

— Forțele democratice și pro
gresiste, stingă combativă și re
voluționară, au în tineret un 
sprijin prețios. Majoritatea tine
rilor sînt angajați în lupta pen
tru prefaceri democratice, împo
triva imperialismului. Tinerii, 
unii la o vîrstă fragedă, mili
tează activ alături de partidele 
de stingă. Partidul Comunist se 
bucură de încrederea unor mase 
importante ale tineretului. Este 
semnificativ că cele mai multe 
din centrele studențești și lice
ale votează cu regularitate pen
tru comuniști. Din șase universi-

— Dorim să abordăm 
o alto zonă : cea a rela- 
Îiilor internaționale ale 

ineretului Comunist din 
Venezuela. Ce principii 
ghidează aceste relații ?

— Tineretul nostru comunist 
și-a exprimat clar poziția în 
problema relațiilor cu alte or
ganizații. La baza lor punem ca 
principii fundamentale respectul 
independenței, al autonomiei de 
acțiune, dreptul fiecărei organi
zații de a-și trasa propriile ei 
căi politice. Nimeni nu are drep
tul să se amestece în problemele 
interne ale vreunei organizații. 
Aceste principii le-am susținut 
în diferite reuniuni internațio
nale și le vom susține întotdea
una...

INTERVIUL „SCÎNTEII TINERETULUI"
numeric — 

majorita- 
Venezue- 

re- 
acestei generații. Venezuela: generația tînără

în efervescență

— Ce părere aveți des- 
Kre relațiile cu U.T.C. din 

omânia ?

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietnamul 
de sud au continuat în cursul 
nopții de sîmbătă spre duminică 
atacurile asupra pozițiilor trupe- 
'or americano-saigoneze. Un pur
tător de cuvînt militar american 
de la Șaigon a confirmat faptul 
că un convoi motorizat al forțe- 
’or americane a căzut într-o am
buscadă a patrioților, suferind 
pierderi în oameni și materiale, 
în timp ce se deplasa spre sud, 
prin provincia Binh Dinh, coloa
na de motorizate a fost întîmpi- 
nată cu un puternic foc de arme 
automate în apropiere de orașul 
Qui Nhon, situat la aproximativ 
420 de km. nord-est deȚSaigon.

Lupte între patrioți și trupele 
americane s-au semnalat și în 
nordul provinciei Thua Thien, 
unde acționează o divizie aero
purtată americană. Aceste lupte 
au fost calificate ca fiind „im
portante". Patrioții s.ud-vietna- 
mezi au atacat, de asemenea, ta
băra trupelor speciale de la Dak 
Sut, din regiunea Platourilor 
înalte. Comandanții militari ame
ricani de la Saigon apreciază că 
situația este grea în regiunea văii 
A Shau, unde grupele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
pregătesc „un al doilea val“ al 
ofensivei începute la 1 aprilie. în

această zonă, în mai anul trecut, 
au avut loc lupte sîngeroase, în 
urma cărora trupele americano- 
saigoneze au fost obligate să se 
retragă.

Pe de altă parte, avioane „B- 
52" au efectuat două misiuni de 
bombardament în zona frontierei 
sud-vietnameze cu Cambodgia, în 
provincia Tay Ninh. Lupte s-au 
dat și într-o regiune situată în 
apropierea frontierei cu Laosul.

lui Aldo Moro
in R. P. Bulgaria

• MINISTRUL DE EX
TERNE FRANCEZ, Maurice 
Schumann, a declarat la o 
reuniune a Camerei de co
merț din Lille că „ajutorul 
Franței acordat anul trecut 
țărilor in curs de dezvolta
re, exprimat în procente din 
produsul național brut, a fost 
de 1,12 la sută". Am depășit 
in această privință Statele 
Unite, a spus el, dar sîntem 
în urma Suediei și Olandei.

Vorbind despre intențiile 
de viitor ale guvernului fran
cez în această direcție, 
Schumann a precizat că „a- 
cest ajutor nu va putea fi 
menținut peste 1 la sută, ră- 
mînînd invariabil, în timp ce 
produsul național brut va 
continua să crească". Dar, 
guvernul francez, a spus el, 
se va strădui să consacre 
pentru ajutorul țărilor în curs 
de dezvoltare cel puțin 1 la 
sută din produsul național 
brut. Forma principală a a- 
cestui ajutor o va constitui 
asistența tehnică.

SOFIA. (Agerpres). — Ieri 
a sosit la Sofia ministrul a- 
facerilor externe al Italiei, Aldo 
Moro, într-o vizită oficială, la in
vitația ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria, Ivan Ba- 
șev.

în legătură cu aceasta, agen
ția B.T.A. precizează că Italia 
este unul dintre principalii par
teneri comerciali ai Bulgariei din 
rîndul țărilor capitaliste dezvol
tate. Valoarea schimburilor de 
mărfuri reciproce a fost în 1969 
de 104 milioane de dolari. Ex
portul bulgar pe piețele italie
ne s-a ridicat la 49 milioane de 
dolari, în timp ce importurile din 
Italia au reprezentat 55 milioane 
de dolari.

Agenția citată arată că cele 
două țări au semnat o serie de 
acorduri de colaborare care cre
ează condiții mai favorabile pen
tru dezvoltarea schimburilor co
merciale. A fost creată Comisia 
mixtă de colaborare economică și 
industrială și au fost semnate a- 
corduri de cooperare în domeniile 
construcției de mașini, industriei 
chimice, petroliere, metalurgice, 
textile, alimentare etc. în Italia 
funcționează, de asemenea, două 
societăți mixte bulgaro-italiene, 
care contribuie la dezvoltarea 
schimbului de produse.

— Efervescența din me
diul studențesc a devenit 
un fenomen permanent. 
Cum se explica aceasta ?

— Explicația se află in faptul 
că revendicări’e studențeștj 
nu-și găsesc soluționarea și că 
în loc să studieze aceste reven
dicări, autoritățile preferă să 
recurgă Ia represiuni. în anul 
tiecut, cea mai mare parte a uni
versităților au fost luate cu asalt 
de către armată și numai pentru 
ocuparea Universității Centrale 
s-au trimis peste 5 000 de mili
tari înarmați. Asemenea situații 
au un deznodămînt dramatic : 
mulți tineri sînt arestați, unii 
sînt răniți și, deseori, înregis
trăm chiar morți.

— Tn ce constau reven
dicările studențești ?

— Universitățile Venezuelei 
trec printr-un moment de difi-

NE VORBEȘTE LUIS FUENTES, MEMBRU AL COMISIEI EXECUTIVE NAȚIONALE 
A CONSILIULUI CENTRAL AL TINERETULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

tățile tehnice 80 la sută din stu
denții care intră în primul an 
nu-și încheie studiile, părăsind 
mai devreme sau mai tîrziu 
cursurile universitare. Faptul 
trebuie pus în legătură și cu ba
rierele care împiedică accesul 
la studii universitare al tineri
lor din păturile sărace : taxele 
de intrare, prețurile manualelor, 
numărul extrem de redus al 
burselor. La Universitatea Cen
trală din cei 25 000 studenți, ma
ximum... 1 000 primesc burse și 
acestea sînt foarte mici, insufi
ciente pentru cheltuielile strict 
necesare. Guvernul a e’aborat 
un proiect de reformă universi
tară dar esența legii este pro-

nbțină o slujbă. Avem un mare 
număr de șomeri : aproape ju
mătate de milion. Mulți șomeri 
n-au avut posibilitatea unei pre
gătiri profesionale. Ei nu dispun 
decît de forța brațelor. învăță- 
mîntul tehnic, mijloacele de ca
lificare sînt extrem de limitate. 
Există mai multe șco’i industria
le în zona Goayana dar ele sînt 
insuficiente. în ceea ce priveș
te muncitorii, cererile lor de re
forme sociale se lovesc de refu
zul autorităților și patronatului. 
Conflictele de muncă s-au în
mulțit, realitate exprimată în 
amplificarea mișcării greviste, 
în o serie de sectoare economice

tați, cinci sînt conduse de comu
niști. în a șasea președinte a 
fost ales un militant al unei or
ganizații democratice. La Uni
versitatea din Caracas tineretul 
comunist dispune de majoritate.

— Care sînt preocupă
rile actuale ale organiza
ției dumneavoastră ?

— întărirea rîndurilor, extin
derea activității noastre în cele 
mai diferite categorii ale tinere
tului, mai ales în mediul indus
trial și rural, consolidarea în

— Acordăm o deosebită apre
ciere legăturilor cu organizația 
frățească din România, față de 
care nutrim o profundă simpa
tie. Cunoaștem România nu nu
mai din știrile gazetelor, ci și 
din numeroase contacte directe, 
întîlnirile între reprezentanții 
organizațiilor noastre s-au dove
dit utile. Apreciem mult respec
tul reciproc, prietenia, care ca
racterizează aceste întîlniri și 
sîntem recunoscători pentru ges
turile voastre de solidaritate cu 
lupta tineretului din Venezuela. 
Invitația de a veni la București 
am primit-o cu deosebită bucu
rie. In vizita întreprinsă în Ro- J 
mânia am putut cunoaște marile 
realizări ale poporului român, 
condus de Partidul său Comu
nist, rolul Important al tineretu
lui, activitățile interesante des
fășurate de U.T.C. Părăsesc 
România cu un sentiment de sa
tisfacție. Mulțumesc pentru sin
cera voastră prietenie...

EUGENIU OBREA

SIERRA LEONE:

• AGENȚIA M.E.N. anunță că 
printr-un decret al președintelui 
Gamal Abdel Nasser, Mohamed 
Hassanein Heykal, redactor-șef 
al ziarului „Al Ahram", a fost 
nuiâit ministru al orientării na
ționale în locul lui Mohamed 
Fayek. El își va păstra, totodată, 
funcția de redactor-șef al ziaru
lui pe care îl conduce.

Prin același decret, Mohamed 
Hafez Ismail, ambasador al Re
publicii Arabe Unite în Fran
ța, a fost numit șef al serviciilor 
de informații egiptene.

• LA CENTRUL SPATIAL 
DE LA HOUSTON s-a anunțat 
că testele medicale la care a fost 
supus astronautul Thomas Ma
ttingly nu au permis descoperi
rea vreunui simptom al rujeolei.

Se știe că Mattingly a fost înlo
cuit în ultimul moment cu Jack 
Swigert în echipajul navei „A- 
pollo-13“. întrucît exista riscul 
ca el să se îmbolnăvească de o- 
ceastă maladie într-un moment 
important al zborului. La Hous
ton se apreciază că Mattingly 
ar putea face parte din echipa
jul navei „Apollo-16“ a cărei lan
sare este programată pentru sfîr- 
șitul anului viitor. După acci
dentul survenit în cursul misiu
nii „ApoUo-13“. este însă posi
bil ca programul spațial ameri
can sâ sufere anumite modifi
cări.

statistici publicate recent, Libia 
a exportat în luna ianuarie a 
acestui an peste 115 milioane 
de barili petrol brut.

Ziua independenței

„Primăvară 
agitată^ 
in Portugalia
Corespondenții dc presă din capitala portugheză semnalează 

o recrudescență a frămintârilor social-polilice. (NEUE ZURCHER 
ZEITUNG vorbește chiar de „o primăvară foarte agitată**).

Pe parcursul acestei luni :
, • Circa 26 000 de muncitori din Lisabona și Porto au parti

cipat la acțiuni greviste în sprijinul revendicărilor economice și, 
totodată, pentru recunoașterea sindicatelor lor, actualmente ile
gale. Cercurile guvernamentale nu-și ascund iritarea în fața a 
ceea ce ele denumesc „încălcarea masivă a legii 218“ (lege care 
interzice grevele) și „escaladarea mișcării sindicale subterane" 
(creșterea influenței și forței sindicatelor ilegale muncitorești).

• Peste 3 000 de funcționari ai poștei și mai bine de jumătate 
din personalul serviciilor administrative locale au organizat o 
greva de 48 de ore (cea mai mare grevă a funcționarilor din in- 
stituițiilc de stat de la instaurarea salazarismului).

• 320 de personalități catolice — preoți și intelectuali din în
treaga țară — au semnat un memoriu adresat premierului Caetano 
în care cer „reconsiderarea actualei politici față de teritoriile de 
peste mări" și încetarea războiului colonial din Angola, Mozam- 
bic și Guineea care înghite 40 la sută din bugetul statului por
tughez.

CAMBODGIA. —* Tancuri patrulînd pe străzi la Pnom Penh 
pentru preîntâmpinarea manifestațiilor de protest împotriva 

noului regim

O PARLAMENTUL JAPONEZ 
a aprobat proiectul de lege care 
prevede participarea reprezen
tanților populației din Okinawa 
la lucrările sale. Potrivit noii 
legi, în Camera Reprezentanților 
(inferioară) vor fi create cinci 
locuri, iar în Camera Consilieri
lor (superioară) trei locuri pen
tru deputății aleși de locuitorii 
Okinawci. Pînă în 1972 cînd, 
conform acordului intervenit în
tre Washington și Tokio, Oki
nawa urmează să fie retrocedată 
Japoniei, reprezentanții ei nu 
vor avea drept de vot, ci numai 
posibilitatea de a participa la 
dezbateri. în Naha, capitala in
sulei, a și început campania e- 
lectorală pentru desemnarea re
prezentanților în parlamentul 
din Tokio, alegerile urmînd să 
aibă loc, probabil, în luna oc
tombrie.

• MINISTRUL PETROLULUI 
ȘI MINELOR al Libiei, Ezzidi- 
ne Mabrouk, a anunțat că gu
vernul libian a început consul
tări cu firme străine în vede
rea construirii în regiunea Ben
ghazi a unei a doua rafinării 
de petrol.

Prima rafinărie se află deja 
în construcție în apropiere de 
Tripoli și va fi dată în exploa
tare în curînd. Potrivit unor

• GUVERNUL IORDANIAN 
a hotărît să supună unui con
trol riguros deplasările tuturor 
persoanelor care călătoresc cu 
legitimații și documente palesti
niene, a anunțat un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Inter
ne al Iordaniei. Potrivit acestei 
hotărîri, vor fi acordate autori
zații de intrare în Iordania nu
mai acelor palestinieni ale că
ror documente de călătorie 
poartă o viză de reîntoarcere în 
tara unde domiciliază în prezent.

De această măsură au fost a- 
vizate organele de frontieră, mi
siunile diplomatice iordaniene, 
precum și toate guvernele țări
lor arabe.

• JAPONIA VA DEPĂȘI 
S.U.A. la produsul național brut 
în cursul acestui deceniu, a de
clarat cunoscutul om de afaceri 
american, John King, ambasa
dor special al Statelor Unite la 
„EXPO ’70" de la Osaka. Luînd 
cuvîntul în fața membrilor ca
merei de comerț din Denver, el 
a relevat că industria america
nă „pierde din avansul tehnolo
gic" pe care îl deținea în econo
mia mondială a lumij capitalis
te, învinuind pentru aceasta pe 
industriașii americani. John 
King a propus crearea unei „co
misii de urgență" care să între
prindă un studiu asupra poziției 
actuale a S.U.A. în economia 
mondială și să recomande mă
surile care ar urma să fie luate 
în perspectivă. Omul de afa
ceri american s-a arătat deose
bit de impresionat de modul în 
care japonezii și-au organizat 
economia, capabilă, în multe 
domenii, să rivalizeze cu cea a 
Statelor Unite.

Poporul din Sierra Leone 
sărbătorește azi pentru a noua 
oara ziua proclamării indepen
denței tării sale.

tn aceasta perioadă s-au 
depus eforturi însemnate pen
tru progresul economiei, afla
tă la 27 aprilie 1961, în mo
mentul proclamării indepen
dentei, într-o pronunțată sta
re de subdezvoltare. Deși mi
cul stat independent de pe 
coasta apuseană a Africii 
(71*740 km. p., 2,5 milioane 
locuitori) dispune de impor
tante bogății naturale, în spe
cial zăcăminte de diamante, 
aur, crom, platină, molibden 
Îi minereu de fier, regimul co- 
onial a lăsat o moștenire eco

nomică grea. ?este 90 la suta 
din populația țării era ocupa
ta în agricultură, pe plantații
le de orez, cafea și cacao. So
cietățile miniere străine care 
exploatează resursele de mine
reu de fier și diamante se li
mitaseră la industria extrac
tivă, prelucrarea avînd loc în 
metropolă. Singurele între
prinderi industriale prelucră
toare erau cele cîteva fabrici 
de decorticare a orezului, de 
ulei și săpunuri.

După proclamarea indepen
denței, în Sierra Leone au 
fost înființate numeroase în
treprinderi industriale, îndeo
sebi, în domeniul prelucrării 
damantelor, principala resursa 
economică a țării. Crearea u- 
nei industrii naționale este în
greunată însă de faptul câ 
principalele bogății ale țării 
sînt concesionate unor com
panii străine. Pentru întărirea 
forței economice a statului, 
guvernul a instituit recent

controlul sau asupra a 51 la 
sută din acțiunile companiilor 
miniere străine, îndreptînd 
beneficiile astfel obținute spre 
dezvoltarea unor noi sectoare 
ale economiei naționale.

In prezent este în curs de 
realizare un plan de dezvolta
re de 10 ani, adoptat în 1962, 
care cuprinde măsuri de dez
voltare a agriculturii, comer
țului, transporturilor, învăță- 
mintuluj, asistenței medicale 
etc. Au fost înființate 223 de 
școli de diferite grade, iar 
în capitala tarii, Freetown, 
primul institut de învățămînt 
superior.

Pe plan extern, Sierra Leon© 
duce o politică de neutralita
te și colaborare cu toate sta
tele. In acest cadru se situea
ză și relațiile dintre Sierra 
Leone și România, concretiza
te, între altele, în stabilirea de 
relații diplomatice în 1964.

B. ȘT.
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IMPERIUL NEVĂZUT
• Studenții facultăților de drept, din Lisabona și Coimbra au 

inițiat o grevă (cu ocuparea amfiteatrelor) timp de două zile 
în sprijinul urgentării promisei reforme universitare. Inițiativa 
a fost repede urmată în toate centrele studențești, numărul stu
denților care au participat la grevele demonstrative de scurtă 
durată și la diversele adunări sub cuvîntul de ordine „Reforma 
universitară", ridicindu-se ia aproape 30 000

Paralel cu această recrudescență a frămîntărilor sociale și po
litice, se remarcă ceea ce corespondenții din capitala lusitană de
numesc „o creștere a presiunilor curentului de extremă dreaptă" 
în sinul guvernului portughez. NEUE ZURCHER ZEITUNG se 
referă, în acest sens, la „o acțiune concentrată a elementelor 
dure" care, acuzîndu-l pe premierul Caetano de „favorizarea u- 
nui climat prea tolerant" cer declanșarea unei noi runde de re
presiuni. Majoritari în cabinetul portughez, exponenții „liniei 
dure" au șanse evidente să-și impună punctul de ve'dere. In 
acest sens a atras atenția un comunicat publicat după o ședin
ță de cabinet ținută la 11 aprilie, în care se preciza că „un dia
log cu opoziția e considerat actualmente inutil** și se avertiza că 
„nu vor fi tolerate dezordini sociale și politice".

Este. însă, foarte îndoielnic că represiunile sub formula „sa- 
lazarism fără Salazar" vor putea menține sub control o situație 
mereu mai explozivă într-o țară care înregistrează cel mai scăzut 
venit pe cap de locuitor, cele mai ridicate cheltuieli militare, cel 
mai redus buget pentru învățămînt, cel mai ridicat procent de 
analfabeți și șomeri din întreaga Europă. Există, dimpotrivă, 
motive să presupunem că „primăvara foarte agitată" de care 
vorbește cotidianul elvețian citat la începutul acestei relatări, va 
fi urmată de frămîntări și în anotimpurile ulterioare.

EM. RUCĂR

într-un articol publicat 
recent de LE FIGARO, se 
arată că puterea de viață 
și de moarte a Mafiei de
pășește limitele S.U.A. și 
Italiei. Plecind din New 
Jersey și Sicilia „prima 
puf 're financiară și crimi
nală mondială" își extinde 
activitatea chiar în Cana
da și Australia, dispunînd 
de o cifră de afaceri a- 
nuală evaluată la 20 000 
miliarde franci vechi. Su
ma aceasta echivalează, 
potrivit ziarului parizian, 
cu bugetul militar ameri
can, fiind aproape de 
trei ori mai mare decît to
talitatea cheltuielilor sta
tului italian sau, altfel 
comparată, cu suma afa
cerilor primelor 10 com
panii americane luate la 
un loc. După ultimul răz
boi mondial, Mafia — a- 
părută prin anul 1815 în 
Sicilia — și-a concentrat 
majoritatea activităților 
sale în S.U.A., activități 
care în ordinea importan
ței sînt următoarele: 
jocurile de noroc și pa

riuri (20 de miliarde de 
dolari pe an, din care o 
treime profituri nete), îm
prumuturi cu camătă (ta
xă oficială — 20 la sută 
săptămînal), traficul de 
droguri (350 de milioane 
de dolari anual) valută și 
titluri financiare — false 
sau furate.

Cea mai mare parte a 
beneficiilor Mafiei este 
investită ulterior — une
ori după lungi perioade 
— în activități,legale (lo
caluri de noapte, restau
rante și hoteluri, între
prinderi de transport, ma
șini automate, etc.). însă, 
aceste investiții nu urmă
resc doar obținerea unor 
profituri, ci servesc mai 
ales, ca paravan afaceri
lor ilegale. Iată cîteva e- 
xemple, semnificative în 
acest sens. Mafioții au în
ființat fabrici în Italia, 
specializate cu exportul 
spre S.U.A. al unor pro
duse specifice bucătăriei 
italiene. în interiorul u- 
nor asemenea produse, 
drogurile traversau — și

traversează încă — Atlan
ticul. Lucky Luciano — 
cunoscut mafiot — asociat 
cu șeful Mafiei siciliene, 
Don Carlo Vizzini, a creat 
în apropiere de Palermo 
o fabrică de dulciuri, care 
a dispărut într-o singură 
noapte — cu utilaj și mun
citori — atunci cînd s-a 
aflat că în locul unei um
pluturi obișnuite, în inte
riorul fiecărui drageu se 
găsea unul sau două gra
me de heroină. Recent 
s-a descoperit că drogu
rile se îndreptau din Si
cilia spre S.U.A. și în cla
pele acordeoanelor fabri
cate de o întreprindere cu 
capital mafiot din Ancon*, 
sau în... pietrele funerare 
produse de o firmă Sici
lians pentru cimitirele a- 
mericane. Societățile- 
paravan servesc pentru a 
justifica importante și 
frecvente tranzacții mo
netare și „pentru a în
noda bune relații cu oa
meni politici și adminis
trativi" (LE FIGARO). 
Așa au apărut „Oii Mi

neral", „Mediterranean 
Metals", „Mediterranean 
Copper". Lucky Luciano 
nu posedă numai indus
trii la Napoli, dar are o 
bancă la Palermo specia
lizată în finanțarea cons
trucțiilor.

Grație sprijinului poli
tic și administrativ pre
cum și presiunilor, cu 
deosebire în S’cil ia occi
dentală, Mafia, are un rol 
de monopol absolut asu
pra următoarelor sectoa
re : construcții, controlul 
piețelor, abatoare și cen
tre de desfacere a cărnii, 
pompe funebre și cimitire 
etc. Cea mai „pitorească" 
Mafie a Siciliei este fără 
îndoială aceea a cimitire
lor ; șeful său este un 
preot foarte cunoscut, 
membru al consiliului co
munal, proprietar al unei 
bănci și acționar al mai 
multor societăți de cons
trucție. Dacă nu se' adre
sează mafioților, familiile 
morților pot aștepta... trei 
ani un permis de înmor-

mîntare. între timp, ca
voul familiei poate fi a- 
runcat în aer... Dar Mafia 
cimitirelor nu se limitează 
numai la monopolul pom
pelor funebre, flori, o- 
biecte ornamentale, cons
trucții de morminte. Ea 
servește. de asemenea, 
pentru a asigura ascunză
tori contrabandiștilor ur
măriți de poliție.

Oamenii Mafiei își a- 
daptează într-o asemenea 
modalitate activitatea in
cit, chiar în noaptea în 
care este hotărîtă o an
chetă, „spărgători necu- 
noscuți" sustrag cu abili
tate documentele compro
mițătoare fie de la primă
rie din birourile poliției 
sau chiar din cele ale Pa
latului de justiție. De alt
fel este notorie complici
tatea unor lideri politici, 
financiari și administra
tivi la acțiunile Mafiei. 
Filmul „Cînd se arată cu
cuveaua" a evocat eloc
vent o realitate dramatică.

I. TIMOFTE

• PROFESORUL CHRIS
TIAN BARNARD a anunțat 
sîmbătă în cadrul ședinței de 
încheiere a unui simpozion de 
biologie și transplanturi, care 
s-a desfășurat la Durban, că 
nu va mai efectua, probabil, 
niciodată grefe cardiace asu
pra unor pacienți a căror 
vîrstă este de peste 55 de ani. 
Analizînd rezultatele de pînă 
acum ale noii tehnici opera
torii, profesorul Barnard a 
subliniat că „rezultatele au 
fost atît de slabe. îneît se 
pune problema să ne alegem, 
cu foarte multă grijă paci- 
enții". Datele de pînă acum, 
a adăugat el, demonstrează că 
cea mai dificilă problemă 
rămîne respingerea organu
lui nou grefat, fenomen care 
nu poate fi evitat cu mijloa
cele de care dispune medici
na în momentul de față. Cu 
toate acestea, profesorul Bar
nard a afirmat că medicii nu 
trebuie să se descurajeze, și 
câ grefele cardiace trebuie să 
fie efectuate și în viitor, 
mulți dintre cei suferinzi de 
afecțiuni cardiace putînd 
primi astfel un ajutor real.

R. P. CHINEZĂ A LANSAT 
PRIMUL SĂU SATELIT 

ARTIFICIAL AL PĂMINTULUI

• LA 24 APRILIE 1970, în 
R. P. Chineză a fost lansat cu 
succes primul satelit artificial 
al Pămîntului. Satelitul are o 
perioadă de rotație de 114 mi
nute pe o orbită al cărei peri- 
geu este de 439 kilometri, iar 
apogeul de 2 384 km. înclinația 
orbitei față de planul ecuatorial 
este de 68,5 grade. Satelitul are 
o greutate de 173 kilograme. El 
emite pe o frecvență de 20 009 
megacicli.

In comunicatul oficial dat pu
blicității se precizează că lan
sarea cu succes a primului sa
telit artificial chinez este un în
ceput bun în dezvoltarea tehno
logiei spațiale a R. P. Chineze.

Totodată, se arată că Comite
tul Central al P.C. Chinez fe
licită cu căldură pe muncitorii, 
comandanții și militarii Armatei 
populare de eliberare, oamenii 
de știință, inginerii și tehnicie
nii și pe toți cei care au contri
buit la munca de cercetare, con
struire și lansare a satelitului.
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