
Proletari din toate țările, uniti-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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S-a deschis
Festivalul

cultural-artistic

„Primăvara

arădeană"

.Peste 700 de brigadieri în pri mul lor careu: în sistemul de irigații Pietroiu —• Ștefan cel 
Mare s-a constituit primul Șanti er național al tineretului din agr iculturi.
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ÎN SISTEMUL DE IRIGAȚII PIETROIU -ȘTEFAN CEL MARE
■ 0 ÎNTREBARE CINE URCA

PRIMUL ȘANTIER 
NATIONAL AL TINERETULUI

DIN AGRICULTURĂ7

■

LEGITIMĂ

CASEI
PE PODIUMUL
DE CULTURA ?

S-a deschis Festivalul 
cultural-artistic „Primăva
ra arădeană", manifestare 
tradițională consacrată re
înnoirii naturii, și frumu
seților obiceiurilor și dati
nilor locale. Duminică, la 
Teatrul de Stat, a avut 
loc o întîlnire cu fii ai 
Aradului — academicieni, 
profesori universitari, po
eți, dramaturgi, compozi
tori — care au venit să-și 
revadă orașul. In cursul 
după-amiezii, numeroși ti
neri arădeni au participat 
la un concurs literar pe 
tema „Ion Slavici". Seara, 
în cinstea oaspeților festi
valului, Teatrul de stat a 
prezentat în premieră noua 
piesă a dramaturgului a- 
rădean Paul Ever ac, „Ca
mera de alături".

(Agerpres)

I

leii, pentru prima dată în răs- 
timpul de la excavarea primei 
cupe de pămînt, eveniment con
semnat cu aproape doi ani și ju
mătate în urmă, pe marele șan
tier de irigații Pietroiu — Ște
fan cel Mare nici o draglină nu 
și-a mai rotit gîtul său de gira
fă, nici un buldozer sau excava
tor n-a mai „dragat" solul fertil 
pentru a deschide cale apelor ce 
vor vitaliza agricultura unei bune 
girți din Cîmpia Bărăganului, 

etonierele de la puternica sta
ție de pompare Pietroiu, de la 
celelalte 20 de stații de repom- 
par,. și de punere sub presiune 
au rămas și ele în repaus pentru 
cîteva ore... Constructorii — de 
la Niță Cîrciumaru, veteran al 
Bumbești-Livezenilor și mai apoi 
al șantierelor de îndiguiri din 
Lunca Dunării și pînă la frații 
Petre și Gavrilă Buia, coborîți a- 
nul trecut tocmai • din Boghișul 
Sălajului, astăzi, la 19 ani numă- 
rindu-se printre cei mai destoi
nici sudori; de la inginerul șef 
al șantierului, Ion Smeureanu, și 
dumnealui încărcat cu experien
ța marilor șantiere din ultimii 
douăzeci de ani $i pînă la ingi
nerii Romulus Tomescu și Iustin 
Mihai, doar de cîteva luni veniți 
de pe băncile facultății; de la 
șeful de echipă Gogu Stîrcu, 
aflat fn pragul pensionării și pînă 
la cel de vîrsta fiului său Con
stantin Stîrcu, ce va susține peste 
puțină vreme examenul de ates
tare a calificării în meseria de 
sudor — în număr de peste două 
mii, au participat la sărbătores
cul moment de investire a șan
tierului întins pe nu mai puțin 
de 550 kilometri patrați, cu titlul 
de ȘANTIER NAȚIONAL AL 
TINERETULUI.

Urmînd exemplul celor de pe 
Lotru și a celor ce se opun Du
nării la Porțile de Fier pentru a 
da naștere celei mai strălucitoa
re dintre stelele centralelor hi- 
dro-electrice ale țării, însufle
țiți de înaltul sentiment al 
datoriei față de sarcinile ce 
le-au fost încredințate, hotărîți 
să fie în primele rfnduri ale con
tinuatorilor nobilei tradiții a mun
cii voluntar-patriotice, peste 700 
de tineri s-au adunat în această 
dimineață de pe fronturile de lu
cru pentru a susține și în pri
mul lor careu sub catargul ce 
va păstra mereu ridicat tricolo
rul țării, hotărfrea de a munci 
neobosit pentru încheierea îna
inte de termen a lucrărilor, pen
tru obținerea unei înalte eficien
te a investiției. O singură ab
sență: cei 47 de membri ai bri
găzii a 6-a — screpere, aflați de 
două săptămîni în incinta Bor- 
cea III, unde veghează ca forța 
Dunării învolburate să nu rupă 
digul ce apără peste 15 000 hec
tare de teren. Ei au transmis prin 
mesagerul lor hotărfrea de a fi 
mereu la datorie.

Ora 11,00. Din piepturile a 
peste șapte sute de brigadieri și

încă de cel puțin trei ori pe a- 
tîția constructori, elevi și țărani 
cooperatori, părtași la eveniment, 
răsună cîntecul închinat partidu
lui. E ridicat pe catarg drapelul 
patriei. Maistrul Virgil Lupu — 
secretar al comitetului U.T.C. 
coordonator, comandantul șan
tierului — raportează tovarășului 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al C.C. al 
U.T.C., și ministru pentru pro
blemele tineretului, că brigadie
rii sînt gata să-și înceapă activi
tatea. După ce a transmis un 
călduros salut celor peste 700 de 
brigadieri și le-a urat succes în 
activitatea lor, tovarășul Ion 
Iliescu înmînează din partea C.C. 
al U.T.C. drapelul Șantierului 
național al tineretului Petroiu — 
Ștefan cel Mare.

Calde cuvinte de salut au a- 
dresat brigadierilor și tovarășii 
Marin Vasile, prim secretar al 
comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., ing. Barbu Popescu, mi
nistru adjunct al agriculturii și 
silviculturii, Ion Smeureanu, șe
ful șantierului de irigații Pietro
iu — Ștefan cel Mare, Niță Cîr- 
ciumam, veteran al șantierelor 
muncii patriotice și alții.

Manifestarea s-a încheiat cu 
un bogat program artistic.
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O instituție de cultură oare
care (și cu atît mai mult o casă 
de cultură) nu este decît aparent 
o firmă abstractă; de fapt ea este 
identificată uneori de public cu 
personalitățile cu care i se faci
litează contactul. Relația persona
litate — casa de cultură, nu pune 
doar problema unui automat 
transfer de autoritate către insti
tuția ca ataie, ci are o asemenea 
multitudine de sensuri, îneît o 
examinare a ei ni se pare a fi 
modalitatea de a deschide o per
spectivă spre chiar miezul lucru
rilor. Așadar, cine urcă pe po
diumul casei de cultură ?

„Ecran-clubul", de pildă, ni 
se pare că exagerează în perse
verența față de propria firmă, re- 
dueîndu-și invitații de prestigiu 
doar la cîțiva regizori, actori și 
critici de film. Nu vrem să fim 
greșit înțeleși: credem că profila
rea activității cluburilor tineretu
lui a fost o foarte bună măsură or
ganizatorică. Dar ea nu trebuie să 
ducă la unilateralizare. Cu atîl 
mai mult, în oazul Ecran-clubu- 
lui : cultura cinematografică poa
te fi axul în jurul căruia să gra
viteze și alte arte, cu care cine
matograful are contingență. Mal

[ intens de lucru, atenție, 

spectaculos, iată ceea ce poa

te fi tntîlnit oriunde în ca

drul sistemului do irigații.

L Foto : C. CIOBOATĂ

mult, pelicula poate fi folosită și 
ca excelent mijloc de informare : 
cîteva documentare, bine alese, 
ar putea deveni partea ilustrati
vă a unui club de actualități; un 
ciclu de filme de artă ar putea 
fi un bun prilej de a înlesni con
tactul multor tineri cu arta plas
tică modernă, cu condiția însă ca 
ghizii să fie oameni de reală 
competență.

Tînărul simte nevoia unor mo
dele, asupra lui o personalitate 
marcantă poate avea efectul de 
catalizator al unor reacții cu a- 
dînci repercusiuni în formarea 
sa intelectuală și morală. Și unde 
altundeva s-ar putea cel mai bine 
să se încerce provocarea acestor 
reacții, dacă nu în cluburile care 
le sînt destinate. în multe clu
buri, acest lucru a fost lucru în
țeles, dar rău slujit, așa că dis
tanța dintre intenții și realitate 
este zdrobitoare. „Universal-clu- 
bul“, de pildă, și-a propus un 
ciclu de acțiuni lunare — „Bucu
roși de oaspeți■!" — care constă 
tocmai în întîlniri cu oameni de 
cultură, artă, știință. Dar nume
le care ne-au fost citate ne în
dreptățesc să credem că tinerii
— cîți or fi fost — n-au prea a- 
vut motive să fie bucuroși de 
niște oaspeți atît de obscuri. Ca 
•ă, nu mai vorbim de diversele 
activități ce se preconizează aid
— din punctul acesta de vedere, 
își merită numele de „Universal- 
club" — și unde, credem, pre-

C. T. DIACONU

(Continuare In pag. a Il-a)

SOSEȘTE AZI
V

SĂ DISCUTĂM DESPRE
TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

LA TIMIȘOARA, ULTIMA ETAPĂ A „CROSULUI

al tinereții
9

TIMIȘOARA (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Pla
toul și aleile ce înconjoară 
Universitatea timișoreană au 
cunoscut, ieri dimineață, o 
animație cu totul deosebită. 
Mii de spectatori tineri și 
vîrstnici au ținut să fie pre- 
renți pe traseu și să aplaude 
acest festival sportiv al tine
reții, revărsare de energie a 
sutelor de finaliști care și-au 
disputat cu ardoare deose-

VIOREL RABA 
Continuare tn pag. a IlI-a)

UNDE SINT ABSENT»
CÎND... CHIULESC

Un reporter pe urmele celor absenți de la serviciu, 
salariați ai Șantierului naval Galați

Ne-am înfățișat într-una din 
zilele trecute la Șantierul naval 
din Galați. De la ultima noastră 
vizită în această întreprindere nu 
a trecut decit o săptămînă. A- 
tunci constatam un număr de 
absențe nemotivate inadmisi
bil de mare. Și tocmai de aceea 
revenim, pentru a clarifica mai 
mult cauzele risipirii timpului de 
lucru ți poate nu numai pentru 
aceasta, ci și fiindcă am ascul-

tat prea de multe ori opinii pre
cum că la Șantierul naval din 
Galați e imposibil să se lucreze 
fără absențe nemotivate, ba chiar 
e imposibilă o reducere substan
țială a lor. Am ascultat aseme
nea opinii cu destulă uimire de
oarece din ele emana o atitu
dine pasivă.

Intrăm pe poarta Șantierului 
naval din Galați la ora 8 dimi
neața împreună cu ing. Vasils

Cînepă, șeful secției economice a 
comitetului județean U.T.C.

Primul drum la serviciul per
sonal unde căutăm adresele de la 
domiciliul celor 14 tineri care nu 
sînt prezenți astăzi la locurile lor 
de muncă, care absentează ne
motivat sau, cel puțin, așa sînt

ION CHIRIC

(Continuare in pag. a Il-a)

ÎN SUMAR

• ATLETISMUL TN
RENA

— Cupa „Scînteiî tinere
tului**

— Recorduri în „divizie"

A-

• FOTBAL
— Secvențe premexicane
— „El mundial 70"

• BOX
— Bilanf modest

• RUGBI
— Tn prim-plan juniorii

• HANDBAL
— Blazare timpurie la

Voința

DUMINICA
COPIILOR

A fost o zi frumoasă și a fost duminică. Al doilea amănunt are 
importanța lui. Incepind de la arama copturilor cu vanilie care 
se furișează pe sub ușile blocurilor și terminind cu troleibuzele 
aproape goale, totul anunță ultima zi a săptăminii altfel decit pe 
celelalte.

Ca să fie în ton, reporterul și-a scurtat vîrsta cu... cîțiva ani și 
a pornit să descopere bucuriile duminicii împreună cu cei de-o 
șchioapă.

A salutat soarele, a tras aer 
în piept și s-a gîndit să se 
odihnească pe un petic de iar
bă. Aici însă... l-a întîmpinat 
prima dezamăgire.

Probabil că nimeni nu a în
cercat să rezolve statistic ra
portul dintre suprafața acope
rită cu ciment și cea înverzită 
de iarbă din noile cartiere. 
Oricum, lumea de piatră do

Tinerețea aliniată la rampa primelor încercări artistice

mină covîrșitor. Să ne trans
punem atunci în pielea unui 
băiețel de 4 ani — 5 ani, feri
cit că după îndelungi căutări 
a găsit o oază de verdeață în 
cartierul Drumul Taberei. 
Bucuria este de scurtă durată. 
De la fereastră răsună vocea 
autoritară a unui locatar su
părat la culme că băiețelul se 
tăvălește în gazonul pe care 
el, personal, îl stropește în 
fiecare zi.

Omul are dreptate. Nu s-ar 
putea însă găsi o soluție și 
pentru gîgîlicea care refuză să 
stea „ca un om mare" pe ban
că și se teme să-și tăvălească 
pantalonașii de sărbătoare în 
nisip ? La așa-zisele locuri 
pentru joacă, amenajate parcă 
de oameni care în viața lor 
n-au fost copii (două scrîncioa- 
be și gata !) nu se pot sacrifi
ca cîțiva metri pătrați pentru 
un „popas la iarbă verde" ?

Dacă ar fi fost mai mare cu 
vreo 10 ani, băiețelul ar fi 
participat probabil la palpi
tantul meci fotbalistic pe care 
și-l dispută echipele școlilor 
nr. 193 și 197, ambele din car
tierul Drumul Taberei.

1—0 pentru „197" și supor
terii Ștefan Andreiță (clasa 
Vil-a C), Marian Ciugulea 
(clasa a Vl-a D), Gabriel Po
pescu (clasa a VII-a C) nu-și 
mai încap în piele de bucurie. 
Jocul se desfășoară după toate 
regulile, profesorii de sport 
sînt de față și fluierul arbi
trului punctează larma supor
terilor, ca la un veritabil sta
dion al copiilor.

Sorin Georgescu, tot de la 
școala 197, și-a lăsat fratele 
mai mare cu un an să repre-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare tn pag. a 11-a)

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, luni sosește în țara noastră, 
într-o vizită oficială, președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, împreună cu soția.

Personalitate mar
cantă a vieții poli
tice africane, dr. 
Kenneth David Ka
unda este primul 
președinte al Zâm
biți independente.

El s-a născut la 
28 aprilie 1924, in 
localitatea Luhwa 
Mission din fosta 
colonie britanică 
Rhodesia de nord. 
După terminarea 
studiilor, revine în 
satul natal ca profe
sor și, la scurt timp, 
intră în viața po
litică.

Activitatea sa 
pusă în slujba cu
ceririi independen
ței țării îl impu
ne pe primul plan
al vieții politice, fiind ales se
cretar al Congresului Național 
African (A.N.C.) — pe atunci 
principalul partid politic din 
Rhodesia de nord — iar în anul 
1953 devine secretar general al 
acestei organizații politice.

Anul 1958 a constituit un mo
ment important al luptei forțelor 
care militau pentru eliberare na
țională: în octombrie, Kenneth 
David Kaunda întemeiază parti
dul Congresul Național African 
din Zambia, partid interzis la 
puțin timp de autoritățile colo
niale. Dr. Kenneth Kaunda, pre
ședintele partidului, este arestat 
și deportat; condamnat la închi
soare pentru activitatea sa politi
că, pentru lupta sa consecventă 
împotriva regimului colonial, dr. 
Kenneth Kaunda este eliberat 
după cîteva luni, în urma puter
nicei mișcări de protest a forțe
lor progresiste.

în ianuarie 1960, sub preșe
dinția lui Kenneth Kaunda, ia 
ființă Partidul Unit al Indepen
denței Naționale (U.N.I.P.). Ex
ponent al năzuințelor de elibe
rare și independență națională, 
de progres social, ale poporului, 
partidul al cărui lider este Ken
neth Kaunda • cîștigă adeziunea 
maselor largi populare, obținînd, 
alături de Congresul Național A- 
frican, majoritatea în Consiliul 
Legislativ al teritoriului, în urma 
primelor alegeri generale.

La 1 ianuarie 1964, Adminis
trația Africii Centrale, din care 
făcea parte și Rhodesia de nord, 
este desființată, iar acest terito
riu obține auto-administrare in
terioară; în urma alegerilor gene
rale, Partidul Unit al Indepen
denței Naționale obține o majo
ritate zdrobitoare, Kenneth Ka
unda devenind primul ministru 
al Rhodesiei de nord.

La 24 octombrie 1964 se pro
clamă independența deplină a 
țării, sub denumirea de Zambia, 
iar președinte al noului stat in-

dependent este ales dr. Kenneth 
David Kaunda. Domnia-sa deți
ne in prezent, in afara înaltei 
magistraturi, și portofoliile aface
rilor externe și minelor.

Paralel cu activitatea politică, 
dr. Kaunda a desfășurat o amplă 
activitate publicistică, fiind autor 
al mai multor lucrări de presti
giu.

Aflat tn fruntea statului zam- 
bian, dr. Kenneth David Kaun
da promovează o politică de con
solidare a independenței națio
nale, de dezvoltare economică 
bazată pe valorificarea potenția
lului material și uman al țării. O 
transpunere în viață a acestei po
litici o constituie seria de măsuri 
inițiate de K. Kaunda, de națio
nalizare a companiilor străine, 
printre care cea a minelor de 
cupru — principala sursă de ve
nit a țării. Pe plan extern, Zam
bia se pronunță pentru extinde
rea relațiilor de prietenie cu toa
te țările, sprijină cu fermitate 
lupta de eliberare a popoarelor 
care se mai află sub dominație 
colonială, militează cu consec
vență pentru asigurarea unei păci 
trainice în lume.

Relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Zam
bia cunosc o evoluție ascenden
tă. Dorința comună de a dezvol
ta multilateral aceste relații con
stituie o premisă esențială a u- 
nui proces continuu pe calea co
operării, în interesul ambelor po
poare, al promovării înțelegerii 
internaționale și a păcii.

Animat de sentimente de so- 
lidaritate față de lupta poporu
lui zambian pentru consolidarea 
independenței politice și econo
mice, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare, lichidarea urmărilor 
trecutului colonial și edificarea 
unei economii modeme, poporul 
nostru urează președintelui Zam- 
biei, dr. Kenneth David Ka
unda, un călduros bun venit în 
România.

17, studioul de Televiziune vaAstăzl, 11 mai, în jurai orei _____ ____ ___________ _„
transmite direct de Ia aeroportul București-Otopeni sosirea pre
ședintelui Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda, împreună 
cu soția, care. Ia invitația președintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româniți, Nicolae Ceaușescu, va face o vizită 
oficială în țara noastră.
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Casele de cultură CRONICA • CRONICA •

Amatorii de Jucării sînt prezenți. Ce le oferim insă ?

Duminica copiilor
(Urmare din pag. I)

rin te cu succes veleitățile mi- 
crobistice ale familiei și s-a 
aventurat dincolo de granițele 
cartierului. L-am găsit împre
ună cu colegul lui, Ncolae Si- 
mionescu, privind cu jind la
cătul de pe intrarea la bazi
nul de înot al Palatului Pio
nierilor. E drept că în jur se 
desfășoară competiții palpi
tante de volei, tenis și baschet. 
Ce te faci însă cu pasionații 
plonjoanelor sau ai concursu
rilor de natație ?

Cei doi s-au resemnat în 
cele din urmă și au intrat în 
sala de festivități unde se des
fășoară prima fază a con
cursului ansamblurilor artis
tice din școlile de 8 ani.

Corul școlii nr. 157 își exe
cută partitura în această reu
șită competiție a tinerelor ta
lente. „Natale meleaguri / Pe 
eare le știm / In veacuri de 
aur / Mai mult le iubim". Re-

frenul, intonat cu patosul pri
măvăratec cu care ne-au o- 
bișnuit purtătorii cravatelor 
roșii, ne-a urmărit pînă cînd 
mașina a lăsat în urmă porțile 
palatului de la Cotroceni.

Ne îndreptăm spre unul 
dintre „magnetele" explicabile 
pentru tînăra generație. „Ro- 
marta copiilor" cunoaște o a- 
nimație de zile mari. Fără să 
vrei te simți un soi de Gulli
ver printre făpturile de-o 
șchioapă care mișună cu o vi
teză derutantă, care rîd sau 
plîng și neapărat vor ceva.

Subsolul este cel mai solici
tat. E firesc, acolo se află ra
ioanele de jucării. Standul de 
jucării mecanice. Peste 10—15 
ani, puștii care răsucesc cu în
frigurată nerăbdare cheia unei 
mașinuțe sau a unui fierăstrău 
electric vor lucra într-o in
dustrie ultra modernă. E fi
resc, într-un secol grăbit ca al 
nostru, să le deschizi mai de
vreme niște uși în această di-

ABSENȚII
(Urmare din pag*I)

pontați. Ce fac ei în acest timp, 
cu ce se ocupă, de ce nu s-au 
prezentat la program, ce gîndesc 
despre colegii care, în absența 
lor, și-au mărit eforturile așa 
încît secțiile să-și îndeplinească 
sarcinile; iată cîteva întrebări 
cărora le căutam răspuns. Toc
mai de aceea le batem în poartă.

— îl căutăm pe Velev Ale
xandru. Este acasă ?

— Așteptați!
Și, după cîteva clipe, apare un 

tînăr voinic, roșu la față. îi dez
văluim motivul pentru care i-am 
tulburat liniștea.

— Da, azi nu m-am dus la 
lucru, ne declară Velev Alexan
dru, fiindcă mă doare o ure
che. M-a tras, probabil, un cu
rent și acum îmi țiuie.

îl întrebăm dacă a fost la doc
tor, dacă are certificat medical. 
Nu, nici vorbă. Cum să se ducă 
la doctor „numai pentru așa 
ceva" ? Poate, în schimb, să 
lipsească nemotivat „pentru așa 
ceva**. C-un asemenea motiv 
nu-și poate reproșa sieși, inimii 
și cugetului său, nimic. Totul e 
să te scoli dimineață fără poftă 
de muncă, să te concentrezi și să 
te întrebi dacă nu cumva simți 
vreo durere.

Ajungem în Tiglina III, bloc 
B 1, ap. 31. Sunăm. Ne răspunde 
o fată de vreo 14 ani.

— Orbanco Eugen e fratele 
meu. Dar nu-i acasă, e la ser
viciu. A plecat dimineață, la ora 6.

O fi plecat, dar nu a ajuns. 
Peste o jumătate de oră avem 
următorul dialog cu Dumitru 
Orbanco, tatăl tînărului:

— Credeți-mă că nu știu ce 
să spun. Dimineața la ora 6 eu 
l-am trezit, i-am dat și 70 de lei 
pentru a-și scoate cartelă la can-

plinei în producție. Dacă punem 
față în față motivele improviza
te de cei chestionați cu numărul 
de absențe înregistrate la Șantie
rul naval din Galați pe primul 
trimestru, cu cele 18 650 ore risi
pite, avem o imagine exactă u 
gravității fenomenului.

La capătul acestor investigații 
nu putem să nu tragem și o altă 
concluzie: că la Șantierul naval 
din Galați se face prea puțin 
pentru prevenirea și combaterea 
absențelor nemotivate. Deși cei 
care lipsesc de la program sînt 
în majoritate tineri, comitetul co
ordonator U.T.C. nu și-a prevăzut 
nici o acțiune cu un asemenea 
scop, și nici nu a impulsionat or
ganizațiile din secții să acționeze, 
să găsească soluțiile schimbării si
tuației. Sînt tineri care lipsesc 
cîte 3-4 zile la tind, sau săptă- 
mîni la rînd însă nimeni nu ia 
măsurile prevăzute prin literă de 
lege, nimeni nu se impacientea
ză. De ce acestora nu li se des
face contractul de muncă P Ori 
și contractul de muncă a ajuns 
o hîrtie semnată, parafată, dar 
fără valoare ?

Secretarul comitetului coordo
nator U.T.C., ing. Constantin Tă- 
nase, ne declară că dînsul are 
dese convorbiri cu cei ce absen
tează, că îi cheamă la comitetul 
U.T.C. și le arată că greșesc, că 
nu e bine așa etc. Nu spunem că 
această metodă nu e bună, dar 
singură nu poate duce la rezulta
te bune. In această situație e ne
cesar un ansamblu de măsuri, de 
metode, de piocedee. De ce ga
zetele satirice de perete stau 
luni de zile fără să fie băgate în 
seamă ? De ce nu se ține o le
gătură strînsă cu părinții, de ce 
nu se inițiază acțiuni de genul 
„Cu microfonul printre tineri P" 
Iată numai cîteva întrebări la 
care așteptăm un răspuns.

recție. După cum tot firesc ar 
fi ca creatorii de jucării, cei 
care populează fantezia și i- 
maginația celor mici să între
prindă niște sondaje în lumea 
„beneficiarilor".

Gheorghița Dumitru, res
ponsabila raionului de jucării 
mecanice, ne asigură că nici 
un reprezentant al unei fa
brici de jucării n-a catadixit 
să dea ochi cu micii cumpără
tori. Păcat ! Dacă ar fi venit, 
să zicem, cineva de la fabrica 
„Viitorul" din Oradea ar fi 
remarcat dezamăgirea cu care 
sînt privite încercările dispe
rate ale vînzătoarei ca să pună 
în funcțiune robotul din ma
terial plastic. La a cincea sau 
a șasea cutie, jucăria în va
loare de 44 de lei se pune în 
sfîrșit în mișcare, execută 
cîțiva pași țepeni și se oprește. 
Dar ce deziluzie pentru copiii 
care au auzit că robotul este 
una dintre cele mai perfecțio
nate „jucării" pe care le-au 
conceput și creat oamenii 
mari 1

Ne oprim. Am fi putut să-1 
însoțim pe micii noștri prie
teni la cinematograful „Doi
na" unde rulează un program 
special de desene animate. N-am 
fi putut să-i însoțim la teatru 
(excepție făcînd teatrul Ion 
Creangă) unde nu se desfășoară 
nici un spectacol pentru tineret, 
deși duminica dimineața ar cam 
fi trebuit să se programeze așa 
ceva.

Părăsind vîrsia celor care ne-au 
purtat o dimineață pe străzile 
Bucureștiului trebuie să ne măr
turisim o vagă senzație de nemul
țumire. Sport, un film de desene 
animate, un spectacol... Trei sau 
patru alternative pentru consu
marea repaosului duminical, care 
odată terminate, trebuie în mod 
fatal, luate de la capăt. Să ne 
biciuim imaginația, să populăm 
mai divers și mai colorat uni
versul copiilor, încît ziua de o- 
dihna să-și capete efectiv un 
sens, să nu rămînă o zi petrecu
tă la întîmplare sau la modul cel 
mai banal cu putință.

(Urmare din pag. I) 

zența unor personalități le-ar da 
consistența necesară. „Tinerii 
care frecventează „Universal- 
clubul" — ne spune directorul 
N. Lagu — nu se poate să nu fi 
fost impresionați de prelegerea 
profesorului și criticului Șerban 
Cioculescu sau de dialogul pe 
teme de cultură cu Mircea Sîn- 
timbreanu și Radu Stoichiță, de 
la Centrul de logică". în rest, ni
mic citabil, cu excepția unor în- 
tîlniri cu actorii cîtorva teatre 
bucureștene. „Dificultățile pro
vin, ne explică tovarășul director, 
mai ales din greutatea de a a- 
borda o personalitate : fie că nu 
are timp în săptămîna respectivă, 
fie că pleacă brusc în altă parte. 
Programul clubului e program 
însă, așa că ne descurcăm și noi 
cum putem : dăm telefon la o 
instituție, de pildă la Institutul 
de Istorie, dacă avem o temă cu 
profil, cerem directorului să ne 
recomande un cercetător cu care 
apoi stabilim amănuntele. Sau 
solicităm același lucru S.R.S.C.- 
ului. Fără îndoială, avem dese
ori surprize. Să vă relatez una : 
S.R.S.C.-ul ne-a recomandat pen
tru o temă de știință un șef de 
secție de la muzeul „Grigore 
Antipa". Auditoriul a fost plicti
sit pînă la exasperare de o pre
legere seacă, didactică și pedan-

o
emoționantă

In cadrul manifestărilor or
ganizate cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de la vic
toria împotriva fascismului, 
sîmbătă după amiază, ti
nerii uzinei bucureștene 
Autobuzul au avut ca in
vitați un grup de vete
rani, care în luna decem
brie 1944 răspunzînd chemării 
partidului, C.C. al U.T.C., 
s-au înrolat ca luptători vo
luntari pe frontul anti-fascist.

Uteciștii de ieri, membri ai 
celor trei eșaloane plecate din 
București, Craiova și Brașov, 
au evocat în cuvinte simple, 
încărcate de emoție, episoade 
ale luptelor la care au luat 
parte, au depănat amintiri 
despre actele de bravură și 
jertfele tinerilor, mulți dintre 
ei la vîrsta adolescenței, care 
în februarie 1945 în localitatea 
Batovce din Cehoslovacia, au 
rostit cuvintele sacre ale ju- 
rămîntului militar, legămîntul 
solemn al credinței față de 
patrie. Au fost reînviate a- 
mintiri ale acelor zile cînd, 
tineri muncitori de cele mai 
diferite profesii, țărani, elevi 
și studenți, ca o elocventă 
expresie a elanului patriotic, a 
dragostei față de țară, au ho- 
tărît, la îndemnul Uniunii Ti
neretului Comunist, să plece 
voluntari în linia întîi a 
frontului.

Veteranii de război : general 
lt. Șerbu Ion, auțQrul unor lu- 
crăH cu tematică militară 
Bîrză Vasile, lector universitar 
Vasile Boanță, Violeta Mari
nescu, Constantin Jula și Ale
xandru Bondoc, prezenți la în- 
tîlnire, și-au îndreptat gîndul 
către camarazii căzuți și aco- 
periți de glorie nepieritoare 
în lupta împotriva armatelor 
fasciste. A fost o întîlnire e- 
moționantă, un prilej fericit 
pentru ca tinerii prezenți să-și 
exprime recunoștința față de 
actele de eroism înscrise pe 
frontul antihitlerist de către 
armata română.

tă, citită cu monotonie. Confe- g 
rențiarul nu s-a despărțit de foi- g 
le sale nici cînd s-a stins lumina 
(pentru că se foloseau proiecții) : ■ 
citea în dreptul fantei de la as- O 
pectomat". g

Desprindem, din cele «puse, H 
una din explicații — și nu cea 
mai puțin importantă : comodi- ® 
tatea organizatorilor care practică ■ 
un sistem facil, de atîtea ori ve- ■ 
rificat că duce la eșecuri. Căci ce g 
altceva decît comoditate poate să 
însemne atitudinea metodiștilor ■ 
de la clubul „T 4“ ? E drept, în ■ 
ultimul timp clubul și-a îmbu- ■ 
nătățit activitatea generală, dai g 
acest lucru trebuie să se facă " 
simțit și în prezența unor oameni " 
care să fie cu adevărat reprezen- ■ 
tativi pentru domeniul cultural a- ■ 
bordat. Și aceasta cu atît mai g 
mult cu cît o bună parte din ti- 
nerii care frecventează clubul sînt ■ 
elevi. Mai este nevoie să spunem g 
ce ecou ar găsi la ei o întîlnire 
cu scriitorul, cu artistul, cu o- " 
mul de știință prețuit ? Ar fi, la ■ 
această vîrstă de căutări, o mo- ■ 
dalitate de a contribui în mod g 
decisiv la formarea personalității 
tînărului și un mod mai potrivit B 
chiar de a face o eficientă orien- • 
tare profesională. Ce se face însă ■ 
la „T 4“ ? Au fost constituite cî- g 
teva cicluri lunare : „Oameni de _ 
seamă", „Tribuna discuțiilor in- " 
teresante", „Panoramic sportiv", ® 
„Prieteni ai muzicii". Nu discu- ■ 
tăm aici oportunitatea temelor g 
înscrise — deși unele încă de la 
formulări, ar putea trezi zîmbe- ® 
tul compătimitor al unui elev din ■ 
ultima clasă de liceu — ci fap- g 
tul că printre cei care au confe- — 
rențiat sau vor conferenția exis
tă foarte multe nume care nu ® 
pot spune nimic unui elev sau ■ 
unui tînăr, fie el oricît de fami- g 
liarizat cu viața artistică și cultu- _ 
raia a Capitalei. Mai mult: din 
aceeași comoditate, s-a instituit ® 
un regim de colaborări perma- ■ 
nente, (perfectate prin interme- g 
diul comisiei S.R.S.C.) — în baza g 
căruia cineva vorbește și despre * 
Mircea cel Bătrîn (să fie istoric?), g 
și despre educație (să fie peda
gog?). Nimic din toate acestea. ® 
Este... jurist. ■

Nu pledăm pentru o cultivare g 
excesivă a „celebrităților", dar g 
toți oamenii care vin în fața ti- 
nerilor trebuie să fie o autorita- ■ 
te în materie și să stăpînească ■ 
secretul de a se face înțeleși și g 
apropiați.

JUDEȚUL IAȘI

M. N.
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Castelul condamnărilor
După „Dincolo de brazi" și 

„Prea mic pentru un război atît 
de mare", cinematografia noas
tră dedică, prin filmul lui Mihai 
Iacob, „Castelul condamnaților", 
o a treia producție evocării lup
telor armatei române în războiul 
antihitlerist.

Scenariul, realizat de Nicolae 
Țic, Mircea Drăgan și Mihai Ia
cob, după o idee de Petru Vin- 
tilă, a fixat acțiunea filmului în 
acea zi de mai 1945, zi care este 
tn același timp și ultima de 
război și prima de pace. Unde
va în Cehoslovacia, unei mici 
unități române îi revine sarcina 
lichidării grupului militar german 
baricadat într-un castel greu ac
cesibil. Această nedorită conti
nuare a războiului, se știe, a fost 
reală, refuzul unor fanatici fas
ciști de a se preda a mărit în 
mod inutil, atît la învinși cît și 
la învingători, numărul victi
melor.

„Castelul condamnaților" nu e 
un film de război în accepția 
clasică a cuvîntului, nu „specta
colul" încleștării armate primea
ză, ci psihologia acelor oameni 
care după ani de grele încercări 
se văd ajunși la capătul războiu-

lui. Unii, cum sînt germanii za
darnic claustrați în castel, au 
sentimentul vinovăției pentru flă
cările care au cuprins lumea, 
alții, cum sînt soldații români 
comandați de căpitanul Vasiliu, 
au sentimentul datoriei împlinite, 
convinși de justețea luptei lor.

începutul filmului e o lungă 
trecere în revistă a ecoului stîr- 
nit de marea veste : „războiul 
s-a sfîrșit". Soldații români ală
turi de populația micului oraș 
cehoslovac trăiesc acest moment 
cu emoția unei bucurii fără li
mite. Este foarte bine realizată, 
în acest sens, foarte „artistic", 
fuga acelui soldat peste cîmpul 
de luptă presărat cu trupurile 
celor căzuți în — cum se spu
ne — ultimele minute ale răz
boiului și întrebînd mirat, în ne
știre, nevenindu-i să creadă că a 
venit prima zi de pace : „don’ 
căpitan... don* căpitan;., gata !*

Nu se slîrșise însă. Demența 
unor comandanți germani a dus, 
cum se știe, în continuare, Ia 
jertfe inutile. Generalul retras în 
castel își obligă oamenii la o re
zistență absurdă, sperînd într-o 
iluzorie schimbare a situației. O 
încercare criminală de a prelungi

CINEMA

REȚEAUA SI PROFILUL
ȘCOLILOR PROFESIONALE

ÎNVAțAMÎNTUL DE ZI

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, Șoseaua Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, nr. 132. (Pe lingă Uzina metalurgică a Ministerului In
dustriei Metalurgice).

Invățămînt seral :

— Lăcătuș mecanic industria siderurgică ; laminator profile și 
tablă ; laminator țevi ; electrician de întreținere și reparații ; 
electromecanic aparate de măsură și automatizare ; lăcătuș pen
tru construcții metalice.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. 13 Decembrie, nr. 54. 
Telefon 1 10 04. (Pe lingă Uzinele mecanice Nicotină — Iași ale 
Ministerului Industriei construcțiilor de Mașini).

— Lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini ; frezor- 
rabotor-mortezor ; lăcătuș pentru construcții metalice ; sudor ; 
strungar ; sculer matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Socola, nr. 188—190. 
Telefon 1 10 92. (Pe lîngă I.R.E. — Iași a Ministerului Energiei 
Electrice).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice.
ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Socola, nr. 61 A, Tele

fon 1 64 67. (Pe lîngă Uzina de antibiotice — Iași a Ministerului 
Industriei Chimice).

tină și a plecat. Dacă nu-i la lo
cul său de muncă, la șantierul 
naval, unde poate fi P

— îi cunoașteți prietenii ?
— Nu, nu-i cunosc nici 

prieten. Noi, părinții, avem 
mîndoi servici și probabil 
ne-am găsit timp mai mult 
pentru el. Dar eu am fost de 
teva ori la Șantierul naval, am 
vorbit cu maistrul și cu șeful 
său de echipă. Pe această cale 
greșită nu a apucat demult. 
Chiar voiam ca zilele acestea să 
merg la șantier și să discut și cu 
secretarul U.T.C. Acum n-o să 
mai amîn. Trebuie să iau mă
suri.

îl priveam pe omul cu părul 
alb din fața mea, pe acest tată 
care, din cauza supărării, aprin
dea țigară de la țigară, și nu 
știam ce să-i zic: să-i reproșez 
că nu-și cunoaște bine feciorul, 
că nu-i știe măcar un prieten, 
sau să-i lecomandăm o 
mită... metodă, chiar dacă 
la sa are 20 de ani ?

Investigațiile noastre au 
nuat. Dar la unii nu am 
ajunge. Din cei 14 tineri care au 
absentat nemotivat în ziua res
pectivă, 5 sînt navetiști. Cum cu 
o zi înainte a fost duminică, Du
mitru Boboc, Gh. Vlasi, Nicolae 
Blaga, Victor Coca nu s-au întors 
la Galați, pentru a se prezenta 
la locurile de muncă. Ei, ca și 
cei asupra cărora ne-am oprit 
mai sus detaliat, au dezertat de 
la datoria lor zilnică de a mun
ci. Lipsa de răspundere se con
jugă în cazul lor cu comoditatea, 
eu lenea. Pe de altă parte se do
vedește că nu și-au însușit de
prinderile elementar e ale disci-

anu- 
odras-

conti- 
putut

O ZI GREA
Lucram la „Castelul condamnaților “. Acțiunea se petrece în 

Cehoslovacia in prima zi de pace, după al doilea război mondial.
E pace și o unitate de comando germană se baricadează într-un 

castel, luînd și ostateci cehi dintr-un orășel. Mai mulți bătrîni și 
femei. Românii, după ce pierd cîțiva ostași care încercaseră să se 
strecoare spre castel, încep să tragă cu tunurile. Nemții, pentru a 
opri bombardamentul, leagă cu frînghii pe prizonierii cehi și îi 
scot în ferestre și pe crenelurile castelului. Pe cîțiva îi atîrnă pe 
ziduri.

E dimineață și sîntem destul de bine dispuși. Am dormit in 
Deva și acum sîntem într-o „Warsawa** care ne duce la Castelul 
Corvinilor unde este echipa de filmare. Sîntem trei — Gudju 
Ștefan, Pricopie Sorin și cu mine. Eu mă uit aiurea pe fereastră 
ca de fapt întotdeauna cînd circul cu un vehicol și Sorin, care 
a intrat la o școală tehnică de poștă și telecomunicații, numără 
firele de telegraf și îmi explică nu știu ce. Nu-l ascult. Știe și el 
că nu-l ascult, pentru că nu-l ascult niciodată cînd mă uit pe 
fereastră. Vrea să-mi 
zgîlțîie de umăr ca

— Grușa I
— Ce e ?
— Grușa. Trebuie 

de lucru ca să putem pleca diseară la București.
Sînt de aceeași părere cu el. Nici mie nu-mi place să lucrez 

încet, dar nu totdeauna poți lucra repede. Dacă ai cadre grele

37

spună ceva mai important, pentru că mă 
să fiu atent.

neapărat să terminăm astăzi tot ee avem

suferințele. Din ordinul aceluiași 
general dement, pe meterezele 
castelului sînt așezați ostateci, 
bărbați, femei și copii din oraș 
pentru a împiedica un atac al 
românilor... Dar și în rîndul în
vinșilor se află oameni care-și dau 
seama că nimic nu poate schim
ba sensul istoriei. Intre cei bari
cadați încep frămîntări la care 
nu există decît un singur răs
puns : încetarea luptei.

In prima zi de pace vor mai 
fi victime și multe morminte 
vor purta data zilei care anunța 
victoria finală asupra hitlerismu- 
lui : 9 mai 1945.

Mihai Iacob a „cravașat" »u- 
biectul dîndu-i un ritm alert, pa- 
noramînd nervos peisaje, trecînd 
în revistă o întreagă galerie de 
personaje. Unde nu reușește să-și 
mențină echilibrul și unde de
rutează spectatorul, dînd impre
sia ambiguității logice, sînt sce
nele de luptă, montajul nerespec- 
tînd decît „legile" unei plasti
ce formale. Și aceasta se răsfrfn- 
ge, bineînțeles, asupra filmului, 
„umbrind" imaginea operatoru
lui Ovidiu Gologan care-și recon
firmă, în „Castelul condamnări
lor*, performanțele din „Moara 
cu noroc" și „Pădurea spînzura- 
ților".

Excelente prezențe cinemato
grafice realizează actorii: Vic
tor Rebengiuc (căpitanul Vasiliu). 
Fory Etterle (generalul german), 
Peter Paulhoffer (sublocotenentul 
Pîrvu), Irina Gărdescu (Eva) șl 
mai ales tînărul George Mihăiță 
în rolul secundar al unui solc^at.

„Castelul condamnaților" Att- 
șește să fie ceea ce-și propune 
încă din generic : un film-oma- 
giu în memoria soldaților și ofi
țerilor români căzuți în războiul 
antihitlerist.

TUDOR STANESCU

— Operator la fabricarea medicamentelor și reactivelor ; ope
rator la prelucrarea materialelor plastice i laborant în industria 
chimică ; lăcătuș mecanic în industria chimică ; electrician de 
întreținere și reparații i operator la fabricarea fibrelor și firelor 
sintetice.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Iarmaroc, nr. 35, car
tierul Socola. Telefon C.F.R. 385. (Pe lîngă Regionala C.F. — Iași 
a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive ; lăcătuș mecanic utilaj de con
strucții căi ferate I lăcătuș mecanic vagoane.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Manta Roșie, nr. #. (Pe 
lîngă întreprinderea de produse ceramice de construcții — Iași 
a Ministerului Industriei Materialelor de Construcții).

— Electrician în construcții și instalații industriale j lăcătuș 
mecanic în industria materialelor de construcții.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Socola, nr. 51—53. Te
lefon 1 45 22. (Pe lîngă întreprinderea „Țesătura" — Iași a Mi
nisterului Industriei Ușoare).

— Filator bumbac ; țesător j finisor produse textile bumbac șl 
mătase ; tricoter mașini circulare : confectioner îmbrăcăminte 
din țesături j confecționer îmbrăcăminte din tricoturi; lăcătuș 
mecanic în industria construcțiilor de mașini ; electrician de în
treținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Aurel Vlalcu, nr. 54. 
Telefon 1 12 76. (Pe lîngă întreprinderea transporturi auto — 
Iași a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto ; electrician auto j tinichigiu auto | 
lăcătuș mecanic utilaj rutier.

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI, str. Max Wexler, nr. •. Te
lefon 1 62 38. Ministerul Comerțului Interior.

— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile și 
încălțăminte ț vînzător produse metalo-chimice | bucătar j cofe- 
tar-patiser ; ospătar.

’ Zadarnic... bazinul de înot nu ■iLA TELEFON JUDEȚUL.
oferă în prim-plan decît un 

lacăt • BRĂILA

începe să devină periculos dacă faci prea multe. Mai e și pro
blema timpului și a restului echipei de filmare.

Am ajuns la castel și îl caut pe regizorul filmului, Iacob Mihai.
— Deci, aveți nevoie la un cadru de doi români și un neamț, 

la celălalt cadru de trei cehi, iar la cadrele de mîine numai cehi
Ar fi posibil să facem astăzi tot pentru cit fizic nu sînt prea 

grele. E drept că sînt foarte obositoare.
— Gudjule, să-ți pui uniforma de neamț și dedesubt haine de 

ceh ca să nu trebuiască să ne întoarcem încă o dată pînă la cos* 
tume. Sorine, te îmbraci în român și dedesubt ceh.

Ne întoarcem îmbrăcați în uniforme și-l luăm pe Ovidiu, asis
tentul de regie, să aranjăm primul cadru. Nu e greu. Cîteva îm
pușcături, cîțiva morți și gata primul cadru.

E toamnă tirziu și plouă aproape tot timpul. In castel e frig și 
curent. Pregătim al doilea cadru. Ne-am dezbrăcat de uniforme și 
am rămas în hainele de cehi. Trebuie să ieșim pe ziduri legați cu 
mîinile la spate. Eu îmi găsesc o fereastră care mi se pare mai 
bună și-mi pun centura de siguranță. Sfoara e subțire ca un creion 
dar foarte rezistentă. Am încercat-o.

Ovidiu îmi trimite de jos trei băieți din figurație ca să-mi țină 
de sfoară. Mă chinuiesc să ies prin fereastra care se deschide de 
jos in sus și nu lateral cum am crezut la început. în sfîrșit — 
reușesc. Sorin și Ștefan au ieșit și ei alături prin niște ferestre. 
M-am legat prost și ni s-au ridicat hainele în sus. Mi-a rămas 
spatele gol și mi-e frig. încep să mă enervez. Pentru că m-am 
legat prost nici nu pot ușor să intru înapoi. Stau foarte incomod, 
mult aplecat înainte și sînt la discreția băieților din figurație, 
care țin de sfoară și in care nu prea poți să ai încredere. Mă 
întorc să mă uit ce fac și îmi înghiață inima. N-a mai rămas 
decît unul care ține de sfoară.

— Unde sînt ceilalți ?
— Mănîncă, că au spus de jos că de abea peste un sfert de 

oră filmează.
Ce Dumnezeu să-i răspund ? Altădată să mă ducă mai mult 

capul și să nu mă las pe mîna altuia. în sfîrșit — se filmează. 
Intru înapoi. Alt chin. Sînt deja foarte nervos. Totdeauna pă
țesc așa cînd fac ceva de mîntuială. Trebuie să mă leg altfel.

AUREL GRUȘEVSKI 
(va urma)
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Parcurile, grădinile, faleza 
Dunării, bulevardele au căpă
tat în aceste zile un aspect ca
re îmbie Ia recreere. T.A.P.L. 
Brăila și-a propus ca prim o- 
biectiv reamenajarea grădini
lor de vară, îndreptîndu-și aten
ția în primul rînd asupra ace
lora aflate în Grădina Publică. 
Parcul Monument, stațiunea 
balneară Lacul Sărat, restau
rantul Balta Brăilei, situat în
tr-un punct de mare afluență 
turistică (trecerea cu bacul în 
Dobrogea) și cabana Stejarul 
din apropierea orașului. La a- 
ceastă cabană, campingul și-a 
mărit capacitatea de Ia 20 la 32 
de locuri. O unitate care si-a 
cîștigat un frumos renume — 
terasa restaurant și campingul 
Brotăcelul — situată pe șoseaua 
Buzăului este gata să-și pri
mească oaspeții. Pe șoseaua

CRONICA

Duminică seara, a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Sofia, delegația C.C. al U.T.C. 
formată din tovarășii Ion Bon_ 
cotă, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C., și Ion 
Boștinaru, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al 
U.T.C., care, la invitația Co
mitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist din R. P. Bulgaria 
va face o vizită în această 
țară.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
tovarășul loan Popa, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., ți 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Buzăului și pe cea a Sloboziei 
— căi de acces în orașul Bră
ila — toate unitățile coopera
ției de consum au fost reame- 
najaie și s-a asigurat o bună 
aprovizionare a lor, pentru ca 
turiștii aflați în trecere să poată 
poposi aici cu plăcere. La a- 
ceastă oră, toate unitățile de 
sezon funcționează la întreaga 
lor capacitate. In zilele de vîrf 
beneficiarii acestor condiții se 
vor cifra la 20 000. Cîteva dato
rii rămîn, însă, neacoperite. Un 
aspect contrastant l-a oferit în 
cursul anului trecut și continuă 
să-1 ofere restaurantul Bulevard, 
de pe faleza Dunării, care dis
pune și de o terasă mult soli
citată în sezonul estival. Aceas
tă unitate, în afară doar de fap
tul că asigură poate planul 
T.A.P.L., nu oferă nimic atră
gător localnicilor, avînd un as
pect cu totul necorespunzător. 
Multe alte unități nu au reușit 
să-și realizeze proiectele legate 
de o zonă atît de frecventată de 
brăileni — Dunărea. Pe plaja a- 
cesteia, T.A.P.L. s-a angajat să 
instaleze 4 autobaruri și să a- 
menajeze un local. Angajamen
tul se află însă, la această oră, 
în dosarul planurilor teoretice. 
O răspundere mai mare revine 
și Direcției Navigației Fluviale 
care trebuie să-și sporească e- 
forturile pentru a organiza cil 
mai multe excursii ne Dunăre.

Localnicii și-au mai exprimat 
și alte opinii cu privire la 
inființarea unui număr sporit de 
chioșcuri — răcoritoare și ali
mentare — a unor biblioteci vo
lante în colțurile mai liniștite 
din Parcul Monument. Grădina 
Publică și stațiunea Lacul Să
rat.

șorene» vineri și-a început lu
crările cel de al doilea colocviu 
național de folclor. Alături de 
personalități de prestigiu din 
țara noastră, prezente cu lucrări 
științifice și filme documentare» 
participă și oaspeți de peste ho
tare. Dintre cei care au prezen
tat referate, notăm : Prof. dr. 
docent Mihai Pop, directorul 
Institutului de etnografie și fol- 
clor-București ; prof. dr. Eugen 
Teodoran, din Timișoara ; prof, 
dr. G. I. Tohăneanu, din Ti
mișoara ; prof. univ. Gh. Vra
bie, din București și alții.

Avînd ca tematică în exclusi
vitate folclorul poetic, colocviul 
și-a încheiat lucrările duminică» 
prin participarea tuturor dele- 
gaților Ia o autentică nuntă ță
rănească, oficiată după tradi
țiile cele mai vechi din eomuna 
Var, județul Caraș-Severin.

I. DANCEA
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I. BELCIUGAN

• TIMIȘ
Conturîndu-se, încă de anul 

trecut, ca o manifestare de 
prestigiu a Universității timi-

ț 18,04 Deschiderea emisiunii» 
Microavanpremierfi • 18,05 Emi
siune pentru tineret • 18,35 Timp 
tînăr. Versuri în lectura unor 
poeți ieșeni • 18,55 Anunțuri — 
publicitate • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Calitatea văzută 
de aproape (Emisiune economică)# 
19,35 Desene animate • 19,55 Re
flector • 20,05 Anunțuri — publi
citate • 20,10 Roman foileton. 
Portretul unei doamne (IV) • 
20.55 Intre metronom și cronome
tru • 21,55 Telejurnalul de noap
te • 22,10 Scena. Stagiune tea
trală bucureșteană • 22,35 Piese 
muzicale celebre • 23,00 închi
derea emisiunii»
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ATLETISMUL ÎN ARENĂ!
CROSUL TINERETULUI

(Urmare din pag. I)
Cupa „SCINTEII

bită titlurile naționale ale celei 
de a treia ediții a „Crosului ti
neretului". încă din primele ore 
ale dimineții, în Piața centrală a 
orașului, și-au făcut apariția, ur
mați de fanfară și grupurile 
zvelte ale stegarilor, reprezentan
ții județelor țării : cei mai buni 
480 de crosiști dintre 1200 000 
•— cifră record a etapelor care 
au precedat finala — din toate 
județele țării și din Capitală.

...Orele 9,30. Un careu viu, 
grupat în spatele celor 40 de 
pancarte distinctive ale județe
lor și Capitalei, se formează în 
jurul tribunei oficiale unde iau 
loc tovarășii : Mircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Co- 
riolan Pop, prim-secrebar al Co
mitetului municipal Timișoara al 
P.C.R., primarul municipiului, și 
alte persoane oficiale.
După 800 de metri pe culoarul 
viu al salopetelor albastre — ti
nerii din plutoanele de ordine 
— au fost date primele „tichete 
de podium“ : Anamaria Mun
tean (Sibiu) talonată de colega 
ei de echipă Hermina Arz, Olga 
Miron (Iași). în cursa rezervată 
băieților aceleași oategorii (15—

‘ de

tegoria junioare mici (800 metri) : 
1) Anamaria Muntean campi
oană republicană (Sibiu); 2) Her
mina Arz (Sibiu); 3) Olga Miron 
(Iași) ; categoria juniori mici 
1 500 metri) : 1) Gheorghe Ghi- 
pu, campion republican (munici
piul București) ; 2) Zoltan Sze- 
kely (Cluj) ; 3) Alexandru Ivan 
(municipiul București). Categoria 
junioare mari (1 000 m) : 1) Iu- 
liana Demeter, campioană repu
blicană (Harghita) ; 2) Margareta 
Nagy (Cluj) ; 3) Constanța Miu 
(Teleorman). Categoria juniori 
mari : (2 000 m) : 1) Vasile Vătă- 
măniuc, campion republican (Bo
toșani) ; 2) Virgil Lascăr (Iași) ; 
3) Doru Davila (Ialomița). Cate
goria senioare (1 000 m) : 1) Geta 
Scorojitu, campioană republicană 
(Teleorman) ; 2) Maria Iacobescu 
(Mehedinți) ; 3) Maria Conea
(Cluj). Categoria seniori (3 000 m) ; 
1) Bădiliță Gheorghe, campion re
publican (Neamț); 2) Safta Ion 
(Argeș) ; 3) Turcu Gheorghe
(Prahova).

Clasamentul general pe județe : 
1. Cluj — 143 puncte; 2. Iași — 
164 puncte ; 3. Sibiu — 199
puncte.

TINERETULUI1
de la

Tînăra asociație sportivă a e- 
levilor Liceului bucureștean nr. 
23 „Dimitrie Bolintineanu", a 
promovat recent, cu brio, un 
prim examen care-i atestă capa
citatea și priceperea organizato
rică : etapa I, pe clase și gru
pe de clase, a competiției atle
tice organizate de ziarul nostru. 
Vineri, la amiază, numărul de 
elevi prezenți pe frumoasa bază 
sportivă a școlii a constituit 
prima surpriză de proporții : 
peste 400 ! Rind pe rind, între 
pocnetele pistolului de start, 
foile de pe masa secretariatului 
de concurs începeau să prindă 
contur. Unele performanțe, ce 
păreau pentru moment remarca
bile recorduri ale școlii, aveau 
de fapt, o existență efemeră, 
fiindcă — mai ales in probele 
de sprint — fiecare serie con
semna rezultate îmbunătățite, 
cu o zecime sau două, față de 
precedenta. „Dar, cu siguranță,

Echipa redutabilă
„Bolintineanu"
nu noile recorduri omologate la 
sfirșitul reuniunii constituie cel 
mai prețios cîștig — ne relata 
profesorul de educație fizică 
Constantin Tudor. Sau, mai 
corect spus, nu numai acestea. 
Am constatat cu surprindere că 
atletismul, chiar in formele sale 
elementare de întrecere — o a- 
lergare, o săritură, o aruncare 
— se bucură de o neașteptată 
audiență în rindul elevilor liceu
lui nostru, în afara jocurilor 
sportive care ne-au consacrat 
renumele printre celelalte școli 
alo Capitalei. întrecerile „Cupei" 
cu etapele cc vor urma, vor sub
linia tocmai această nouă „pre
dilecție". Probele de sprint din 
cadrul grupei începătorilor de 
categoria I — elevii claselor a 
IX-a și a X-a — au fost cele 
mai disputate. Ele s-au consu
mat în numeroase serii contra- 
cronometru din care, primele 
cinci rezultate au intrat în fina-

băieților aceleași oategc 
16 ani) promisiunile făcute 
bucureștenii Ghipu și Ivan, cu 
mai puțin de o săptămînă 
urmă, la faza pe Capitală 
Crosului, s-au adeverit: cei 
colegi de bancă din anul I al 
Grupului școlar profesional auto 
au spulberat toate tentativele — 
destul de numeroase de altfel — 
și au reeditat succesul. Gheor
ghe Ghipu — locul I și meda
lia de aur, Zoltan Szekely (Cluj) 
medalia de argint, și Alexandru 
Ivan — bronz — la un pas do 
a ocupa locul secund.

După consumarea ultimei pro
be a urmat o impresionantă de
monstrație de cros făcută de ve
terani. I-am întîlnit la start prin
tre alții pe fosta glorie sportiv-at- 
leticăi a tării, maestrul emerit Du- 
mitRATîlmaciu ca și pe alți foști 
sportivi, azi dascăli ai tinerei ge
nerații. Nu putem încheia fără a 
menționa un fapt inedit, o „pre
mieră" sportivă : la startul între
cerilor din orașul de pe malul 
Begăi au fost prezenți și trei se
lecționate de sportivFdin Bulga
ria, Cehoslovacia și Iugoslavia. 
Participarea lor, în afară de con
curs, este un semn al prieteniei 
trainice care îi leagă pe tinerii 
sportivi din țările vecine și prie
tene.

în încheierea festivalului spor
tiv toți participanții și-au spus la 
revedere, peste un an la Craiova.

Pe podiumul de onoare : Ca-

în 
a 

cei doi

Unul dintre protagoniștii întrecerilor Cupei „Sein teii tineretului", Grigoraș Cnstea, elev la Liceul 
industrial de construcții, a cărui performanță măsoară 10,20 m la aruncarea greutății 
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în acest an, sezonul atletic se 
pare că a ajuns la o maturizare 
precoce. Concursurile de atle
tism, de pînă acum, au arătat 
că mulți atleți au obținut deja 
rezultate superioare anului tre
cut, lucru confirmat și de recor
durile care au și început să 
cadă. Pînă în prezent, Campio
natul republican de altetism pe 
echipe — Divizia de atletism — 
care este în plină desfășurare, 
și-a adus în această direcție o 
contribuție esențială. Sîmbătă și 
duminică s-au întîlnit la Bucu
rești cele mai bune 6 echipe din 
campionat —- Dinamo, Steaua, 
C.A.U., Rapid, Metalul, S.S.A. 
— și din lupta lor, pe lingă o 
cristalizare a ierarhiei în cla
sament, au rezultat și cîteva 
performanțe remarcabile. Este 
suficient să remarcăm noul re
cord al lui Șerban Ion la sări
tura în înălțime în aer liber de
2.15 m. sau recordul de junioare 
al Alinei Popescu la lungime
6.16 m., ambii confirmînd com

portările excelente avute în se
zonul concursurilor de sală din 
acest an.

întîlnirile din București au 
oferit și cîteva probe de o rară 
spectaculozitate : în probele de 
1 500 m. plat, doi atleți tineri, 
Petre Lupan și Cornel Dima și-au 
coborît vertiginos recordurile lor

Recorduri 
în „divizie"

personale (3 :48,3 și 3 :52,8) pre
vestind pentru viitor lucruri 
bune. La 400 m. plat sprinterul 
Gheorghe Zamfirescu a făcut 
„șah mat" pe toți specialiștii 
probei, iar Mariana Goth, în as
cendență de formă, (11,9 la 100 
m.) lasă să credem că va avea 
un cuvînt hotărîtor de spus la 
„întrevederea" pe care o va a- 
vea la 23—24 mai cu revelația

probelor de viteză din acest an. 
Eleonora Monoranu. La triplu 
salt, matematicianul Carol 
Corbu, fără să aibă adversari în 
formă, a sărit 16,50 m. instalîn- 
du-se și în acest an pe lista per
formerilor mondiali ai probei.

In ceea ce privește echipa cîș- 
tigătoare a acestui campionat, 
ea se va putea cunoaște doar 
după disputarea ultimei etape — 
a IV-a — din luna octombrie, 
cînd se va întâlni echipa studen
ților bucureșteni cu cea a mili
tarilor de la Steaua. Cit pri
vește lupta pentru evitarea re
trogradării, aceasta se dă deo
camdată între selecționatele ju
dețelor Brașov și Prahova. Alte 
cîteva rezultate : 110 m. garduri. 
Nicolae Perța 14,3 sec. Viorel 
Suciu 14,4 sec. ; 1500 m. Ortvin 
Scheible 3 :47,8 ; 3000m. obsta
cole. Ion Dima 8 : 55,6 ; Disc 
femei. Argentina Menis 53.52 m. ; 
100 m. plat Valeria Bufanu 12,0 
sec.

S. DUMITRESCU

l\ PRIM-PIAN 
JUNIORII!

Faptul că în prima divizie a 
seniorilor lucrurile sînt lămurite 
pentru acest sezon ne-a determi
nat să oferim acest colț al cro
nicii noastre rugbiste, celor mai 
tineri idoli ai balonului oval, 
cum se obișnuiește să se spună 
— schimbului de mîine.

Tradiționalul turneu al junio
rilor, a început cu disputarea 
primei etape, într-o ambianță 
sportivă deosebit de promițătoa
re. Desfășurat „la ei acasă", a- 
dică pe Stadionul Tineretului din 
Capitală, leagănul atîtor genera
ții de rugbiști, am avut plăcerea 
să vedem cîteva partide deosebit 
de interesante. în ciuda scorului, 
un meci palpitant ni s-a părut 
cel dintre Rapid și Farul Con
stanța. Constănțenii sînt, totuși, 
mai pregătiți decît arată scorul 
înfrîngerii. (Au cîștigat rapidiștii 
cu 34—0 — antrenor Constantin 
Vasile — care anul trecut în 
„Cupa speranțelor" și-au adjude
cat acest trofeu).

De o factură tehnică bună, a

le. Alergarea rezervată băieți
lor, a adus în blocstarturi 50 de 
concurenți grupați în zece serii. 
Cei mai rapizi : Nicolae Pîrvan 
(X C) — 9,9 sec. ; Florin Geor
gescu (X D) — 10,0 sec. ; Radu 
Medeleț (IX I) — 10,2 sec. Pen
tru această probă, organizatorii, 
așa cum permite de altfel și 
regulamentul, au apreciat că, 
dată fiind lungimea pistei, se 
pot alerga 80 de metri in loc de 
60. Și bine au procedat, mai 
ales că distanța aceasta se a- 
propie mai mult de proba con- 
sacraților pe „sută", și este deci 
mai edificatoare. La fete, pe 60 
de metri, Mihaela Sigurici (cu
8.5 sec.) a învins clar pe prin
cipalele ei contracandidate : Ca
melia Rotaru — 8.8 sec., și Va- 
silica Manole — 8,9 sec. La lun
gime fete, probă în care, așa cum 
era și de așteptat, s-au „bătut" 
tot sprinterele, Mihaela, deși cu 
un rezultat egal, nu și-a putut 
dubla victoria : Daniela Moga 
(X B) a sărit 4,10 m. din „pri
ma", iar Sinziana Rotaru (IX E)
— exact 4 metri, a încheiat 
plutonul laureatelor. „Lungimea" 
băieților a fost dominată de 
duelul Nicolae Cazacu (X D) și 
Constantin Lepădatu (XI), pur
tată peste 5 metri. A învins, 
pînă la urmă, primul cu 5,10 m., 
față de 5 m. realizați de Lepă
datu. („Bronz", Mihai Marines
cu, 4,90 m). Am remarcat cu 
acest prilej pe talentatul sportiv 
Constantin Lepădatu care prac
tică cu aceeași pasiune boxul și 
handbalul. Bine legat — îl ad
miram chiar la startul uneia din 
cele două serii, a cite 30 de 
elevi, de la 800 m plat — eram 
aproape sigur că va urca pe po
diumul finalei cursei de semi- 
fond. Doar accidentarea sa, încă 
din start, l-a privat de repeta
rea comportării meritorii de la 
lungime. Au învins, în lipsa 
lui, în ordine, Gheorghe Stan — 
2,58 min., Nicolae Cazacu —
2.59.5 min. și Marian Popescu — 
3,02 min. Fetele, la 500 m. plat 
(două serii X 25 de atlete) au 
evoluat strîns pe parcursul ce
lor aproape trei ture de sta
dion. A cîștigat, cu un finiș 
prelungit, Margareta Chiriță 
(X D) — 1,38 min., în fața co
legelor ei Elena Iordache (X F)
— 1,41 min., și Mariana Rusu 
(IX B) — 1,44.9 min. Iată și re
zultatele de la greutate fete 
(4 kg.) : Nicoleta Costache 
(IX D) — 11,16 m. ; Valeria 
Ivan (IX E) — 10,70 m. ; Ana 
Petrescu (X F) — 7,15 m. Băieți 
(5 kg, 14 concurenți) ; Ion 
Scurtu (X C) — 13,14 m. ; Da
niel Ionescu (X A) — 13.00 m. ;
Marian Trandafir (XC) — 12,54 
m. Nu putem omite și un alt 
clasament, inedit, cu... cinci ocu- 
panți ai locului I : profesorii de 
educație fizică Elisabeta Milo- 
benschi, Cristina Colibaba, Ni- 
culina Roșescu, Mihai Iliescu și 
Constantin Tudor — cinci punc
te solide de sprijin ale tinerei 
asociații sportive.

BOX

HANDBAL BLAZARE TIMPURIE 
LA VOINȚA RUGBY
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Aspect din întîlnirea Dinamo—Voința
Foto : GH. CUCU

Disputată sîmbătă, după-amia- 
ză, în „potcoava" de Ia Giulești, 
întîlnirea dintre echipele femi
nine bucureștene Universitatea 
și Rapid, a plăcut numeroșilor 
spectatori prin dinamismul faze
lor și prin răsturnarea specta
culoasă de scor din finalul par
tidei. Conducînd cu trei goluri 
la jumătatea reprizei secunde

(9—6), handbalistele Universității 
au stins motoarele și nu au reu
șit să mai fructifice pînă la sfîr- 
șitul meciului. In schimb, jucă
toarele feroviare acționînd
cu multă luciditate în atac, 
ca și în apărare au pus 
treptat stăpînire pe joc și
într-un final dramatic ega
lează cu cîteva secunde îna-

inte de fluierul final prin „vete
rana" Ana Stark, excelentă în 
acest meci. Arbitrii T. Ene și 
C. Căpățînă, ambii din Buzău, 
s-au arătat depășiți de miza 
partidei, dînd decizii contradic
torii. Scor final 9—9.

Pe terenul de asfalt de la Vo
ința, echipa gazdă a primit re
plica dinamoviștilor bucureșteni. 
Luînd de la început jocul pe 
cont propriu, dinamoviștii se im
pun categoric nelăsînd nici o 
șansă mai puțin experimentați- 
lor lor adversari. Este adevărat 
că Voința nu a beneficiat de a- 
cordul trăgătorului principal 
Mureșan, însă apărarea greoaie 
a fost întrecută ușor de atacul 
masiv, în forță al elevilor lui 
Oprea Vlase. Arma principală a 
învingătorilor a fost contraata
cul și subtilitățile arătate în ata
curile poziționale magistral di
rijate de T. Moldovan. Ei au 
condus în permanență la di
ferență pe 4—5 goluri. Scăpată 
de spectrul retrogradării, echipa 
Voința manifestă o timpurie îm- 
bătrînire și blazare ca să nu 
spunem mai mult. Și cît de fru
moasă și spectaculoasă — dacă 
ne amintim bine — a fost as
censiunea lor ! Dar atunci era 
mai multă tinerețe și la propriu 
și la figurat. S-au remarcat Du
mitru, T. Moldovan, Dan Marin 
de la Dinamo și Alboaica, Man
ta și Dragoș Popescu de la Vo
ința. Fără a influența rezultatul 
final, arbitrajul prestat de cuplul 
bucureștean M. Petrescu — G. 
Ionescu nu a fost la înălțimea 
așteptărilor. Scor final 19—15.

OCT. PĂUN

fost și întîlnirea dintre Construc
torul București și „Șoimii" din 
Sibiu. Meciul, echilibrat în prima 
repriză, este cîștigat de bucu
reșteni cu scorul de 30—3. Merită 
să consemnăm aportul antreno
rului Horșa Mircea care revine, 
după trei ani, cu elevii săi în 
turneul final.

Disproporția valorică cea mai 
flagrantă a fost însă cea dintre 
Ș.S.E. 2 București și Școqla pro
fesională Iași — demonstrată și 
de rezultat : 76—6. Elevii profe
soarei Mariana Lucescu sînt re
velația turneului și in acest an. 
C.S. Școlar — „Petrochimistul" 
Pitești : 48—3. Antrenorul Cornel 
Munteanu. va fi cu „școlarii" 
săi, adversarul cel mai de temut 
in etapele viitoare.

In ciuda unor carențe de virstă 
și experiență, valoarea acestui 
turneu este mult superioară ani
lor trecuți. Este un indiciu că 
aportul, munca plină de pasiune 
a antrenorilor, instructorilor, a 
tuturor factorilor din centrele din 
provincie ca și a Federației, vor 
asigura noi contingente de rug
biști valoroși care să apere și să 
întregească prestigiul de care se 
bucură acest sport în țară si 
peste hotare. Consemnăm cu sa
tisfacție cadrul sărbătoresc și de
plina sportivitate în care s-au 
desfășurat toate partidele, un 
merit în aceasta revenind, bine
înțeles. și cavalerilor fluierului.

Rezultate în divizia A : 
„Steaua"—„Rulmentul" Bîrlad : 
24—0 : „Grivița roșie"—„Politeh
nica" Iași : 6—3 ; „Vulcan" — 
„Farul" Constanța : 18—6 ; „U- 
niversitatea" Timișoara — „A- 
gronomia" Cluj : 16—0.

GABRIEL FLOREA

Am asistat, sîmbătă seara, în 
sala „Tractorul" din Brașov, la 
finalele campionatelor naționale 
de box ale juniorilor. De la bun 
început aș vrea să subliniez că 
locul de disputare al acestor fi
nale nu mi s-a părut a fi cel mai 
potrivit. Căldura sufocantă din 
sală (care făcea abia respirabil 
aerul), supraaglomerarea ei (s-a 
stat și pe jos, în jurul ringului), 
fumul de țigară etc. au afectat 
vădit pe boxeri și, desigur, au 
afectat și calitatea partidelor.

Disputele celor 48 de finalist!, 
deși dîrze, nu au satisfăcut de- 
cît cu cîteva excepții. Boxerii 
juniori prezenți in finale au vă
dit multă fragilitate. Cunoștin
țele lor tehnice și ele, extrem 
de reduse. Astfel că am asistat, 
în majoritatea întâlnirilor, la un 
box dezordonat, care a degenerat 
nu de puține ori, în „bătăi". 
Comparativ cu anii trecuți, pot 
afirma că finalele din acest an 
nu au impus elemente de valoare, 
boxeri în a căror creștere să ne 
punem speranțe. Desigur, cum 
am mai spus, nu au lipsit ex
cepțiile. Aș putea aminti în a- 
ceastă situație pe Cordoș Nico
lae, pe Ciochină Gheorghe. pe 
Condurat Dinu și pe Adrian Mo- 
raru, boxeri prin „sclipirile" lor. 
în rest nimic deosebit, ceea ce 
duce la. concluzia, de loc plăcută 
că juniorii sint in evident re
gres. Un motiv de îngrijorare, 
pentru federația de specialitate, 
care trebuie să încerce să gă
sească unele soluții eficiente 
pentru însănătoșirea boxului în 
rîndul juniorilor.

S-ar putea replica cu argu
mente că, totuși, unele meciuri 
au. fost „spectaculoase". Părerea 
mea este că aceste meciuri au 
fost spectaculoase mai ales prin 
dîrzenia și ardoarea cu care 
combatanții și-au apărat șansele, 
și nu prin calitatea tehnică. Si
gur, este prematur, să tragi con
cluzii „negre", mai ales că acești 
boxeri sînt foarte tineri și deci 
susceptibili să-și îmbunătățească 
procedeele de luptă. Totuși, re
petăm, campionatele din acest 
an nu au impus cîteva valori, ca 
în anii trecuți.

Un cuvînt și despre arbitraje. 
Arbitrii nu s-au dezmințit nici 
de această dată. Ei au dictat, 
după părerea mea, decizii ero
nate în meciurile Manea Con
stantin — Panait Nicolae, Stoica 
Eugen — Amza Daniel și Florea 
Ștefan —- Mihoc loan. Este cu 
atît mai regretabil cu cît în joc 
era pus un titlu de campion al 
țării. în restul partidelor, arbi
trajele au fost oorecte.

în sfîrșit, să subliniem merite
le eîtorva antrenori — Eugen 
Furesz — patru campioni (pe-

La ora cînd cititorii noștri vor parcurge aceste rinduri, „trl- j 
i colorii” se află la Aeroportul internațional Otopeni. Ei trăiesc ț 
. clipa grea a emoțiilor despărțirii, înconjurați de familii, prieteni . 
1 și pasionați ai fotbalului, de gazetari care le smulg ultimele de- ) 
i clarații, ultimele mărturisiri dictate de sentimentul realității și l 

■ al sincerității. Este un moment crucial, care încheie și, în același ’ 
) timp, începe ceva. încheie pregătirile și începe bătălia ! 
i Pentru a vedea starea de spirit care domnește în tabăra „Me- 
' xicanilor", am zăbovit sîmbătă și duminică mai mult printre ei I 
i I-am însoțit la antrenamente, apoi la hotelul din Parcul „23 Au- 
? gust", ne-am întreținut, în plimbări de relaxare pe alei, despre 
) același subiect care preocupă întreaga opinie sportivă mondială : 
i turneul final din Mexic. Am notat pentru cititorii ziarului nostru 
' și pentru suporterii „naționalei" gesturi, aspecte, gînduri, intîm- 
i plări.
J Sîmbătă, după-amiază, un antrenament pe gazonul unde au re- 
) purtat marile succese, inclusiv cele ale calificării. Prezenți — 19, 
i minus Adamache care, deși dimineața își dăduse întîlnire în 
' Gara Brașov cu ceilalți 2 colegi de echipă, Pescaru și Ivăncescu, 
i nu s-a ținut de cuvmt. Ce griji, ce preocupări l-or fi reținut ? 
i Partida, dintre cele două formații alese ad-hoc după tehnica din 
) copilărie, eu îl iau pe Lucescu, tu pe Dobrin", s-a desfășurat 
i de-a latul terenului. Simbol al Duturilor erau cîte două mingi. 
. Cel mai periculos înaintaș și șuteur — Răducanu ! Dumitrache, 

cu piciorul eliberat de cîteva ore de carapacea gipsului, exersa 
) singur lovituri încete ale mingii. Parteneri — copiii care se a- 
4 ranjau în mod disciplinat să-și servească „idolul". Tonifianta 
1 „miuță" se încheie in amurg. Cineva împarte fotografii în cu- 
7 lori jucătorilor care-și recunosc propriile chipuri. Cjtim firma 
' atelierului : „Foto Dux (N. Duce) str. Zarafi, nr. 1, colț cu Lips- 
ț câni". Vă spune ceva acest nume ? Nu e altul decît cel al tată- 
’ lui lui Dan Coe. Ce nu face el pentru băieți ? Fostul fotbalist 
) și-a descoperit o nouă vocație numai din prea multă dragoste 
4 pentru băieți și pentru fotbal. Acolo, în Mexic, o să le ceară 
' fotografii și nu se face ca... în drum spre hotel, un alai- de cî-
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teva sute de puști înghesuindu-se pentru un autograf sau 
dialog cu Dinu, Deleanu, Radu Nunweiller, Mocanu... Așa, 
intre ei... fotbaliștii ! Cît de mare lucru e să-1 ducă de braț cîțiva 
pași pe Dobrin ? în cocheta curte a „cartierului general" preo
cupările se diversifică ere îndată. Francois (alias maseurul Tu- 
dose) îi conduce pe cei sosiți ultimii la croitorul Popeia, mare 
și iscusit meșter, să-și ridice și ei frumoasele costume. Dumitru 
iese pe alee îmbrăcat de gală, Dumitrache, cu o cutie de table, 
iși caută un partener, Sătmăreanu vorbește la telefon, probabil, 
amînind un rendez-vous, bineînțeles, sine die, Ghergheli se 
luptă cu un geamantan sosit de-acasă, Lucescu formulează răs
punsuri pentru înregistrări sonore și în imagine dintr-un film 
dedicat lotului... Bătrînul Vogi stă pe-o bancă îngîndurat și-și 
bate palmele din cînd in cînd. Vis-â-vis, pe o altă bancă, Angelo 
Niculescu iși privește ca un părinte, „copiii" făcînd fel și fel 
de gimbușlucuri. Răducanu ne oferă, tuturor, autografe pe foto
grafia lui cu... mustăți. El e și... muzicantul lotului, veșnic înar
mat cu tranzistoare : „Mai încet, Ricule !“ îi strigă Vogi. „Au o 
pasiune, băieții ăștia, pentru muzica stridentă". Stau lingă Cio- 
gli-baci și aduc vorba de Guadalajara. „Hm !“ Cum se cheamă 
opera aceea celebră a lui Wagner ? A, da-: Amurgul zeilor. Asta 
va fi : amurgul celor trei zei : englezii, brazilienii și cehoslova
cii..." Deci, aici se va crea opera monumentală a fostbalului. 
Vom contribui oare și noi la desăvîrșirea ei ? Timpul trece. Un 
semnal de adunare în fața... micului ecran. Meciul Celtic-Fe- 
jenrood. Fiecare împrumută postura de... cronicar sportiv.

Fiind, deci, în atmosferă, să profităm. Dar schimbăm subiec
tul. Cu ce ginduri se despart de gazonul de la „23 Augues" ? Cu 
ce speranțe pornesc in „marea aventură mexicană" ? Mai întîi 
„magul", Angelo Niculescu : „După ultimul antrenament simțim 
emoțiile unei călătorii care se deosebește de toate celelalte de 
pînă acum. Plecăm într-o grea misiune care ne onorează dar ne 
și angajează enorm. Emoție dublată, deci, de o mare răspundere’ 
Sint convins că jucătorii mei vor aborda cu curaj și încredere 
bătălia, vor năzui să-și etaleze, acolo mai mult ca orunde, tot ce 
știu. Sper într-o comportare onorabilă". Dumitrache : „Mă des
part de gazonul Bucureștiului cu gîndul la meciurile bune pe 
care doresc să le fac în Mexic : Vreau să redevin... Dumitrache !“ 
Dan : „Dacă n-aș ști că acolo voi juca cel mai bine din cariera 
mea, aș cere să nu mai plec Dobrin : „Doresc să mă simt și 
acolo în largul meu — și pentru asta voi face tot ce-mi stă în 
puteri — ca în minutele acelea cu portughezii din calificări..." 
Dinu : „Avem o sarcină foarte grea : contrar diferitelor comen
tarii, echipa noastră este într-un evident progres. Aceasta ne 
face să sperăm că -ne vom întoarce cu fruntea sus și cu o expe
riență în plus, dacă nu cu mai mult". Lucescu : „Plee cu gîndul 
la remizele făcute cu Anglia..." Răducanu : „Cel mai puternic 
adversar al nostru — va fi cel din sferturile de finală !“

V. CÂBULEA
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Riva (Italia), unul dintre »- 
nunțații golgeteri ai C.M. va 
călca el, oare, pe urmele 
unui Fontaine sau Eusebio ?

„EL MUNDIAL'70"

In campionatul național al Juniorilor

BILANȚ MODEST
piniera clubului „Dinamo" s-a 
dovedit din nou la înălțime), 
Grigore Nicolae — doi campioni, 
Doda Eugen — dod campioni și 
Fîntîna Dumitru — doi campi
oni, care și-au pregătit cu aten
ție elevii și au motive justifi
cate de satisfacție.

Iată, acum, lista campionilor 
naționali pe anul 1970

JUNIORI MICI : Vladimir 
Ioan, Mateescu Dumitru, Neagu

seniori sîntem in... suferință, 
nu a existat nici-un tînăr 
realmente talentat. Este du
reros. Despre gală, in gene
ral, nu pot avea cuvinte de 
laudă. S-a luptat, băieții au 
țintit la titlul de campion, în
să mijloacele prin care au 
încercat să se impună sint 
cam primitive. Un exemplu 
plastic este Sandu Mihalcea, 
care in loc să facă box, s-a 
„bătut".

T. POGACEANU

„Schimburi" între C. Manea (Buzău) și N. Panait (Ploiești)
Foto : VLADIMIR CANAȚCHI — Brașov

Va lansa 
Mexicul noi 

vedete?
încercînd să stabilească rolul 

„Mundialului ’70“ pe planul ge
neral al fotbalului, Max Urbini, 
de la „France Football", conchi
dea, plastic, la un larg și do
cumentat studiu al ediției 1970 
vizavi de predecesoarea ei j 
„Dacă „World Cup" a adăugat 
trepte pe piedestalele, deja con
struite, ale vedetelor, „El Mun
dial ’70“ trebuie să realizez* 
construcția de la capăt și să des
copere pe cei ce trebuie să urce 
treptele..." Ziaristul francez ex
prima realitatea că noua între
cere supremă găsește plutonul 
celebrităților fotbalistice oare
cum golaș. Prin absențe fortuite 
sau prin cele dictate de neîn
duplecata scurgere a anilor, 
mulți dintre cei adeseori aplau
dați la rampele uriașe de gazon 
ale Angliei, în urmă cu patru 
ani, nu mai apar.în „distribuții"

Va lansa Mexicul noi vedete 
ale fotbalului ? Vor găsi, sutele 
de jucători, veniți din locuri atît 
de diverse ale globului, cu do
rința de a urca, cu echipele lor, 
cît mai sus în ierarhia mondia
lă, forța și ambianța, complexul 
de împrejurări care să-i cata
pulteze pe urmele celor intrațl 
pe orbita celebrității ? Iată ce 
va fi interesant să urmărim, o 
dată cu evoluția celor 16 in
vitate la dineul de gală a fotba
lului. Fapt, este că, așa cum se 
prezintă acum loturile competi
toarelor, criza cea mai acută 
se înregistrează pe locurile foar
te prețioase ale realizatorilor. 
Preliminariile au scos din cir
cuit pe unii dintre cei ce au 
strălucit la trecuta ediție (Eu
sebio, de pildă) valul de tinere 
talente i-a înghițit pe alții 
(Cislenko sau Hunt).

Zilele acestea, așa de agitate, 
din cele 16 tabere, repetițiile 
care se succed într-un ritm tot 
mai susținut, vădesc mari cău
tări ale selecționerilor pentru 
tricoul cu nr. 9. Aici, fie că ju
cători care nu prezentau nici 
un dubiu (vezi cazurile vest-ger- 
manului MUlIer, al belgianului 
Devrindt, al suedezului Kindvall, 
al uruguayanului Cubilla) trec 
printr-un moment de criză, care 
s-ar putea prelungi ; fie că, e- 
fectiv, titularizarea omului de 
șut, de gol, se lovește de o acută 
lipsă de candidați (selecționerul 
italian Valcareggi se gîndește oy 
toată seriozitatea să-i dea lui 
Riva, obișnuitul proprietar al 
numărului 11, acest rol, în lipsă 
de altă soluție mai bună | Za- 
galo încearcă soluții peste solu
ții, față de nesigura prezență în 
Mexic a lui Tostao ; accidenta
rea lui Asparuhov pune aceeași 
problemă și doctorului Boșkov 
etc., etc.)

„Tunarii", cei care trebuie să 
pătrundă, cu mingea la picior 
și cu reușită în șut, în infernul 
oare a devenit careul de 16 me
tri sînt greu de găsit și, apoi, și 
mai greu de titularizat fiindcă 
atîtea și atîtea obstacole — și 
nu numai din teren — răsar în 
calea operațiunilor de remaniere 
a reprezentativelor. O sumară 
contabilizare, pe specialități, a 
jucătorilor din turneul final, îți 
arată că tipul — mult mai pre
tențios, mai gingaș, mai com
plex — de conducător de joc se 
află — ciudățenie I — în număr 
mai mare și nu provoacă selec
ționerilor greutăți, supărări, 
chiar motive de demisie.

Să ne ducă această constatare 
la concluzia că „El Mundial" va 
fi — ținînd cont și de înăspri
rea defensivelor — mai puțin 
productiv decît s-a arătat „World 
Cup" ? Aș pleda pentru așteptări 

■mai optimiste, gîndindu-ne că 
atmosfera stadioanelor mexica
ne va invita la spectacol, va ce
re goluri, că „olă“-urile, venite 
ca tunetul din tribune, vor îm
pinge înainte, spre poartă, spre 
gol, la șut, pe mai vechii sau 
proaspeții tunari ai celor 16.

EF. L

Viorel, Manea Constantin, Stoi
ca Eugen, Bogdan Nicolae, Mir
cea Marius, Lupu Marcel, Simion 
Mircea, Cosma Marian, Dafinoiu 
C-tin, Boancă Ion. JUNIORI 
MARI : Turei Alexandru, Con
durat Dinu, Cordoș Niculae, Mo- 
raru Adrian, Ciochină Gheorghe, 
Guțu Adrian, Mihalcea Sandu, 
Girda loan, Mihoc loan, Văcariu 
Marian, Banu Mișu, Ruicu loan.

ION POPA, antrenor fede
ral : „Nu am remarcat cîțiva 
atleți. Măcar atît aș fi dorit 
de la aceste finale. Boxerii 
pe care i-am urmărit nu au 
calități fizice deosebite. Des
pre calitatea tehnică să nu 
mai vorbim. Doar doi. sau 
trei, la categoriile mici, au 
ceva „stofă".

TITI DUMITRESCU, an
trenor emerit : „Dacă la cate
goriile mici de greutate au 
existat cîțiva boxeri buni, la 
categoriile mari, undo și la

Echipa noastră pleacă

azi in Mexic

Drum bun și succes, băieți!
Vă dorim din inimă succes, 

vom fi alături de voi în ma
rea confruntare. Știm, nu va 
fi ușor. Sarcina voastră este, 
dimpotrivă, dificilă. Avînd 
încredere în capacitatea voas> 
tră de luptă, în calitățile teh
nice și morale — voi repre- 
zentați tot ce-i mai bun la 
ora actuală în fotbalul nostru 
— în dragostea voastră de

patrie, în respectul pe care-1 
purtați milioanelor de supor
teri care vă vor însoți de 
acasă, sperăm că veți avea o 
comportare onorabilă în ma
rea întrecere a elitei fotbalu
lui mondial. Date fiind im
ponderabilele fotbalului, de 
ce nu ne-ați oferi satisfac
ția unei surprize ?



t □ VIOLENȚA

„Drapelul
Victoriei"
la Berlin

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Cu 25 de ani in urmă, un 
drapel roșu flutura pe 
Reichstagul din Berlin; ves- 
tind victoria definitiva asu- 
pra fascismului. Timp de 
doua luni, tineri din șapte 
țări socialiste au purtat a- 
cest glorios drapel pe ~a- 
proape 6 500 km., urmînd 
drumul victorios al ostașilor 
eroi care au zdrobit armate
le lui Hitler. Ultimele sute 
de kilometri au fost parcurși 
de ștafeta internaționala a 
tineretului „Drapelul victori
ei" pe teritoriul R. D. Ger
mane. Întâlnirile cu diferite 
categorii de tineri, vizitele 
în întreprinderi, instituții, 
școli, ne-au oferit imagini 
ale efortului constructiv în
treprins în aceasta țara, 
ne-au relevat profunda do
rință de pace a locuitorilor 
Republicii Democrate Ger
mane.

Mitingurile la care am 
luat parte în Cotbus și 
Frankfurt pe Oder, ca și im
presionanta manifestație a 
tineretului din Berlin, re
flectă aspirațiile generației 
tinere a primului stat ger
man al muncitorilor și ță
ranilor.

Vineri seara, în sala Wer
ner Seelenbinder din Ber
lin, 6 000 de tineri au mani
festat pentru pace, pentru 
prietenie între popoare, a- 
ducînd astfel omagiul lor e- 
roilor căzuți acum 25 de 
ani în lupta crîncenă pentru 
înfrîngerea fascismului. Ei 
au salutat, de asemenea, pe 
reprezentanții tineretului din 
țările participante la ștafe
tă, pe tineretul iubitor de 
pace al lumii întregi.

Acele de kilometraj ale 
motocicletelor s-au* oprit. 
Ștafeta internaționala a ti
neretului „Drapelul victori
ei" s-a încheiat la Berlin. Ea 
a cinstit memoria eroilor 
antifasciști și a exprimat nă
zuințele tineretului țărilor 
noastre de a lupta, neobo
sit, pentru triumful păcii, 
pentru securitate în Europa 
sî în lume, pentru ca um
brele războiului să nu mai 
întunec» viitorul umanității.

Evoluția situației
LA URNE

din Asia de sud-est
CONCENTRARE DE TRUPE 

AMERICANE Șl SAIGONEZE 
LINGĂ ORAȘUL NEAK LEUNG

Peste 60 de nave americane 
și saigoneze au pătruns sîmbătă 
în Cambodgia pe fluviul Me
kong, îndreptîndu-se spre Neak 
Leung, localitate strategică situa
tă la 60 de kilometri de Pnom 
Penh, care se află sub controlul 
forțelor rezistenței populare cam
bodgiene. Totodată, agențiile de 
presă menționează că trupe sai- 
goneze au fost debarcate pe ma
lul estic al fluviului, în apropie
rea aceluiași oraș. Această con
centrare de trupe americane și 
saigoneze pare să indice că Neak 
Leung, care oferă controlul asu
pra întregii regiuni a capitalei, 
este pe punctul de a deveni zona 
cheie a luptelor ce se desfășoară 
în Cambodgia între forțele ame
ricane și saigoneze și unitățile 
patriotice.

In momentul de față, au fost 
semnalate ciocniri în vecinătatea 
orașului Kampot Trach, aflat, de 
asemenea, sub controlul forțelor 
de rezistență populară, și la Koki 
Tom, situat la 45 kilometri de 
Pnom Penh, unde au fost dizlo- 
cați mercenari cambodgieni, an
trenați în Vietnamul de sud de 
către forțele speciale americane.

DEMONSTRAȚII 
PENTRU PACE 

IN MARILE ORAȘE 
AMERICANE

Ciocniri 
in Irlanda 
de Nord

BELFAST. — Explozia unei 
bombe în localul unei bodegi 
din Belfast a declanșat sîmbătă 
noi ciocniri între catolici și pro
testanți în capitala Irlandei de 
Nord. Forțele de ordine care au 
intervenit au trebuit să instaleze 
baraje de sîrmă ghimpată pen
tru a separa părțile în conflict.

Marelui miting din fața Casei 
Albe, organizat în semn de pro
test împotriva intervenției ame
ricane în Indochina, i-au urmat 
alte demonstrații pentru pace 
inițiate în marile orașe america
ne. Opoziția față de politica Ad
ministrației americane în Asia de 
sud-est au exprimat-o partici- 
panții la manifestațiile de la 
New-York, Chicago, Los An
geles și San Diego.

Demonstrațiile de pace din 
Statele Unite au cuprins peste 
200 000 de persoane, printre 
care s-au numărat cunoscute 
personalități ale vieții publice și 
politice americane. Astfel, la 
Washington, în rîndurile partici- 
panților la mitingul de sîmbătă 
s-au aflat Benjamin Spock, mi
litant pentru pace în Vietnam, 
actrița Jane Fonda, Coretta 
King, soția defunctului lider al 
populației de culoare din S.U.A., 
Martin Luther King, precum și 
congresmeni, care în repetate 
declarații s-au pronunțat împo
triva politicii americane în Asia 
de sud-est.

Congresul interna
tional de studii 
sud-est europene
• LA ATENA se desfă

șoară lucrările celui de-al 
doilea Congres internațional 
de studii sud-est europene. 
Grupați în patru secții, parti- 
cipanții dezbat o gamă vastă 
de probleme privind istoria, 
dreptul, economia, lingvisti
ca, literatura, etnografia și 
folclorul popoarelor 
nice.

In cadrul lucrărilor 
greșului, au prezentat 
nicări, între alți oameni de 
știință, prof. Virgil Cândea 
și dr. Maria Muzicescu, de la 
Comitetul național român de 
studii sud-est europene, Ma
ria Marinescu-Himu, de la 
Universitatea din București, 
Hadrian Daicoviciu, de la In
stitutul de istorie și arheo
logie din Cluj, Maria Coja și 
Suzana Ditriu, de la Institu
tul de arheologie din Bucu
rești. Lucrările congresului 
continuă.

balca-
Con- 

comu-

„Cei șase" se pregătesc
pentru tratativele de aderare

la C.E.E. a Marii Britanii
O nouă sesiune a Con

siliului ministerial 
Pieței Comune 
desfășura luni și 
la Bruxelles.

Problema principală de pe or
dinea de zi a sesiunii se 
la pregătirea poziției comune a 
„celor șase" în vederea tratati
velor de aderare la C.E.E. a 
Marii Britanii și a celorlalte țări 
candidate — Irlanda, Danemarca 
și Norvegia. In principiu, începe
rea acestor negocieri este prevă
zută pentru 29 iunie. Miniștrii 
afacerilor externe vor aborda, în
tre altele, probleme legate de fi
xarea perioadei de tranziție pen
tru țările candidate, de obligații
le care ar reveni acestor țări în

al 
se va 
marți

referă

domeniul politicii comerciale, în
tre care adoptarea progresivă a 
prețurilor comunitare agricole pe 
baza unui calendar prestabilit.

„Cei șase" preconizează să 
ceară țărilor candidate, și în mod 
deosebi Angliei (mare producă
toare de cărbune și oțel), să-și 
asume o serie de obligații precise 
vizînd structura și dezvoltarea ul
terioară a industriei cărbunelui și 
celei a oțelului. In ce privește sec
toarele economic și monetar, par
tenerii comunitari intenționează 
»ă ceară țărilor candidate să ac
cepte prevederile eventualelor a- 
corduri la care se speră să ajun- 

la sfîrșitul lunii

OVIDIU PĂUN
Berlin, mai 1970

ISRAEL Vedere din Tel Avîv

INFERNUL VERDE44
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...Aerul vînturat de paletele elicei eli
copterului agita furios iarba luminișului. 
E ora opt dimineața. Trei sferturi de orâ 
mai tîrziu, coloana noastră a căzut în 
ambuscadă. De la adăpostul unui desiș 
de tamarinzi au început să curgă asu
pra noastră proiectilele. Aproape nici nu 
s-a putut riposta. Bilanțul pierderilor : un 
mort și doi răniți. Printre aceștia din 
urmă, Capela de Ponte de Lima, născut 
prin împrejurimile orașului Porta, în vîrstă 
de 23 de ani, căsătorit, tatăl a doi copii. 
Cu un picior sfărîmat, Capela, cu fața 
crispată de durere, nu contenea să ceară 
locotenentului său, să-i pună capăt vieții. 
Cum se putea întoarce, fără un picior, în 
mijlocul familiei sale ?...

Un scurt fragment relatat după LE FI
GARO, o secvență dintr-o încleștare des
fășurată, undeva în savana Africii aus
trale, în Guineea (Bissau). Încercarea unui 
detașament portughez de a stabili con
tactul cu o patrulă aflată în misiune a 
fost zadarnică. Unitatea colonialistă a 
fost obligată să renunțe la „vegherea" 
junglei, fiind împinsă în perimetrul tabe
rei fortificate de la Boula. Generalul Spi- 
nola, cunoscut pentru numeroasele sale 
acte de represiune împotriva populației 
din Angola, în prezent comandant șef al 
celor 7000 de militari portughezi aduși 
în Guineea (Bissau) și Insulele Capului

Verde, pentru a neutraliza cea mai tânără, 
dar și cea mai puternică mișcare armată 
de eliberare din coloniile portugheze, or
donă executarea rapidă a unui raid 
aerian asupra regiunii în care a fost sem
nalată prezența partizanilor. Potrivit zia
rului LE FIGARO, la puțin timp, pădurea 
ardea sub furia napalmului. Zadarnic 
însă- Lupta de partizani, condusă de 
Partidul african al independenței din 
Guineea și Insulele Capului Verde, luptă 
intrată în al cincilea an, a dus la elibe
rarea a mai mult de jumătate din terito
riul țării ; colonialiștii menținîndu-se doar 
în centrele urbane sau în incintele mili
tare fortificate. Populația eliberată se ri
dică la circa 400 000 de oameni, ceea ce 
reprezintă 50 la sută din toți locuitorii 
țării. în zonele controlate de patrioți se 
depun eforturi pentru organizarea socială, 
politică și economică, „lupta pentru inde
pendentă se dublează cu emancipare" 
(LE FIGARO).

Supranumită de membrii corpului expe- 
diționar „inferno verde". Guineea devine 
pentru „Lusitania ultra-marina" — pentru 
Portugalia de peste mări — un simbol al 
agoniei acestui ultim imperiu colonial al 
lumii. „Dacă țara noastră nu va fi în 
măsură să reglementeze (evident în con
formitate cu interesele coloniale — N. A.), 
o problemă ca aceasta din Guineea —

Dosarul „Matesa" din nou 
in actualitate

Scandalul „Matesa", care a făcut mare vîlvă anul trecut în
Spania, a revenit în actualitate. Intr-o corespondență
Madrid, ............. -----
Suprem al
examineze

din 
cotidianul „Le Monde" subliniază că Tribunalul 

Spaniei, întrunit în ședință plenară, a liotărît să 
dosarul acestei afaceri.

Se știe că 
obținut prin 
se credite din partea Băncii Na
ționale a Spaniei în valoare de 
aproximativ 10 miliarde pesetas, 
sumă echivalentă cu peste 3 la 
sută din bugetul spaniol. Credi
tele respective erau acordate 
„pentru stimularea exporturilor".

Faptul că dosarul a ajuns în 
fața Tribunalului Suprem în
seamnă, apreciază ziarul citat, că 
unul sau mai mulți miniștri ai 
putea fi citați în fața instanței. 
Pînă în prezent, anchetarea aces
tui caz fusese încredințată in
stanței imediat inferioare, care 
deja a stabilit 11 inculpați din 
rîndul funcționarilor superiori. 
Printre ei figurează fostul direc
tor al Băncii de credit industrial 

I

firma „Matesa" a 
metode frauduloa-

R. S. România și R. P. D. Coreeană
PHENIAN. — La Phenian a 

fost semnat planul de colabora
re culturală între Republica So
cialistă România și R.P.D. Co
reeană pe anii 1970—1971. Pla
nul cuprinde schimburi de oa
meni de știință, cultură și artă, 
cadre didactice, studenți, orga
nizarea de expoziții, gale de fil
me și alte acțiuni.

Din partea română planul a 
fost semnat de Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, iar 
din partea coreeană de Kim 
Sang Giun, vicepreședinte al 
Comitetului Coreean pentru re
lații culturale cu țările străine 
(C.R.C.S.).

și secretarul general tehnic al Mi
nisterului Industriei. Juan Vila 
Reyes, directorul general al so
cietății „Matesa", se află deja în 
închisoare de circa opt luni.

„Le Monde" subliniază că este 
pentru prima oară în decurs de 
un secol cînd Tribunalul Suprem 
al Spaniei se întrunește în plenul 
său pentru a discuta un dosar cu 
implicații atât de grave din punct 
de vedere politic și economic.

Un ziar egiptean despre 

grija care se acordă

tineretului in România

La Alexandria a avut loc 
vernisajul expoziției consa
crate desenelor executate de 
copii din România. La cere
monie au fost prezente nu
meroase oficialități ale vieții 
culturale și artistice. Rela
tând că expoziția este vizitată 
de elevii tuturor școlilor din 
Alexandria, ca și de un nu
meros public, „Journal d’E- 
gypte" scrie că „aceasta de
monstrează, o dată mai mult, 
grija constantă care se acor
dă în România problemelor 
tineretului".

din viața tineretului lumii
Vacanță forțată Ia Salisbury

Pentru a doua oară în mai puțin de șase luni, Universitatea 
din Salisbury și-a suspendat cursurile ca urmare a frămîntărilor 
studențești. Incidentele au început atunci cînd un grup de stu
denți și lectori universitari au organizat în două din amfitea
trele universității o „mini-sesiune" de comunicări pe teme 
anti-rasiste. Rectoratul și apoi autoritățile publice au reacționat 
prin interzicerea manifestării. Cea mai mare parte a studenților 
au protestat împotriva interdicției.

Grevei demonstrative, care a 
antrenat aproape 500 din cei 750 
de studenți, oficialitățile i-au răs
puns cu închiderea pe timp de 
zece zile a universității și ares
tarea a trei lectori universitari 
și opt studenți, implicați intr-o 
așa-numită „tentativă de tulbu
rare a ordinii publice". Minis
trul rhodesian al justiției, Lard- 
ner, cunoscut, de altfel, de multă 
vreme ca un adept al „măsuri
lor forte" împotriva oricăror 
manifestări progresiste, s-a gră
bit să avertizeze că „poliția va 
asigura liniștea necesară în am
fiteatrele universității".

De cîtva timp rasiștii rhode- 
sieni încearcă „să facă ordine** 
în universitate, unul din princi
palele centre de rezistență ale 
populației albe împotriva regi
mului neo-apartheid. Atunci 
cînd, în toamna trecută, studenții 
universității din Salisbury au or
ganizat un șir de demonstrații 
îndreptate împotriva introduce
rii constituției rasiste guvernul 
Smith a reacționat cu brutalita
te. Mai multe cadre universitare 
și studenți au fost arestați și 
condamnați la închisoare pe di
ferite termene. Zeci de studenți 
au fost exmatriculați. Studenții 
au foșt trimiși intr-o „vacanță 
forțată" de aproape trei săptă- 
mini. A fost lansat de către au
torități avertismentul că se va 
proceda la eliminarea totală din 
universitate a oricărui partici
pant la manifestări „împotriva 
ordinei și politicii de stat" (adică 
împotriva apartheidului). Un co
municat oficial anunța atunci (in 
noiembrie trecut) că studenții nu 
vor mai putea beneficia de bur
se dacă nu vor semna un „anga
jament" că vor boicota orice ma
nifestări care contravin actualei 
politici rasiale & autorităților. 
Totodată, guvernul făcea cunos-

cută intenția de „a retrage în 
viitor" subvențiile acordate dife
ritelor facultăți dacă decanatele 
nu vor lua măsuri pentru împie
dicarea manifestărilor antira- 
siste.

Cum era de așteptat, șirul de 
măsuri represive ale autorităților 
a primit o ripostă viguroasă din 
partea studenților și universita
rilor. Profesorul Milton, rectorul 
universității din Salisbury, și-a 
exprimat protestul împotriva ac
țiunilor de intimidare care, sub
linia el, „reprezintă o inadmisi
bilă și periculoasă formă de 
descurajare a ideilor democra
tice". La rindul lui, Consiliul stu
dențesc din Rhodesia releva în
tr-o declarație, reluată de o par
te a presei rhodesiene, că măsu
rile autorităților constituie „o 
negare flagrantă a libertății de 
exprimare și o răfuială cu cei 
care nu vor să admită structurile 
rasiste condamnabile".

Ultimele două luni au fost 
marcate de o și mai fățișă afir
mare a opoziției studenților și 
universitarilor față de politica 
neo-apartheid a guvernului 
Smith. Studenții de la Universi
tatea din Salisbury au organizat 
cîteva adunări succesive dc pro
test antirasist și au încercat apoi 
să țină sesiunea de comunicări 
amintită. Un grup de 11 cadre 
didactice au semnat o declarație 
in care subliniază că politica gen 
apartheid „este absurdă și si
nonimă cu sinuciderea pe termen 
lung într-o țară unde trăiește un 
alb la fiecare 24 de africani". 
Semnalînd toate aceste desfășu
rări, ziarul vest-german DIE 
WELT relevă, tntr-o corespon
dență din capitala rhodeslană, că. 
după aprecierile observatorilor 
avizați, „mișcarea opoziționistă 
de Ia universitate (din Salisbury 
n.n.) constituie prima mare și

clară manifestare a populației 
albe împotriva politicii de a- 
partheid".

Este evident că amenințările, 
arestările și „vacanțele forțate" 
au toate șansele să întărească și 
mai mult mișcarea de protest 
studențească. Cea mai recentă 
dovadă : pentru prima oară, cei 
250 de studenți de la Institutul 
tehnic din Bulawayo, care nu au 
participai pină acum la manifes
tări anti-rasiste, s-au solidarizat 
cu colegii lor de la Universitatea 
din Salisbury.

La Santo Domingo nu lipsesc afișele electorale iar ziarele a- 
nunță întruniri consacrate apropiatei întâlniri cu urnele. Dar 
atmosfera politică este încărcată de neprevăzut. „Banana republic" 
trăiește sub seninul violenței. Argumentele oratorice sînt înlocuite 

de teroarea pe care o seamănă gloanțele. Lista celor uciși este 
lungă și „oamenii legii", travestiți în teroriști fără identitate, se 
răfuiesc cu adversarii actualului regim. Liderul sindicatului șofe
rilor, una din cele mai puternice organizații de stingă, a fost 
găsit ucis. Asasinii sînt cunoscuți : doi membri ai gărzii preziden
țiale. Poliția a devenit, însă, neștiutoare. Nu poseijh amănunte, se 
declară incapabilă să dezlege „misterul" crimei. Asasinii își văd 
liniștiți de treburile lor...

Unii comentatori pretind că în Republica Dominicană domneș
te în acest moment un climat de război civil, comparabil cu cel 
din 1965 cînd infanteria marină a S.U.A. a debarcat pentru a înă
buși brutal revolta mulțimilor. Miza acestui periculos joc o re
prezintă viitorul țării. Va rămîne o „rezervație" a Washingtonului, 
un teritoriu pe care monopolurile nord-americane acționează ne
stingherite sau își va dobîndi o reală independență ? Alegerile 
prezidențiale de la 16 mai ar trebui să dea răspuns acestei între
bări vitale. Numai că scrutinul are loc în condiții în care voința 
populară nu va putea fi reflectata cu fidelitate de rezultatele fina
le. Forțele de dreapta (pe a căror docilitate Washingtonul con
tează) încearcă să asigure continuitatea regimului. Formula cea 
mai comodă ar fi cea a reînnoirii mandatului prezidențial al ac
tualului șef al statului Joaquin Balaguer. Președintele are antece
dente trujilliste — defunctul dictator îl aprecia pe avocatul cu 
vederi conservatoare. După prăbușirea trujillismului, Balaguer a 
devenit favoritul Washingtonului. în momentul în care se căuta 
cu febrilitate un personaj fără galoane militare pentru a fi insta
lat în fotoliul prezidențial, avocatul a fost preferat altor politi
cieni. Dar ajuns în funcția cea mai înaltă, Balaguer a uitat re
pede propriile sale promisiuni de a părăsi puterea la capătul man
datului. Președintele a modificat constituția și, spre surpriza cole
gilor săi, și-a exprimat intenția de a se face „reales". A izbucnit 
un conflict de proporții : personaje importante în lumea oficială 
s-au simțit frustate de șansele lor. Vicepreședintele Francisco 
Augusto Lora a fost cel mai bătăios. I se făgăduise, doar, că va 
succeda Iui Balaguer. Forțele dreptei (inclusiv ale armatei) s-au 
divizat. Proliferarea candidaturilor ei a putut fi compensată prin 
represiunile care au urmărit reducerea la tăcere a opoziției de 
stânga. Împotriva stângii s-a dezlănțuit o teroare de tip saigonez. 
Toate trăsăturile unui regim de stare excepțională sînt vizibile. 
Poliția și armata acționează fără îngrădiri. Reacția stângii s-a do
vedit, totuși, viguroasă : mișcări greviste au cuprins țara. Univer
sitățile și-au închis porțile iar tancuri au apărut în vecinătatea 
lor. Școlile publice au cunoscut invazia soldaților înarmați. Re
întoarcerea în țară a Iui Juan Bosch, fostul președinte înlăturat 
de la putere deoarece inspira neîncredere Washingtonului, a pri
lejuit puternice manifestații populare (soldate, din nefericire, cu 
șase morți). Semnificativă pentru opțiunea acestui sector al opo
ziției este declarația lui Juan Bosch : „Eu am trăit un vis. 42 000 
de soldați ai infanteriei marine americane m-au trezit la realitate. 
Nu puteam să continui să mă autoinșd".

Balaguer a părăsit pentru cîteva zile palatul prezidențial lăsînd 
în locul său pe președintele Curții Supreme. A acceptat această 
concesie atunci cînd toți ceilalți candidați păreau deciși să aban
doneze cursa electorală dacă Balauger președintele se identifică 
în continuare cu Balaguer candidatul. Firește, schimbarea tem
porară de domiciliu n-are decît o valoare simbolică. Balaguer se 
bazează pe aparatul represiv, care, probabil, va decide soarta 
„alegerilor". Trei grupări, printre care Partidul revoluționar .do
minican al lui Juan Bosch, boicotează simulacrul electoral. Ten
siunea politică care face ravagii la Santo Domingo a provocxî'o 
victimă și printre candidați ! Hector Garcia Godoy, fost preșe
dinte provizoriu, a încetat din viață în urma unei crize cardiace. 
Godoy (în vîrstă de 49 de ani) candida din partea grupării opo
ziționiste „Mișcarea de conciliere națională". în ultimul său in
terviu a declarat că situația este mai gravă decit aceea din 1965 
care a atras intervenția militară a S.U.A. în Republica Domi
nicană.

Atmosfera explozivă de la Santo Domingo nu mai neliniștește, 
de astă dată, Washingtonul, deoarece, fără îndoială, dreapta va 
fi beneficiara acestui scrutin pregătit sub seninul violenței. Ră
mîne doar de văzut dacă ambițiile personale ale lui Balaguer vor 
fi împlinite sau, în ceasul al I2-lea, „protectorii" își vor modifica 
preferințele...

EM. RUCAR

• CALMUL a fost restabilit 
sîmbătă în orașele Bhiwandi, 
Jalgaon și Mahad din statul in
dian Maharashtra, unde au avut 
loc, timp de două zile, ciocniri 
violente între grupuri de hin
duși și musulmani. Potrivit ulti
melor știri, în cursul incidente
lor dintre cele două comunități 
religioase, și-au pierdut viața 50 
de persoane, iar peste 200 au 
fost rănite.

Autoritățile locale au liuat mă
suri urgente pentru restabilirea 
ordinei, instituind temporar re
stricții de circulație.

vederea unei intervenții armate 
în Irlanda de nord.

Secetă in Brazilia
• O SECETĂ PUTERNICĂ 

bîntuie în părțile de nord-est ale 
Braziliei, regiune frecvent lovi
tă de această calamitate. Nu
meroși locuitori din zonele atin
se de flagel sosesc în orașe în 
căutare de lucru, agravînd pro
blema locuințelor și a utiliză
rii forței de muncă disponibile.

Guvernul Republicii 
Irlanda a obținut 

votul de încredere

• •

declara generalul Spinola — atunci ni
mic altceva mai bun pentru a demonstra 
hotărîrea Portugaliei de a-și menține teri
toriile de peste mări, nu se va mai putea 
întreprinde".

Hotărîrea lui Marcelo Caetano, de a 
„apăra teritoriile din Africa cu prioritate 
asupra reformelor interne necesare* apasă 
din ce în ce mai greu asupra poporului 
portughez, împins să-și verse sîngele de 
dragul intereselor coloniale ale cîtorva 
monopoluri portugheze și străine, direct 
interesate în acapararea însemnatelor re
surse descoperite în ultimii ani în Guineea 
(Bissau), Angola sau Mozambic. Pe mă
sură ce înfrîngerile din colonii se înmul
țesc, opoziția față de politica Lisabonei 
se amplifică, dobîndește o amploare 
crescîndă.

• UN „COMITET de ini
țiativă", instituit și condus 
de Harsjoerg Brauschwelg, a 
strîns 54 000 de semnături in 
efortul său de a obliga gu
vernul federal elvețian să 
procedeze la organizarea u- 
nui referendum asupra pro- 
penerii de interzicere a ori
cărui export de 
Elveția.

Inițiativa are Ia 
văluirea, în 1968, a 
afaceri particulare 
re ilicită de arme In exterior, 
destinată unor țări implicate 
fntr-un conflict militar, ceea 
ce contravine statutului de 
neutralitate al țării.

arme din
bază dez- 
unei mari 
de livra-

I. TIMOFTE

• GUVERNUL Republicii Ir
landa a obținut sîmbătă seara 
votul de încredere în Parla
ment, după ampla remaniere in
tervenită vineri în componența 
cabinetului condus de premierul 
Jack Lynch.

După cum se știe, Criza politi
că irlandeză a izbucnit miercuri, 
cînd primul ministru Lynch a 
cerut lui Charles Haughey, mi
nistrul finanțelor, și lui Neil 
Blaney, ministrul agriculturii, 
să demisioneze. Aceștia au 
fost acuzați de trafic cu arme in

• GUVERNUL Ciadului a ho- 
tărît să restrîngă limitele teri
toriului concesionat societății 
„Continental Oil Company" 
(Conoco), în vederea explorări
lor petrolifere. Măsura a fost 
luată în urma unei ședințe a 
Consiliului de Miniștri. Nu au 
fost precizate motivele acestei 
hotărîri.

• PREȘEDINTELE Uruguayu- 
lui, Jorge Pacheco Areco, pro
iectează un turneu european 
pentru luna octombrie — a a- 
nunțat Ministerul de Externe 
Uruguayan. Cu acest prilej, pre
ședintele urmează să viziteze 
Spania, R. F. a Germaniei 
Franța.

©

Victime omenești 
și pagube materiale cauzate 

de uragan în Portugalia
Furtuna care a bîntuit în ulti

mele două zile unele regiuni din 
Portugalia este considerată 
drept cea mai puternica din

Fenomen astronomic rar
Un fenomen astro

nomic destul de rar 
(are loc cam de 12 
ori într-un secol) s 
putut fi urmărit timp 
de aproape 7 ore în 
dimineața zilei de 
rimbătă, de la Ob
servatorul astrono
mic din Paris. Este 
vorba de trecerea 
planetei Mercur prin 
dreptul Soarelui, fe
nomen vizibil foarte 
rar de pe Terra, și

numai In lunile mai 
sau noiembrie.

Perioada de revo
luție a planetei 
Mercur, care des
crie o orbită elipti
că, avînd 46 milioa
ne km la periheliu 
și 70 milioane km la 
apoheliu. este de 86 
de zile. Fiind :e» 
mai apropiată de 
Soare dintre toate 
planetele sistemului 
solar, Mercur este 
lipsită de atmosferă.
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deiar temperatura 
la suprafața sa, care 
este deseori bombar
dată de meteoriți, 
variază între 200 și 
(00 grade Celsius 

Fenomenul prece
dent, similar celui 
care a avut loc sîm
bătă dimineața, t-a 
produs la 7 noiem
brie I960, eînd s-a 
reușit și măsurarea 
diametrului planetei : 
aproximativ 4 960 km.

timii 20 de ani. Ea a provocat 
victime omenești și mari pagube 
materiale în diferite localități, 
inclusiv în capitala țării. Lisa
bona.

Cinci persoane și-au pierdut 
viața și alte trei sînt date dis
părute în urma uraganului care 
a avut o viteză de peste 140 ki
lometri pe oră. Doi dintre morți 
erau pescari, care navigau în a- 
propiere de țărm. Alte cîteva 
sute de mici ambarcațiuni, anco
rate lîngă mal, au fost zdrobite 
de țărmul stîncos. în orașe, vîn- 
tul a dezrădăcinat arbori, a frînt 
stîlpii de telegraf și a făcut să se 
prăbușească numeroase coșuri 
de pe clădiri. Concomitent, în 
masivul Sierra de Estrela, din 
centrul țării, a nins, fenomen cu 
totul neobișnuit aici în această 
perioadă a anului.

• PRIMUL MINISTRU al Ca
nadei, Pierre Elliott Trudeau, 
a părăsit ieri Canada plecînd 
intr-un turneu de 19 zile, timp 
în care va vizita 6 țări — Noua 
Zeelandă, Australia, MalayeziaJ 
Singapore. Hong Kong și Japo
nia.

După cum apreciază observa
torii politici, acest turneu se în
scrie în cadrul noii politici ex
terne canadiene, ale cărei prin
cipale aspecte sînt reducerea 
efectivelor militare canadiene 
din N.A.T.O. și stabilirea de re
lații cu toate țările. Vizita în 
țările menționate îi va oferi pri
mului ministru canadian prile
jul să examineze posibilitatea 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
cu aceste state.

Proiect de lege 
ghanez

• LA ACCRA a fost dat pu
blicității proiectul unei legi 
care urmărește sporirea partici
pării cetățenilor ghanezi la via
ța economică a țării. Legea, care 
urmează a fi prezentată r 
mentului în următoarele 
prevede ca, începînd din 
august, numai cetățenilor 
nezi să li se permită a fi 
prietari în mod total sau 
țial — ai întreprinderilor 
merțului cu ridicata sau cu a- 
mănuntul, a căror cifră de afa
ceri anuală este mai mică de 
200 000 lire sterline. în cazul în
treprinderilor avînd o cifră de 
afaceri superioară, Ministerul 
de Finanțe va avea latitudinea 
de a decide asupra cotei de par
ticipare ce va putea reveni unor 
cetățeni străini.

Parla- 
zile, 

i luna 
gha- 
pro- 
par- 
co-

• MINISTRUL afacerilor exter
ne al Marocului, Abdelhadi Bou- 
taleb, începe luni o vizită ofi
cială în Marea Britanie. Minis
trul marocan va avea convorbiri 
cu ministrul afacerilor externe 
britanic, Michael Stewart. Cu 
acest prilej vor fi abordate pro
bleme referitoare Ia situația din 
Orientul Apropiat, relațiile est- 
vest și legate de perspectiva a- 
derării Ângliei la Piața Comună. 
Boutaleb va avea, de aseme
nea, întrevederi cu primul mi
nistru, Harold Wilson, precum 
și cu liderul opoziției conserva
toare, Edward Heath.

• LA OTEBORG s-a deschis 
expoziția industrială, „Svenska 
Messan" la care participă firme 
din 26 de țări, printre care și 
România.

• UN COMUNICAT oficial dat 
publicități: la Roma anunță că 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Aldo Moro, va face între 
13 și 15 mai o vizită în Ungaria, 
la invitația omologului său un
gar, Janos Peter.
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