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au descoperit importante rezerve de sporire a producției agricole

DOUA MILIOANE LEI NUMAI
Strungarul Ilie Vasile din 
lecția mecanică 1, Uzinele 

„1 Mai” Ploiești, urmărește cu 
atenție o nouă piesă care 

prinde contur

O etapă nouă, deosebit de 
importantă în ampla dezbate
re privind activitatea tineretu
lui și a organizației sa'e revo
luționare care precede al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist a fost 
inaugurată sîmbătă și dumi
nică cînd într-un număr de 
orașe ale țării au avut loc 
Conferințe ale organizațiilor 
județene ale Uniunii Ti
neretului Comunist. La lu
crările conferințelor au par
ticipat delegații uteciștilor 
din orașe și sate aleși în 
adunările și conferințele or
ganizațiilor U.T.C. — tineri 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, cooperatori și lucrători 
din întreprinderile agricole și 
de mecanizare ale agricultu
rii, studenți și elevi, precum 
și numeroși invitați membri

ai birourilor județene de par
tid, reprezentanți ai unor în
treprinderi și instituții, orga
nizații obștești.

în cadrul conferințelor au 
fost amplu analizate rezulta
tele obținute în activitatea or
ganizațiilor de tineret, în în
deplinirea sarcinilor ce le re
vin, a atribuțiilor încredințate 
prin hotărirea C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea activi
tății educative în rîndul tine
retului, succesele obținute de 
tineri în munca pe care o 
desfășoară în uzine și pe șan
tiere, pe ogoarele patriei, în 
institute de cercetări, în școli 
și facultăți. în cursul dezba
terilor ca și în programele de 
activități adoptate de confe
rințe s-a reliefat cu pregnanță 
dorința tineretului de a răs
punde cu promptitudine

competență sarcinilor sporite 
pe care i le pune în față noua 
etapă de dezvoltare a societă
ții noastre, hotărirea sa de 
a-și mobiliza toate resursele 
în realizarea importantelor o- 
biective ale noului cincinal 
în industrie, agricultură, în 
toate sectoarele economiei 
naționale, de a-și spori con
tribuția pe care și-o aduce, 
alături de întregul popor, la 
înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al X-lea 
al partidului pentru făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltată, pentru conti
nua înflorire a patriei.

în cadrul conferințelor au 
luat cuvîntul primii secretari 
ai comitetelor județene de 
partid.

(Continuare în pag. a 11-a)

PRIN EXTINDEREA
CULTURILOR DUBLE Șl ASOCIATE

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a Il-a)

Sesiunile tehnico-

Științifice

ale tineretului

Vacanta

ÎN AVANPREMIERĂ

realizate cu exigența 
de document, ne-au 
la perspective certe 
punerea în valoare a

Foto s C. CIOBOATĂ

Insula de filozofi
sau
complexul culturii

de PETRU POPESCU

E.F.S.I?

VASILE CABULEA
(Continuare tn pag. a II-o,

IN PAGINA A 3-A:

sate 
con- 
aso-

I(Continuare în pag a 111-a

Satul este așezat tn plin 
Bărăgan. Pămînturi bune, oa
meni harnici. în rame aurite, 
prinse pe pereții biroului to
varășului președinte sînt ex
puse vreo 20 de diplome. Fie
care atestă un record pe țară 
sau pe județ la o cultură a- 
gricolă sau alta, la zootehnie. 
Cel de aici, din Grindu, s-au 
obișnuit, însă, cu urcușul con
tinuu al producțiilor, al veni
turilor. Au pornit de la medii 
— atunci socotite totuși re
corduri — de 1 220 kilograme 
grîu, 2 318 kilograme porumb, 
1 438 kilograme floarea-soare- 
Jui șl 16 860 kilograme sfeclă 
de zahăr în 1955 și au ajuns 
la 3 445 kilograme grîu, 5 625 
kilograme porumb-boabe, 1 974 
kilograme floarea-soarelul și 
30 000 kilograme sfeclă de za
hăr la hectar în anul acesta.

Peste aproape 3 săptămîni, 
mii de elevi și studenți din 
întreaga țară vor fi din nou 
oaspeții taberelor sportive și 
de odihnă sau vor pomi In 
drumeție pe meleagurile pa
triei. Pregătirile sînt In curs 
de desfășurare. L-am rugat 
cu acest prilej pe tovarășul 
DANIEL LAZARESCU, vi
cepreședinte al Biroului de tu
rism pentru tineret, să ne 
precizeze cîteva aspecte ale 
activității desfășurate în a- 
ceastă perioadă.

— Eforturile noastre s-au 
îndreptat, în primul rînd, a- 
supra extinderii spațiilor de 
cazare în taberele alpine și 
de odihnă și, totodată, am a- 
sigurat condiții mult mai bu
ne în ceea ce privește desfă
șurarea unor activități cultu- 
ral-distractive variate și inte
resante. Un alt aspect îl con
stituie organizarea tenor ex
cursii tematice pentru elevi,

dar nu lipsesc nici excursiile 
de agrement și chiar cele de 
sfîrșit de săptămînă pentru 
practcarea sporturilor de iar
nă. Dar să exemplificăm. Pen
tru elevi, care vor avea asi
gurate 1000 de locuri in ta
berele B.T.T. de la Pîrîul Re
ce, Izvorul Mureșului, Pre
deal, Complexul Sîmbăta (de 
Ungă Făgăraș) sau la cabane
le Bunloc, Mălăiești, Rodbav, 
Piatra Mare etc., vacanța de 
iarnă va însemna și un pri
lej de a cunoaște, prin ex
cursiile ce se vor organiza în 
împrejurimile taberelor la 
locuri istorice, monumente, 
case memoriale. De aseme
nea, elevii din provincie vor 
vizita în București cîteva o- 
biective importante legate de 
cunoașterea trecutului de lup
tă al partidului comunist: 
Muzeul de istorie a partidu
lui, Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism, case memoriale etc.

în ceea ce privește ex
cursiile, încercăm să le diver
sificăm, fixînd noi itinerarii,

M. CRISTEA

Și zootehnia a urmat îndea
proape vegetalul, iar bunele 
rezultate ale ambelor sectoare 
s-au oglindit în veniturile 
cooperativei, circa patru sute 
de mii de lei la o sută de hec
tare în 1970, în retribuția 
membrilor cooperatori — pes
te 35 de lei la norma conven
țională.

— Succesele, atîtea cîte sînt, 
considerăm că ne reprezintă 
hărnicia, ne spunea tovarășul 
Anghel, președintele coopera
tivei, dar nici producțiile de 
grîu și porumb, nici cele din 
zootehnie, din nici un sector 
aș putea spune, nu reflectă 
decît în parte posibilitățile de 
care dispunem. Noi toți 
ne-am convins de acest ade
văr, dezbătînd ampla analiză 
a dezvoltării agriculturii în 
țara noastră — expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la îmbunătățirea 
organizării, planificării și con
ducerii agriculturii, care cu
prinde măsuri de importanță 
capitală. Fiecare capitol al ex
punerii, fiecare propunere fă
cută privind reorganizarea în
treprinderilor de mecanizare a 
agriculturii, crearea consiliilor 
intercooperatiste, îmbunătăți
rea formelor de organizare și 
retribuire a muncii, introduce-

rea unui sistem de plată, asi- 
gurînd un minimum garantat, 
excluderea dădăcelii, consti
tuie un suport real pentru sti
mularea inițiativei, pentru va
lorificarea în rezultate certe 
a condițiilor create ca urmare 
a noilor relații socialiste sta
tornicite la sate, a dezvoltării 
bazei tehnice și materiale a 
unităților agricole, a prezen
ței unor competente cadre de 
specialiști.

— Calculele noastre, inter
vine tovarășul Petru Cesui, 
inginerul-șef al cooperativei, 
calcule 
impusă 
condus 
privind 
condițiilor naturale și econo
mice de care dispunem. De 
pildă, numai prin luarea în 
cultură a acelor soiuri pe care 
noi le considerăm ca fiind 
cele mai bune pentru condi
țiile de la Grindu, renunțînd 
astfel la cele repartizate de 
către un for din afară, vom 
obține sporuri de producție 
apreciate de noi la 15—18 la 
sută comparativ cu cele mai 
bune rezultate de pînă acum. 
Adăugind acestora produc
țiile suplimentare realizate ca 
urmare a activității mult mal 
cointeresat desfășurată de că

tre membrii cooperatori și 
mecanizatori, pe cele obținute 
prin extinderea suprafețelor 
irigate, prin utilizarea unor 
doze optime de îngrășăminte 
chimice etc., vom ajunge, sîn- 
tem siguri, chiar din 1971, la 
sporuri de recoltă însemnînd 
circa 30 la sută comparativ cu 
nivelul anului 1970. Oricum, 
este un succes, un succes ce
se va răsfrînge pozitiv asupra ț 
veniturilor cooperativei, deci 
asupra puterii sale economice, 
asupra retribuției muncii 
membrilor cooperatori, deci 
asupra nivelului lor de viață. (B

Un real
instrument 

de stimulare

vocației pentru
cercetare

...este de părere acad. NICOLAE TEODORESCU, 
decanul Facultății de matematică-mecanică 

a Universității din București

— Tovarășe profesor ,stim că 
ați fost invitat să faceți parte 
din juriul sesiunii tehnico-știin- 
țifice organizată recent pentru 
tinerii cercetători din domeniul 
electronicii de către Comitetul 
municipal București al U.T.C. 
Am dori să reținem opiniile 
dumneavoastră de participant Ia 
această manifestație, considera
țiile pe care v| Ie-a prilejuit pre
zența în mijlocul tinerilor cerce
tători.

— Cînd am acceptat să conduc, 
ca președinte de onoare sesiunea 
la care vă referiți, m-am gîndit 
de la început că vor avea ceva 
de Învățat. Ideea de a organiza

o reuniune a tinerilor din Ca
pitală, specialiști în electronică, 
cu alte cuvinte adunarea laolal
tă a unor oameni cu aceleași 
preocupări, dar fără legături 
curente între ei, mi s-a părut, de 
ce n-aș spune-o, Îndrăzneață. 
Surpriza mea a fost să constat că 
sesiunea s-a armonizat în toate 
părțile sale foarte bine. Partici
pant» au venit aici cu tot ce era 
mai bun, au căutat să stabileas
că conexiuni cit mai multe între 
problemele prezentate. Așa că

N. UDROIU

(Continuare în pag. a il-a)
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In această perioadă, la 
au avut loc — și acțiunea 
tinuă incă — alegerile în 
ciațiile sportive. In acest cadru 
de dezbateri se prezintă o in
formare asupra activității con
siliului, calendarul competițio- 
nal, bugetul pentru anul 1971, și 
se alege, totodată, sau se com
pletează, după cum e cazul 
consiliul asociației sportive. Așa 

instrucțiunile în co- 
~. sînt 

aleși responsabilii sportivi care 
îndeplinesc și furcția de secre- 

J ai consiliilor asociațiilor.
Această acțiune a făcut parte

I 
I 
icum prevăd instrucțiunile

mitetele comunale U.T.C. pjoci roannncnhilii crtnrtiv 
Iîndt 

tari
A.

diți obiectivele muncii organelor 
și organizațiilor U.T.C., ea soli- 
citind și sprijinul concret, ne
mijlocit al organelor sportive 
locale, respectiv al Consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport. Din partea acestora nu 
mai era vorba de un sprijin fa
cultativ întrucît forul lor su
prem, C.N.E.F.S., stabilise ș 
promisese încă cu două luni îr 
urmă, deci în perioada pregăti 
toare, o colaborare mult ma 
strînsă a organelor snortivc 
județene cu organele U.T C., în 
vederea stabilirii de măsuri co
mune, concrete, pentru sprijini-

rea și reușita acestei acțiuni im
portante, hotărirea referindu-se 
la repartizarea activiștilor spor
tivi de la județ, in comunele 
înde au loc alegerile tn acest 
tens, după cîte știm, s-a con- 
.■eput chiar de către C.N.E.F.S.
i instrucțiune cu toate preciză
rile de rigoare care urma să so
rească din vreme la sediile 
C.J.E.F.S., pentru ca sarcinile

Informații și comentarii de la principalele 
competiții sportive care s-au desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute.

FOTBAL • Clasamentul diviziei A • Dia
grama etapei • în fruntea clasamentului — | 
patru echipe • La Cluj și la Petroșani meciu
rile s-au jucat pe zăpadă • De ce nu sînt luate | 
măsuri împotriva arbitrilor incompetenți și in
corect! ?

RUGBI • Liderul, Steaua, nu a reușit decît , 
un meci nul la Petroșani ® Dinamo și Grivița » 
Roșie au realizat victorii la scor. i

VOLEI Deficiențe organizatorice în desfășu-1 
rarea partidelor de divizia A.

JUDO Rapidul a pierdut titlul de campioană 
în favoarea I.E.F.S.

GIMNASTICA MODERNA Reportaj de la 
finala campionatului național desfășurată la 
Tg. Mureș

BASCHET • Causa Causarum — de ce lip
sesc spectatorii ? • Partide anoste în diviziile 
naționale

TRÎNTĂ Finala Campionatului național să
tesc și-a desemnat cîștigătorii ia Constanța

pn minte o seară, da acum cîteva luni, în care am asistat 
la o dezbatere despre structuralism.

Cei care dezbăteau erau niște prieteni ai mei, niște prie
teni buni, vechi, de care mâ lega și sentimentul și afinitatea 
intelectuală. Alături de ei descoperisem încă din adolescen
ță diferite depozite spirituale, si în hățișul ideilor ne afun
dasem împreună nu o dată, folosind raționamentele ca pe 
niște „machete", cu care ne descurcam din cînd în cînd din 
vreun s's^ern deosebit de spinos. Alături de ei învățasem 
să discut cîte-n lună și în stele, lucruri pe care le cunoșteam 
uneori mai mult, alteori mai puțin, dar pe care întotdeauna 
încercasem onest să le cunosc cît mai bine (întîlnirile noastre 
aveau un caracter de lucru, și niciunul nu încerca să facă 
paradă fată de ceilalți, ci toți aveam un egal elan intelec
tual întru luminarea cine știe căror enigme ale spiritului ori 
ale frumosului). Asa a fost și de data asta, dar a fost o dis
cuție care m-a întristat. Poate s-a vorbit cu mai multă pa
timă decîț de obicei, poate eu nu-mi mai văzusem multă 
vreme prietenii, mă dezobișnuisem deci de metoda noastră 
de lucru, de atmosfera mintală în care altădată mă sim
țisem limpede și rodnic. A, uitasem să menționez : era o 
discuție despre structuralism și efectele lui în artă, mai cu 
seamă în arta scrisului, căci prietenii mei erau toți scriitori.

Discuția se desfășura conform unui ceremonial cunoscut 
bine de mine : prietenii mei se împărțiseră în patru școli de 
gîndire, și se atacau (fiecare școală pe toate celelalte) cu 
multă logică și elocinfă. Eu tăceam, intimidat (și asta mi se 
întîmplă destul de rar), pentru că nu-i citisem pe structura
liști. Dar, dacă aș fi vrut, cu puțină memorie, cu mai multă 
atenție, mi-aș fi putut umple lacuna chiar în seara aceea : 
în jurul meu zburau capodopere de erudiție, și puteam afla 
în cîteva ore esențialul a săptămîni de lectură în biblio
teci distinse.

Neputînd interveni, îmi priveam pe rînd prietenii, și uitam 
de dezbatere. Unul divorțase proaspăt (fosta lui soție, o 
prietenă, ex-membră a clubului nostru, lipsea), și pe figura 
lui cu barba crescută, ca și pe hainele mototolite, se ghicea 
entuziasmul cu care omul zburda din nou în libera grădină 
a celibatului. Altul se găsea într-o situație încurcată și ener
vantă, dat în judecată de niște vecini cu care nu se mai 
înțelegea asupra folosirii băii comune, de care pînă acum 
se împărtășiseră toți cei din casă (vreo duzină) cu ajutorul 
unui riguros orar. Altul, tuns ca peria, abia picase de la 
unitatea unde-și făcea armata, cît pe-aci să fie consemnat 
în cazarmă pentru o afacere cu paturi nefăcute bine, ori 
așa ceva. Altul tocmai se muta, dintr-o casă mare și veche 
într-una nouă și mică, și toată ziua își căra cărțile în cufere. 
literalmente cocoțat în camion pe un munte de tomuri. Al
tuia i se născuse un copil, copil care fusese cît pe-aci să 
se stingă de foame în primele săptămîni de existență, pen
tru că nevasta lui (o intelectuală) nu avea lapte și cuplul, în 
focul conversației de idei, uita adesea de biberon. Altul, în 
fine, cel mai briliant dintre noi, căuta cu disperare o slujbă 
— căci pe a lui și-o pierduse (o slujbă splendidă, cu navetă 
Intre București și Caracal, ceea ce îi dădea prilejul să ci
tească abundent în tren, lectura fiind hrana lui, putem zice 
unica), certîndu-se sistematic cu un șef lemnos și depășit de 
progresu1 general al societății. Pe scurt, toți aveau pro
bleme, probleme serioase și reale, toți călcau vîrtos, cum 
s-ar zice, „în colbul balcanic", însă mințile lor funcționau 
perfect, ca niște computere ultra specializate, în paragonul 
academiei occidentale, și dacă trupurile lor erau cufundate 
pînă la gîi în realismul vieții, capetele respirau puritatea 
structurală, ignorîna cu desăvîrșire că mai jos de gît e o 
lume concretă, netăgăduit de obiectivă, care le contrazicea 
definitiv obsesiile intelectuale. Scrisul lor, pe care eu îl 
apreciam, era salvat, slavă domnului, de ecoul propriei lor 
existențe : versuri, nuvele, romane de o notabilă îndemînare 
tehnică, cusute în personaje bizare și grec de imaginat, 
subiecte de o abstracțiune aproape indigestă, fraze atît de 
compuse îneît privirea se lovea neputincioasă de ele, fără 
să le poată desface în înțelesuri, stîrnind cel mult ecoul 
majestuos și plin al ininteligibilului Viața reală a autori
lor nu pătrundea deloc în aceste cărți. Din „trivialul* 
existenței, prietenii mei se refugiau în literatura pe care o 
practicau, unde se simțeau în siguranță, ca într-un pavilion 
plin de o atmosferă substanțial narcotică.

'Continuare în pag n II a
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Conferințele CRONICA U.T. C CRONICA FILMULUI

organizațiilor
județene ale U.T.C

Duminică seara, i-a întors 
în țară delegația U.T.C. for
mată din Marica Emil, mem
bru al Biroului Comitetului 
județean Hunedoara, și Ilieș 
Ion, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la Exploatarea mi
nieră Șuior, județul Mara
mureș, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Socialist 
din Republica Populară Po-

lonă au participat la întâlni
rea europeană a tinerilor 
nori de la Katowice.

¥
Ieri a părăsit Capitala, 

dreptându-se spre patrie,

mi-

în- 
de- 

legația Asociației Studenților 
Universitari din Guatemala, 
care, la Invitația Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., a efec
tuat o vizită în țara noastră.

(Urmare din pag. I)

Le Bacău — Gheorghe 
Roșu, Bistrița-Năsăud — Adal
bert Crișan, Dîmbovița — Ni
colae Tăbîrcă, Harghita — Fa- 
zekas Lajoț, Mehedinți — Tra
ian Dudaș, Olt — Constantin 
Sanda, Sălaj — Laurean Tulai. 
Vaslui — Gheorghe Tănase, 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid și la Covas- 

Stanca, secre- 
județean de 

activitatea de 
organizațiilor

Constantin 
comitetului

apreciind 
acum a
au înfățișat în cuvîntul

tar al 
partid, 
pînă 
U.T.C.
lor sarcinile ce revin județelor din 
noul plan cincinal, din reoentele 
Expuneri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, răspunderile ce revin 
tinerilor din unitățile economice, 
din industrie și agricultură, din 
instituțiile de știință, cultură, în- 
vățămlnt etc.

Din partea organelor centrale 
ale Uniunii Tineretului Comunist, 
la lucrările conferințelor au 
participat i la Dîmbovița — 
Vasile Nicolcioiu, Bistrița-Năsăud
— Floarea Ispas, Olt — Gheor- 
ghe Stoica, Harghita — Iosif 
Walter și Vaslui — Ion Popescu
— secretari ai C.C. al U.T.C.; 
1* Bacău — Gheorghe Miron, 
Mehedinți — Iuliu Fejeș, Sălaj
— Iosif Beljung — membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C. și la Co

vasna — Cseke Gabor, membru 
supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C.

Conferințele au alee noile or
gane de conducere — comitetele 
județene ale U.T.C. și comisiile 
de cenzori, precum și delegații 
care vor reprezenta organizația 
județeană la cel de *1 IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist, care se va desfășura în 
februarie 197L Expresie a adân
cirii democratismului în viața or
ganizației noastre, conferințele an 
făcut propuneri de candidați 
pentru alegerea în organele cen
trale ale Uniunii Tineretului Co
munist (Propuneri care vor fi 
publicate într-un număr viitor al 
ziarului).

în cadrul unor plenare ca primi 
secretari ai comitetelor județene 
ale U.T.C. au fost aleși i 
la Bacău — Constantin Secărea- 
nu, Bistrița Năsăud — Augustin 
Mateuț, Covasna — Ștefan Rab, 
Dîmbovița — Ion Bucur, Har
ghita — Andrei Fabian, Mehe
dinți — Marius Cojocaru, Olt — 
Ion Boștinaru, Sălaj — Nicolae 
Negrea și Vaslui — Constantin 
Horobeț.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, la încheierea lucrări
lor, conferințele județene ale 
U.T.C. au adoptat textele trnor

telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comu- ® 
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care, di nd glas O 
sentimentelor de recunoștință ale 
tuturor tinerilor pentru lucre- 
derea ce le-o acordă partidul și 
statui, pentru grija cu care sînt — 
înconjurați, so exprimă hotărî rea * 
tinerilor și a organizațiilor U.T.C 
de a-și mobiliza toate forțele ® 
pentru încheierea eu succes
a actualei etape, pentru tn-£ 
făptuirea la un nivel ru
pe™ a sarcinilor viitorului cm- ȚA . loc în
cinai, de a-și consacru toate e- W a Bruckenthal din
nerglile și priceperea operei de Sibiu vernisajul talonului a-
dervultare șt înflorire a patriei pe nual al artiștilor plastici. Ex-
care o înfăptuiește întregul not- poziția reunește aproape 100 
tru popor sub conducerea Parti-de lucrări de pictură, grafică 
dului Comunist Român. acuarelă, eeulpturt, selectate

SUB AUSPICIILE Uniu-
C—21—2_‘, duminică anii Scriitorilor,

avut loc în Capitală festivita
tea dezvelirii unei plăci co
memorative la casa cu nr. 8 
din str. Carol Davilla, imobil 
în care a trăit și a creat între 
anii 1929—1961 poetul și ma
tematicianul Ion Barbu (Dan 
Barbilian — 1895—1961).

• DUMINICA DTMINEA-

dintre cele mai bune lucrări 
realizate în ultima vreme de 
artiștii plastici sibieni.

(Agerpres)

• LA CONSTANȚA »-a 
sărbătorit, duminică, într-un 
cadru festiv, împlinirea a 
cinci decenii de învățămînt 
economic. Directoarea liceu
lui economic din localitate, 
prof. Cornelia Manoliu, a pre
zentat o expunere în fața 
participanților ia festivitate.

(Agerprre)

Am văzut filmul „Z“ într-o 
sală arhiplină, la Patria, alături 
de publicul ce urmărea acest 
film-politic cu o atenție și o par
ticipare exemplară. Publicul 
care, ml-am adus aminte, a fă
cut aceeași primire călduroasă 
și unor filme ca „Procesul de 
la Niimberg" și „Cu miinile pe 
oraș", publicul care iși dove
dește încă o dată maturitatea, op
țiunea pentru o artă realistă și 
profund angajată în dezbaterea 
marilor probleme ale contempo
raneității.

,.Z“, filmul regizorului Costa 
Gavras. după cartea scriitorului 
Vassili Vassilikos este, sub apa
rența unei anchete judiciare, 
monografia crimei politice. Ins
pirat dintr-un fapt real, asasina
rea in 1963 la Salonic a deputa
tului progresist Gregoris Lam- 
brakis. promotorul unei mișcări 
Împotriva instalării în Grecia a 
rachetelor nucleare, filmul „Z“ 
ne arată, eu o Înaltă profesiona- 
litate cinematografică șl cu o 
manifestă atitudine politică, me
canismul puterii care se trans
formă în teroare și care face — 
după cum declară regizorul — ca 
„totul, plnă și justiția, să fie o 
parodie". O parodia tragică pen
tru că, vedem în film. în ciuda e- 
forturiloc unul judecător de ins
trucție intransigent (cel care de
monstrează că accidentul în

urma căruia și-a pierdut viața 
deputatul progresist nu e decit 
o crimă deghizată), „pedepsele" 
justiției sînt nesemnificative 
pentru uneltele odioase ale re
gimului dar foarte drastice pen
tru toți aceia care au luptat pen
tru adevăr. Ca să nu mai spunem 
da martorii care dispar în scurt

timp, ca în niște evenimente „in- 
cîldte*, nu de mult petrecute cu 
prilejul altor asasinate politice 
cele din S.U.A. spre exemplu — 
martori care dispar, spun, ba 
arundndu-se de la fereastra nu 
știu cărui etaj, ba în accidente 
de circulație, ba de un atac de 
cord...

„Z“ este un film care-și anga
jează direct spectatorii apelind 
dnd la vehemența polemică, etnd 
la detaliile procesului verbal de

Vacanța elevilor 
și studenților

(Urmare din pag. I)

funcție de preferințele e-

în biblioteca Institutului Politehnic Calați
Foto : EMIL COJOCARU

In funcție de preferințele e- 
tecilor. A crescut ți numărul 
elevilor care cor beneficia de 
petrecerea timpului liber In 
tabere ți excursii, de la 6 000 
anul trecut la 10000 in acest
an.

Pentru circa 5 000 de stu- 
denți, cele 60 de tabere al
pine, cărora li s-a mărit oa- 
padtatea de cazare cu incă 
2 000 de locuri, sini pregăti
te ti asigure condiții optime 
de petrecere plăcută a va
canței de iarnă. Si fie că 
este vorba de taberele alpi
ne de la Borța, Izvoarele, 
Șina de Vote, Sememe, PH- 
nnis, Munteie Mic. Dihem, 
Lacul Rape, Vatra Domei *c-. 
sau de stațiunile de odihnă de 
la Bufteni, Govora, Slinic 
Moldova, Șocata, Predeal, Pi- 
riul Rece etc., studenții cor 
participa la competiții sporti
ve sau vor avea prilejul să 
facă excursii in împrejurimi.

— Ce loc ocupă revelionul 
în contextul pregătirilor pen
tru vacanța de iarnă ?

— Pe lingă faptul că 6 000

Un real instrument
(Urmare din pag. I)

manifestarea în sine a apărut ca 
șl atunci cînd ar fi fost pre
gătit dinainte un mecanism 
a cărui funcționare s-a dovedit 
fără reproș. Concluzia desprinsă 
de mine este aceea că avem în 
țară, îmi permit să extrapolez ca 
matematician, tineri dornici să se 
afirme in cercetare. Și nu doar în 
electronică. în particular, in 
acest domeniu unde sîntem an
gajați, prin Directivele Congre
sului al X-lea al P.C.R., prin 
conținutul planului cincinal 
oare-1 vom începe curînd, în ac
țiuni de amploare deosebit de 
mari în automatică și tehnică de 
calcul, în introducerea sistemului 
informațional unita-r. Toate sînt 
legate de progresul electronicii 
șl de aplicațiile ei. în aceste con
diții ne putem baza pe contin
gentele tinere de cercetători din 
Institutele Academiei, din insti
tutele de învățămînt superior 
sau departamentale.

— Ar fi poate și mai convin
gător pentru cititor să faceți re
feriri directe la lucrările pre
zentate.

— Aria largă de preocupări a- 
eoperită de participanți este con
cludentă : începînd cu meca
nisme aplicate în recunoaște
rea fenomenelor și diagnostica
rea automată și pînă la dispozi
tivele de protecție contra incen
diilor. Programul sesiunii a cu
prins un număr mare de pro
bleme importante de aplicare 
ale electronicii în diferite do
menii : circuite de joasă și ra- 
diofrecvență, comanda automată 
a mașinilor-unelte, în camerele 
de lonizare, analiza de metale 
rare, instalații de fază electro
nice în general, în instalațiile 
de redresare de înaltă tensiune, 
in determinarea rezistenței de 
izolație electrică a traverselor 
de beton armat, în instalații de 
comandă și telemăsurare. O 
altă categorie de probleme pri
vesc optimizarea și modelarea 
unor dispozitive și procese. Este 
cazul lucrărilor din domeniul 
optimizării, și proiectării circu
itelor logice, al testelor de pla
chete emițător-receptor pentru 
calculator, dispozitivelor de tes
tare statistică a circuitelor in
tegrate logice, comutatorului 
program multicanal, al modelării 
proceselor tranzitorii cu sisteme 
de reglare automată.

Această enumerare fără pre
tenții exhaustive nu are alt 
scop decît să stârnească regrete 
celor ce nu au putut participa 
la Importanta sesiune științifică 
de la București. Și fac această 
observație cu caracter critic la 
adresa organizatorilor care au

dat dovadă de o prea mare mo
destie. Este vorba însă de o 
lipsă oricînd corijabilă. Și eu 
cred că ar merita să fie corija
tă, adică să se manifeste o în
credere cit se poate de largă în 
capacitatea de creație, în parti
ciparea entuziastă a tinerilor 
cercetători la manifestările or
ganizate de ei și pentru ei.

— Ce învățăminte apreciați că 
pot fi reținute pornind de la 
concluziile desprinse din desfă
șurarea sesiunii electroniștilor 
bucureșteni ?

— în mod cert, sesiunile teh- 
nlce-științifice organizate in a- 
cest fel constituie un real instru
ment de stimulare a vocației 
pentru cercetare a tinerilor. Ni
velul sesiunii la care am parti
cipat s-a ridicat la o maturitate 
impresionantă. Am fost prezent 
de mai multe ori la asemenea 
întruniri în cadrul institutelor 
de învățămînt superior, al Aca
demiei și totdeauna am putut 
releva talente deosebite în rîn- 
dul participanților. Sesiunea a- 
ceasta aduce ceva în plus : o 
omogenitate mai mare în cali
tatea rezultatelor înfățișate. De 
aceea consider ca foarte bine
venite premiile acordate, venind 
să sublinieze valoarea unora 
dintre aceste lucrări, ele fiind 
stimulatoare și pentru ceilalți 
care cu siguranță vor căuta ca 
în viitor să se prezinte mai bine, 
vor căuta să se distingă.

Dacă ar fi să adresez o su
gestie Uniunii Tineretului Co
munist ea nu poate fi alta decît 
recomandarea ca acest gen de 
manifestare științifică să fie în
curajată. Este un mijloc eficient 
pentru a investiga cit mai sis
tematic capacitatea creativă a 
tineretului mergînd atât în sensul 
pregătirii profesionale la nivele 
din ce în ce mai înalte cît și în 
jos spre cei cu pregătire medie. 
Avem aproape certitudinea că 
s-ar putea găsi talente care ar 
merita să fie stimulate și încu
rajate și în rîndul tehnicienilor 
cu pregătire medie. Poate că 
aici și Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor ar a- 
vea un cuvînt de spus, de dat o 
mină de ajutor.

Aș spune, în încheiere, că a- 
ceastă inițiativă, după socotința 
mea, a avut un rezultat deose
bit de interesant, revelator și 
merită să fie adîncită, extinsă, 
generalizată. Nu sînt birteînțeles 
partizanul unei reluări me
canice. Sînt necesare sondaje 
prealabile, trebuie estimată efi
ciența acțiunii ca atare într-un 
loc sau altul. Să nu uităm că un 
eșec are urmări care nu se 
șterg ușor. Or, tocmai asta se 
cere evitat. Merită Încercat însă,

cu condiția unei bune organi
zări, să se lucreze sistematic, 
indiferent de locul de muncă 
sau de profesiunea celor che
mați să participe. Sînt de părere 
că sesiunile ar trebui să rămină 
întotdeauna deschise. Să vină 
oricine poate ține piept — la 
nivelul științific al manifestării 
respective ! Nu cartea de vizită 
contează ci realizările, esența 
lucrării ce urmează a fi prezen
tată.

Dacă îmi îngăduiți încă o pre
cizare și cu aceasta am să în
chei: personal consider că sesiu
nile tehnico-științifice în gene
ral, evident în interesul succe
selor lor, pentru consolidarea 
prestigiului la care meritat as
piră, vor trebui ferite de aripa 
demagogiei, de superficialitate și 
cu atît mai mult de lipsa de 
obiectivitate a celor ce sînt che
mați să judece. Cumpăna echi
tății să rămină totdeauna dreap
tă și cîștigul va fi cu atît mai 
important. însă, adaug că așa 
cum am văzut la sesiunea tre
cută acest pericol este mai mult 
teoretic. N-a fost o manifestare 
de propagandă ci o sesiune ce 
se recoAiandă prin ea însăși prin 
substanța ei.

— Numai prin extinderea 
v-iprafețelor semănate cu cul
turi asociate ; porumb eu fa
sole și dovied, porumb cu 
floarea soarelui și fasole, a 
culturilor duble, Îndeosebi pe 
suprafețele amenajate pentru 
irigații, aduce o completare 
inginera agronom Georgeta 
Cesui, cooperativa agricolă 
va avea posibilitatea obținerii 
unui venit suplimentar de 
peste două milioane lei. A- 
ceastă sumă, deși deosebit de 
ridicată, reflectă posibilitatea 
de care dispunem, trecînd la 
înfăptuirea măsurilor cuprin
se în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, folosind 
producția suplimentar obținu
tă la ingrășarea de animale, 
la valorificarea pe bază de 
contracte sau prin magazine 
intercooperatiste a acesteia.

...La Grindu, zilele din urmă 
au coincis cu efectuarea unor 
calcule necesare încheierii bi
lanțului unul an de activi
tate, dar și a altora ce redau 
clar perspectiva în lumina

I)

sau

milioane

lina dintre nenumăratele anchete, docu montare, ghiduri din

ALMANAHUL SClNTEIA 1971

Ca înteamnă astăzi tinaret I Formează tinerii c categorie aparte ? Ce este propriu ge
nerației postbelice î S-a schimbat cava în raporturile dintre generații ? Ce vor tinerii ? Ce le 
oferă societatea ? Cum pregătim generația anu lui 2 000 ?

— iată doar o mică parte din nenumăratele întrebări despre tineret ți ale tineretului. 
Răspunsurile ?
în ancheta „TINERETUL în fața problemelor lumii contemporane, 

LUMEA CONTEMPORANA în fața problemelor tineretului".
O adevărată radiografie a „planetei tine re", a problemelor ei în

instrucție judiciară, cind la sa
tira acidă. Este. în acest ultim 
sens, o secvență în care șefii 
politiei, autorii morali ai crimei, 
sînt chemați în fața procuroru
lui. Vin în uniformă de gală, cu 
pieptul plin de ordine și deco
rații, surescitați, amenințind În
tâi cu sinuciderea ți apoi cu re
presaliile pentru că pasă-mi-te 
— sînt dezonorați In calitatea lor 
de instrumente (unelte) ale pu
terii. întrebat unde a fost In 
seara crimei, șeful Jandarmeriei 
se explică : „la teatru"... „Vă 
place baletul ?“ 11 Întreabă In 
continuare judecătorul de ins
trucție ; „n-am această perver
siune", răspunde același cu un 
tupeu care vine dintr-o prostie 
fără margini, tipică oricărui Moe 
Teacă dezumanizat. Aici satira 
are o virulență care vizează nu 
un individ dt prostia șl bruta
litatea unui regim fascist ce se 
sprijină pe prostie șl brutali
tate. proliferîndu-le apoi, fiind 
un modus vivende al acestui tip 
de societate în care bastonul, 
bîta ce sfarmă capetele adver
sarilor. sînt ridicate la rang de 
simbol.

Coste Gavras. cunoscut nouă 
dintr-un bun film polițist. „Com
partimentul ucigașilor", din care 
păstrează o parte a distribuției 
șt acum : Ivea Montand, Jean 
Louis Trintlgnant, Jacques Per
rin, Charles Denner, și-a realizat 
aoest film in maniera clasică a 
suspensulul înglobind datele e- 
venimentulul real unei narați
uni ce conține o fierbinte ple
doarie pentru libertatea șl dem
nitatea omului.

Regizorul a „riscat", desigur, 
filmul are o figurație numeroasă 
și a costat mult, dar riscul lui 
Gavras numește Încrederea hii 
in capacitatea publicului de a În
țelege cinematograful — dezba
tere. filmul politic. Și succesul 
de public obținut in toată lumea 
de un asemenea film cum este 
„Z“, film in care nu există nici 
un sărut, nici o încercare de li- M 
rism autentic ori chiar de eva- jl 
ziune erotică, — atu-ul din tot
deauna al cinematografului co
mercial — Înseamnă momentul 
din autentica revoluție a artei 
spectacolului de film, a acelui 
film care, după cum spunea mai 
demult un cineast, „e mărturie 
sau nu • nimic".

TUDOR STANESCU

I

număr mare de membrii coo
peratori și care se bazează pe 
măsuri organizatorice și de 
planificare internă, redă per
spectiva certă a producției în 
cadrul cooperativei. Au fost 
constituite echipe specializate

ce vor lucra pe terenurile a- 
menajate pentru irigații, in 
sectorul de construcții și în 
cele anexe ; specialiștM uni
tății. pe baza observațiilor de 
ani de zile, au propus un plan 
de cultură mult îmbunătățit, 
au fost inițiate măsuri care să 
determine antrenarea la mun
că a tuturor membrilor coo
peratori. în același timp se 
urmărește ca fiecare din cele 
4 578 de hectare ale coopera
tivei — pămîirt fertil, pămînt 
de Bărăgan —, să producă cel 
puțin două culturi pe an, 
sporind astfel veniturile coo
perativei agricole, mărind po
sibilitatea participării acestei 
unități la formarea fondului 
central al statului. Pentru 
1971, de pildă, se preconizează 
valorificarea pe bază de con
tract a peste 1000 de tone 
grîu și porumb, a cel puțin 50 
vagoane de floarea-soarelui, a 
10 milioane kilograme sfeclă 
de zahăr, a 60 de vagoane car
ne, a peste 4 000 hl. lapte. Este 
angajamentul unor gospodari 
destoinici — cooperatorii din 
Grindu, județul Ialomița.

Insula de filozofi

complexul culturii
(Urmare din pag. 1) <
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„Z“ rulează la Patria (orele 12; 
15; 18; 21), Capitol (orele 8,30; 11
13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL: rulează la
București (orele 8,45; 12,15; 16,30;
20), Favorit (orele 9; 12,30;
19.30) , Victoria (orele 8,30; 12;
19.30) .

FEMEIA SA SE TEAMA 
BĂRBAT- rulează la Festival 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grlvlța (ore
le 9,30; 11,30; 16,15; 18,15; 20,15).

A TRAI PENTRU A TRĂI: ru
lează la Doina (orele 12,15; 15; 
17,45; 20,30).

FUMUL: rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20,30 in continuare).

OMUL DIN SIERA: rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45), Mo
dem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ou, 
16; 
16;
DE 
(O-

CADAVRUL VIU: rulează la în
frățirea (ora 19,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: rulează 
la înfrățirea (orele 15; 17,15).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 18; 
20,30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 In conti
nuare), Rahova (orele 15,30; 17,45; 
20,15).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Bucegl (orele 10,30; 16; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Gluleștl (orele
15,30; 18; 20,30), Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulează 
la Unirea (orele 16; 19,15).

IN UMBRA COLTULUI: rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

PATRIA- rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA: rulează la Cotroceni 
(orele 14,30; 17,15; 20,30), Viitorul 
(orele 16; 19,15).

100 DE CARABINE: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), Mun
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA: ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Crîngașl (orele 18; 
18; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI: ru
lează la Gloria (orele 9; 11,ÎS;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; " ------
Tomls (orele 9—15,45 în 
re; 18; 20,15), Flamura
11,15; 16; 18,15; 20,30).

FANTASME: rulează la Miorița 
:orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

VINĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE: rulează la Popular (orele
15,30; 18; 20,15).

HIBERNATUS: rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,15).

SENTINȚA: rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

MĂSURA RISCULUI: rulează 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

18; 20,15), 
continua- 
(orele 9;
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Teatrul Național „I.L. Cara- 

giale" (Sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTĂDATĂ — ora

LUNI, 7 DECEMBRIE 1370
• 18,00 Deschiderea emisiunii - 

scena și ecranul • 18,30 „Mîndră 
floare ca-n Banat" • 19,00 Ce sînt 
șl ce trebuie să fie centralele in
dustriale • 19.20 1001 de seri - 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 A- 
genda politică de Ion Mărgineanu
• 20,10 Roman foileton : Războiul 
celor două roze (VII) • 21,00 
Steaua fără nume (muzică ușoară)
• 22.00 Telejurnalul de noapte • 
22,10 Viața literară • 22,40 Tele- 
sport.

20 ; (Sala Studio) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF? — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : PURICELE 
IN URECHE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
20; Teatrul Popular din Subotița 
(R.S.F. Iugoslavia — in Sala Tea
trului Mic) : RĂPOSATUL — ora 
20.

Publicul acestor cărți (e drept, prea multă lume nu-î citea, 
însă noi puneam pe atunci mereu vînzarea dificilă și răsu
netul cam plăpînd al acestor texte pe seama lipsei de in
strucție umanistă a maselor) nu știa desigur câ unul e na
vetist, că altul caută o slujbă, că al treilea deosebește cu 
greu biberonul de alt obiect domestic. Eu știam, fiind prieten 
cu ei, dar nu-i divulgasem nimănui. Lăsam pe toți să creadă 
că existența lor efectivă e la fel de abstractă ți de pură, 
abstrdetă ți pură pînă la absurditate, ca ți paginile pe care 
le scriau. Și astfel, insula de filozofi structurali plutea mai 
departe în perspectiva orizontală a vieții, bătută de valurile 
realității, dar niciodată inundată de ele.

Ceea ce m-a întristat de data aceasta (pentru prima 
oară) a fost faptul că nu i-am găsit la fel de convingători. 
Literatura lor mi se păruse odată a fi expresie pura. Azi 
identificam în ea o formă de compensație : băieții vroiau 
să scrie nu despre viața lor reală, ci despre alta, de care 
auziseră, pe care ți-o închipuiau, pe care, poate, o socoteau 
superioară. Vroiau să ducă o viață intelectuală, să se hră
nească nemijlocit cu idei, să mănînce gîndul, să-l bea, să-l 
respire, ți îmbătați de el să se culce tot pe dînsul, să 
doarmă pe el somnul intelectului definitiv realizat. De fapt, 
scrisul lor era încercarea de a se elibera de un complex, 
ți acesta era complexul culturii. (Teoria mea, că viața reală 
e mult mai bogată în materie filozofică decît orice siste- 
matologie, fusese de mult respinsă de prietenii mei, în ca
drul unei querelle des anciens et des modernes în care eu,
firețte, jucam rolul limitatului, al obtuzului, al perimatului, 
în timp ce partitura„modernă" le aparținea exclusiv lor). 
Dar, la urma urmei, căutând să se elibereze de ceea ce nu
meau ei „dogmatismul ți formalismul realității" (? I), ei 
ajunseseră la un dogmatism al culturii la fel de agasant 
ți de lipsit de valoare, ți dacă se eliberaseră de complexul 
„autenticului", acum se sufocau în complexul „intelectualu
lui". (De altfel, cel mai briliant dintre ei discuta adesea 
pe tema inutilității artei sincere, afirmînd că în planul va
lorii adevărul nu figurează). Mă uitam la ei, în mijlocul
lor dar simțind cît de mult ne despart atitudinile noastre, 
și mă gîndeam la Eminescu.

La Eminescu, fericita natură de creator remarcabil, pe 
care nu a corupt-o nici mitul satului, nici acela al orașului, 
nici folclorul, nici academia, nici simplitatea, nici compli
cația. Mereu autentic, trăind cu finețe gesturile cele mai 
elementare dar mînuind vînjos ți decis ideile, iubind deo
potrivă esență populară ți cea cultă, adunînd în operă toate 
direcțiile și nuanțele, ca să se înalțe deasupra lor, unic, 
personal, inimitabil, omul care l-a citit pe Schiller în căruțe 
de saltimbanci și a adunat în praful somptuos al bibliote
cilor bucăți de geniu popular îmi apărea în cea mai de- 
săvîrțită rotunjime spirituală. Să trăiești autentic și să scrii 
autentic, să te intereseze cel mai umil cititor 1a fel ca ți cel 
mai intricat analist. Dificilă poziție, desigur. Conștiință lite
rară care nu se menține fără eforturi. Luciditate, proprie- 

*tate, legitimitate pe care indivizii speriați fie de carte 
fie de natură nu o pot atinge, rămînînd unilaterali 
și asimetrici, condamnați la ambiguitate și interpretare, 
încătușați de un destin nesigur, ocoliți de publicul pe care 
orice îl poate atrage, dar numai echilibrul operei funda
mentale, cu structură de univers, îl poate fixa.

Splendoarea lui Eminescu este autenticitatea, lipsa de 
complex, echilibrul între concret și abstract. Bogăția virilă 
a operei lui continuă bogăția virilă a unei existențe fără 
nici o zonă de confecționat. Și ca acest mare model sînt toți 
scriitorii noștri durabili, interesați de întregul vieții. E ade
sea necesară o asemenea privire în trecut, chiar ți peste 
umăr. Ca să putem judeca rece și exact rătăcirea uneori 
burlescă, alteori efectiv tristă a creatorilor dominați dț 
vreun complex, obsedați ca de o rană ascunsă fie de u tre 
abstracțiune, fie de naturalismul gol.
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® Patru echipe în fruntea clasamentului • U.T.A. revine în plasa liderilor • Progresul nu se poate smulge din 
zona disperării • Politehnica —- cel mai bun atac, iar Rapidul — cea mai sigura apărare • Arbitrii — din nou în 
culpă • în cel mai frumos meci al etapei, Steaua și Petrolul nu au înscris nici un gol • Multe partide interesante în 
etapa viitoare : S.C. Bacău — Rapid ; Dinamo — U. Cluj; F.C. Argeș U.T.A

Cu balonul
Cînd Rftdueanu t-a întîlnii luni dimineața, in 

aerogara Otopeni, eu Dobrin, înainte si plece 
cu naționala Ia Amsterdam, piteșteanul l-a luat 
la sigur : „Rică, viitoarea etapă programează un 
meci direct între noi. Nu te iert, îți dau gol". 
„Imposibil, replică Răducanu. N-ai cum să-mi 
dai !" „Ești chiar așa de sigur 7", „Absolut si
gur ! tn acest meci apără... Rămureanu. Eu sint... 
ginere !“

Meciul — un prolog al etapei a 13-a — a avut 
loc simbătă și lucrurile s-au adeverit tn parte. 
Echipa F.C. Argeș — prin Frățilă — dar eu con
cursul uriaș a! Iul Dobrin, a marcat Rapidului 
gol, cu care a egalat situația pe tabela de mar
caj, obținind un punct nesperat la București. 
„Rică" n-a jucat, deși nu era incă ginere, in 
poartă a apărat Rămureanu, și uite așa Rapidul 
a pierdut ocazia să devină lider. Pentru că ar 
ff putut dacă nu s-ar fi pus Împotrivă, de astă- 
dată nu neșansa, cum se intimplă deobicei ci 
arbitrul Z. Drăghici și companionii săi, care am 
senzația că, in suita lor de greșeli — aprecieri 
eronate, decizii in compensație, „neobservarea" 
unor penalty-uri — au încălcat, au nesocotit, au 
pulverizat, cred, toate articolele regulamentului. 
Această manieră incalificabilă de a conduce și 
influența direct lupta, soarta partidelor, se re
petă frecvent în ultima vreme — nu mal departe 
decit etapa trecută Gh. Popovicl, in partida Ra
pid — Dinamo, Aurel Bentu, C.F.R. Cluj — Uni
versitatea Craiova, au avut un rol preponderent 
in fixarea rezultatului final — semnalele critice 
constatăm cu stupoare, nu au ecou, oprobiul tri
bunelor, reacția jucătorilor, este ignorată de co
legiul central al arbitrilor. Atunci, dacă tot nu 
putem face ordine în acest for și rezultatele sint 
viciate, decise de incompetența sau reaua voință 
a arbitrilor și ele nu reflectă situația reală de 
pe teren, să nu mai întocmim inutil clasamente, 
să nu mai scoatem campioni și să nu mai trans- 
scriem formal ierarhii.

Poziția de lider a Rapidului a fost, se pare 
serios zdruncinată și de propriul antrenor. El 
dintr-o precipitare generată de orgoliu, de su
biectivism sau o prost înțeleasă atitudine fermă 
împotriva actelor de indisciplină, a frustat pro
pria echipă de prezența cea mai necesară in 
compartimentul defensiv care s-a văzut, fără 
Lupescu, a fost mult mai penetrabiL Ce s-a in- 
timplat, incit jucătorul cel mai disciplinat și ce) 
mai util al naționalei, investit in ultimul meci 
șl cu titlul de căpitan al „tricolorilor" n-a intrat 
in grațiile antrenorului Bărbulescu ? Lupescu a 
lntlrziat de la ședința tehnică de simbătă di
mineața. In mod justificat el a invocat oboseala 
drumului Amsterdam—Arad cu avionul și Arad— 
București cu trenul in cursul zilei de vineri. Nu 
s-a putut trezi, Greavu a uitat să-1 anunțe și

de-aici, supărarea antrenorului, absența din e- 
chipă, rezultatul de egalitate, poziția a doua In 
clasament, un punct in minus care poate va 
conta mult...

Revenind la celelalte evenimente ale etapei, 
prima constatare ce se impune este că gazdele, 
cu excepția partidelor Rapid — F.C. Argeș și 
Steaua — Petrolul (după un meci frumos, dispu
tat cu ardoare in care Petrolul 'ne-a demonstrat 
că ascensiunea sa de formă nu-i un simplu foc 
de paie) s-au încheiat la egalitate, au dominat 
în această etapă de la un capăt la altul, Dina
mo, la Craiova, n-a mai putut confirma tradi
ția infringed) localnicilor și fotoliul de lider — 
inclusiv titlul de campioană de toamnă — le 
sînt amenințate serios — sînt 4 echipe în fruntea 
clasamentului cu 17 puncte : Dinamo, Rapid. 
Politehnica și Petrolul. Coeficientul de eficacitate 
a crescut intrucitva — 17 goluri — dar nu într-o 
măsură să ne convingă că ofensiva echipelor 
noastre a devenit un criteriu, un obiectiv al jo
cului modern, dacă avem in vedere că multe din 
aceste goluri au fost înscrise de apărători... 
Politehnica Iași, după jocul mai sters din ulti
mele intîlniri și rezultatele inverse promisiuni
lor lui Gil Mărdărescu. a demonstrat din nou 
pofta de joc — ritm dinamic, ofensivă perma
nentă — executindu-i pe băcăoani. La Petro- 
șeni, pe zăpadă, localnicii i-au lăsat pe elevii lui 
V. Stăncuiescu, doar citeva minute să spere in
tr-o posibilă minune ca pe urmă să revină și 
să-i Împingă fără milă, spre marginea genunii. 
Studenții clujeni — tot pe zăpadă — au contro
lat și condus tot timpul „ostilitățile", in vreme 
ce feroviarii de pe Bega, au făcut tot ce Ie-a stat 
în putință să limiteze proporțiile scorului, lupta 
— asigurată cu un bun arbitraj prestat de echi
pa condusă de Al. Pîrvu — eu toată miza ei mare 
desfășurîndu-se intr-o notă de fair-play. Rezul
tatul reduce din „problemele" gazdelor, dar Ie 
amplifică, pînă la disperare, pe ale oaspeților.

Elementul inedit al acestei etape s-a consumat 
ta Arad unde buturile constănțenilor au fost 
apărate 55 de minute de fundașul central Anto
nescu. care culmea, n-a primit decît un gol — 
și acela „opera" unui coechipier, Mustafa, tn 
vreme ce portarul Ștefănescu are pe conștiință 2 
goluri...

Ieri, tricolorii au confirmat scăderea de for
mă din meciul cu Olanda. Credem că. interpe
lat asupra motivelor, Angelo Niculescu ar fi 
refuzat să dea explicații, așa cum a făcut-o 
dealtfel, in fața confraților noștri olandezi după 
meciul de la Amsterdam. Dar, ceea ce nu știau 
ziariștii onlandezi, și noi știm, e că A. N, obiș
nuiește să tacă exact atunci cînd trebuie să ex
plice... Asta, ca să mai fim, din cind tn cind și 
răutăcioși.

pe zăpadă

V. CABULEA

Clasament
1. Dinamo 13 7 3 3 24—12 17
2. Politehnica 13 7 3 3 26—19 17
3. Rapid 13 5 7 1 15—8 17
4. Petrolul 13 7 3 3 18—14 17
5. U.T. Arad 13 7 1 5 19—11 15
6. Univ. Craiova 13 6 3 4 10—11 15
7. Steagul Roșu 13 6 3 4 9—10 15
8. Farul 13 6 2 5 22—23 14
9 Steaua 13 4 5 4 17—16 13

10, S. C. Bacâu 13 5 0 7 21—18 12
11. Univ. Cluj 13 5 2 6 15—15 17
12. F. C. Argeș 13 3 5 5 15-18 11
13. Jiul 13 5 1 7 13—17 11
14. C.F.R. Cluj 13 4 2 7 15—23 10
15. Progresul 13 2 4 7 9—13 8
16. C. F. R. Timișoara 13 2 0 11 7—23 4

Diagrama etapei

REVENIND

CAMPIONAT
Penultima etapă a campiona

tului de rugby a programat în 
Capitală, pe stadionul „Con
structorul", un cuplaj care 
pentru cei mai fideli amatori ai 
jocului cu balonul oval a fost 
mai agreabil, după eșecul de 
duminică din mult discutata 
Intîlnire România—Franța.

în primul meci „Grivița Ro
șie", echipa care urmărește în
deaproape pe Steaua — lideră 
a campionatului — a întîlnit pe 
Farul din Constanța. O sur
priză plăcută pentru spectatori, 
faptul că ambele formații au în
țeles să joace deschis, de unde 
și scorul de 30—8, destul de 
strîns, ținînd seama de valoa
rea rugbiștilor grivițeni.

Echipa de pe malul mării, an
trenată de Al. Carnabel, ne-a 
apărut mult schimbată în bine, 
cu un lot Întinerit în mod sub
stanțial, ceea ce a dat altă 
„tentă" acestei formații. Cit des
pre Grivița Roșie, ea rămîne, 
în continuare, aceeași formație

serioasă „dispusă și in acest 
campionat să joace deschis, 
printr-o angajare mai substan
țială a liniei de trei 
stil de joc care aduce satisfac
ții echipei și, concomitent, face 
o bună propagandă rugbiului", 
așa cum ne declara la sfîrșitul 
întîlnirii, ing. Viorel Moraru,

sferturi,

întîlnirii, ing. Viorel 
antrenorul grivițean.

în al doilea meci, ______
una din cele mai valoroase e- 
chipe din campionat, a întrecut 
pe Rapid, intr-un meci care a 
fost mai mult o formalitate, cu 
scorul de 34—6.

în țară consemnăm următoa
rele rezultate : Universitatea 
Timișoara — Rulmentul Bîrlad 
24—0 ; Politehnica Iași — Agro
nomia Cluj 6—0 : C.S.M. Sibiu— 
Constructorul București 5—0, 
iar Steaua realizează la Petro
șani cu Știința din localitate, 
singurul rezultat de egali
tate : 0—0.

Dinamo,

GABRIEL FLOREA

In cele 6 reuniuni s-au numărat 
28 de Intîlnirl (130 meciuri), s-a 
consumat ultimul act al campio
natului național de seniori pe e- 
chipe. Pe „tataml-ul“ turneului 
final am constatat cu multă satis
facție uriașul salt al pregătirii se
niorilor. In finală, pentru 
titlul de campion, I.E.F.S.—Bucu
rești învinge cu scorul de 4—1 e- 
chipa Rapid București. Pentru 
locurile 3—4, echipa de juniori 
Voința Sibiu cîștigă — surprinză
tor — cu scorul de 3—2 in tntîl- 
nlrea cu TEROM Iași. Iată șl cam
pioana pe 1970, echipa I.E.F.S. 
București (antrenor Ion Hantău) : 
63 kg. Sabin Lucian, Marian Stan; 
76 kg. Ștefan Vodă, Bazll ȚăUrăs- 
cu; 80 kg. Ion Herman, Andrei 
Negoiță; 93 kg. Gh. Boșcu; peste 
93 kg. — Sorin Joca.

La festivitatea de premiere a 
fost acordată diploma celui mal 
tehnic participant al campionatu
lui sportivului Ștefan Toth, iar 
Ionel Lazăr — Vagonul Arad, a 
fost declarat sportivul numărul 
unu al judo-ulul din acest an.

ILIE GHEORGHE

RAPID-F.C. Argeș 1—1 (1—0) 
Au marcat : Dumitru (min. 35) 
pentru Rapid, Frățilă (min. 80) 
pentru F. C. Argeș. STEAUA- 
PETROLUL 0—0. Rezultatul re
flectă cu justețe raportul de 
forțe din teren. UNIV. CRA- 
IOVA-DINAMO 1—0 (1—0). Sin
gurul gol al partidei a fost în
scris de Oblemenco (min. 43) 
care a transformat o lovitură 
de la 11 metri acordată de arbi
trul Petre Sotir la un fault co
mis de apărătorii dinamoviști 
asupra lui Donose. UNIV. CLUJ- 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—0 (1—0). 
Anca a deschis scorul în minu
tul 42, printr-un șut de la 
20 m, iar Stîncel l-a majorat 
în minutul 88. STEAGUL ROȘU- 
C.F.R. CLUJ 1—0 (0—0). Cu 4 
minute înaintea fluierului final, 
clujeanul Soos a ratat o lovi
tură de pedeapsă, trimițînd min
gea pe lîngă poarta lui Ada- 
mache 1 Brașovenii au „punc
tat" prin Pescaru, în minutul 50 
JIUL-PROGRESUL 3—1 10—1) 
Bucureștenii au trăit timp de 
14 minute — socotind și pauza — 
cu iluzia victoriei. La reluare, 
însă, ex-progresistul Ion Con
stantin a adus egalitatea pe ta
bela de marcaj și tot el a înscris 
în minutul, 81 stabilind scorul 
final la 3—1. Pentru bucureșteni a 
marcat Dudu Georgescu (min 
42). POLITEHNTCA-SPORT 
CLUB BACAU 3—1 (1—1). Ieșenii 
au început „tare" și chiar în mi
nutul 1 Moldoveanu a reușit să 
marcheze. Băcăoanii au ieșit 
treptat, treptat la joc și, în min 
32, Băluță a egalat. în repriza 
secundă, elevii Iui Gil Mărdă- 
rescu au reușit încă două go
luri (prin lanul și Cuperman), 
asigurîndu-și o victorie absolut 
meritată. U.T.A.-Farul 3—0 
(2—0). Spre sfîrșitul primei re
prize portarul constănțenilor,

Ștefănescu, s-a accidentat la o 
ciocnire cu Otto Dembrovschi, 
fiind nevoit să părăsească defi
nitiv terenul. Cele două schim
bări admise de regulament fiind 
epuizate, antrenorul Robert 
Cosmoc a introdus în poartă pe 
fundașul Antonescu, care are 
satisfacția de a nu fi primit de
cît un gol. Și pe acela de la.. 
un coechipier ! Golurile 
(J.T.A-ei au fost realizate de 
Pojoni (min. 29), Broșovschi 
'min. 32) și Mustafa (min. 73).

organizatorii ne (Urmare din pag. I)

să dăm „cu banul"

CONSTANȚA (prin telefon). 
Sala Sporturilor din Constanța 
și-a trecut în „palmares" un 
unicat competițional: prima e- 
diție a campionatului național 
sătesc de trintă. 240 de voinici 
ai satelor, campionii celor 39 de 
județe ale țării și ai comunelor 
subordonate Capitalei, în cadrul 
celor 6 categorii regulamentare 
de greutate, și-au disputat timp 
de 3 zile mult rivnitele tricouri 
și medalii de campioni. Avem 
încă în minte imaginea tribu
nelor fremătînd de exuberanță 
tinerească în jurul celor trei 
patrulatere de concurs pe care 
s-au perindat, 
pereche, tineri ambițioși, prinși 
în străvechea noastră „luptă 
dreaptă", românească ; tn apro
pierea lor, jurii alcătuite din 
reputați specialiști ai sportului 
luptelor, ai arbitrajului de cate
gorie republicană, reflectoare, 
cine și fotoreporteri... Inedita 
competiție — căreia nu i-a lip
sit nimic din atributele unei ve
ritabile întreceri de anvergură 
— s-a remarcat prin nivelul ei 
tehnic deosebit de ridicat, prin 
faptul că a reunit și a făcut cu-

LUPTA DREAPTA

pereche după

noscute o serie de autentice ta
lente. După consumarea celor 
cinci tururi eliminatorii care au 
triat și simplificat încărcata dia
gramă a perechilor desemnate 
să concureze, încă de vineri, 
prin tragere la sorți, ieri dimi
neața, în prezența unei asistențe 
record, și-au făcut apariția pe 
salteaua centrală cele șase pe
rechi finaliste. Ceea ce a ur
mat a fost, într-adevăr, partea 
cea mai spectaculoasă, mai pli
nă de dinamism și forță, de 
combativitate. Explicabil, fiindcă 
de această ultimă evoluție atîr- 
nau titlurile la care fiecare din 
cei 240 visase încă din vară, 
o dată cu dobîndirea tricoului de 
campion județean la „Cupa ti
neretului de la sate". Dar iată 
campionii naționali : categoria 
55 kg. Constantin Roman (Pri- 
săcani-Iași) ; categoria 61 kg. 
Petru Radu (Bărcăneștl-Pra-

BASCHET
TURNEUL

ARMATELOR

PRIETENE
LA HOCHEI

Incepînd de astăzi la Patinoa
rul artificial „23 August" din 
Capitală, se desfășoară Campio
natul de hochei al armatelor 
prietene. La turneu participă e- 
chipele : Dukla Jihlava, campi
oana Cehoslovaciei, selecționata 
armatei U.R.S.S., Legia Varșo
via, T.S.K.A. Sofia și formația 
noastră campioană. Steaua. Din 
rindurile participanților în mod 
deosebit se remarcă Dukla Ji
hlava, campioana Cehoslovaciei 
condusă de cunoscutul antrenor 
Iaroslav Pitner în componența 
căreia intră cuplul de fundași de 
certă valoare Suchy și Snid și 
prima linie de atac a selecțio
natei cehoslovace alcătuită din 
frații Jiri și Iaroslav Holik și 
Jean Klapak. Selecționata ar
matei U.R.S.S., cu linia de atac 
alcătuită din Polupanov, Mișcov 
și Moiseev.

Programul primei zile a tur
neului. Ora 17,00 Dukla-Legia t 
ora 9,00 Steaua-T.S.K.A.

C. IONESCU

S LUNI 7 DECEM
BRIE 1970 22,45 — A- 
vancronică la meciul 
de box Cassius Clay 
— Oscar Bonavena 
«MIERCURI 9 DE
CEMBRIE 1970 22,31 
Baschet masculin 
Steaua — Galatasa- 
ray Istanbul, meci 
retur din cadru) 
„Cupei Cupelor" (în
registrarea reprizei 
a n-a) • JOI 10 DE
CEMBRIE 1970

hova) ; categoria 68 kg. Miha 
Purcaru (Bornești-Neamț) ; ca 
tegoria 76 kg. Hirstu Metrengi 
(Cogealac-Constanța) ; catego
ria 84 kg. Mihai Trifan (Slobo- 
zia-Conachi-Argeș) ; categoric 
84 kg. Gheorghe Bucșă (Măe- 
ruș-Brașov). Așa cum se obiș
nuiește, alte cîteva trofee au 
răsplătit pe cel mal tînăr cam
pion (Ilristu Mitrenga) pe cel 
mai popular luptător (Marin 
Oprea — Teleorman), pe cel 
mai combativ trîntaș (Gh. Căli- 
nescu — Dîmbovița). Pentru 
cele mai multe prezențe în tur
neul final au fost premiați, 
chiar organizatorii — comitetul 
județean Constanța
Dar, asupra acestui atît de reu
șit festival sportiv, asupra im
plicațiilor și semnificațiilor sale; 
vom reveni 
viitor.

al U.T.C.

ScUV,
într-un material
VIOREL RABA

CAUSA
CAUSARUM...

Am aflat de la antrenorul fe
deral Al. Popescu că — la un 
număr de 567 profesori de edu
cație fizică cu specializarea 
baschet — numai 11 echipe di
vizionare dispun de serviciile u- 
nor antrenori angajați cu normă 
întreagă, restul formațiilor de 
toate categoriile fiind pregătite 
de antrenori plătiți cu ora !

Iată, deci, una din cauzele 
fundamentale — o adevărată 
„Causa Causarum" ale decăderii 
baschetului la noi, ale pierderi
lor pe care această disciplină 
sportivă le înregistrează atît în 
rîndul practicanților cît și în a- 
cela al spectatorilor. Un antre
nor plătit cu ora. pentru care, 
deci, pregătirea echipei este o 
activitate anexă și o sursă anexă 
de venituri — un „ciubuc", cum 
s-ar putea spune — este, prac
tic. lipsit de interes și răspunde
re pentru destinul formației 
antrenate. sau, oricum, in
teresul și responsabilitatea 
sa sînt limitate, trunchia
te. Firesc, dezinteresul peda
gogului se transmite elevi
lor, pregătirea se face de mîn- 
tuială, calitatea spectaculară a 
jocurilor scade, ceea ce, final-

Și

U TI
— Baschet masculin: 
Dinamo București — 
Akademlk Sofia 
meci retur din ca
drul „C.C.E." (înre
gistrarea reprizei a 
Ii-a. a VINERI " 
DECEMBRIE 
22,30 — Hochei 
gheață ; U.R.S.S. 
Cehoslovacia (repri
za a III-a — înre
gistrare de la Mos
cova). • simbata

11 
1976 

pe

12 DECEMBRIE 1»7« 
22,15 — Hochei pe 
gheată: Suedia —
Cehoslovacia (repri
za a III-a înregis
trare de la Moscova).

Comentatorii aces
tor emisiuni : Cris
tian Topescu (box), 
Valentin Albulescu 
(baschet), Constan
tin Dlamantopol și 
Călin Antonescu 
(hochei).

mente, alungă spectatorii din 
tribune, micșorează efectul pro
pagandistic pe care baschetul ar 
trebui să-1 realizeze prin sine 
însuși.

Simbătă și duminică, sala Flo- 
reasca din Capitală a găzduit, 
două reuniuni baschetbalistice. 
cuprinzind în total 6 meciuri. 
La acestea au asistat, cu totul, 
puțin peste 150 spectatori plăti
tori, ceea ce. la o medie de 5 
lei biletul, ne indică realizarea, 
din încasări, a unei sume de 
circa 750 lei. Ori, numai chel
tuielile de arbitraj pentru aceste 
6 meciuri Însumează mai bine 
de 1700 lei, cu aproape 1000 de 
lei mai mult decît încasările. Nu 
mai vorbim 
pentru sală, 
deplasare ale 
zecesc acest 
concluzie, un 
semenea spectaculozitate și inte
res. în Ioc să-și procure singur 
mijloacele de subzistență și 
dezvoltare trăiește din subvenții 
bugetare, situație nu numai 
anormală ci și reprobabilă. Este 
rezultatul „politicii de ciubuc" 
a multora dintre sutele de spe
cialiști în baschet, preocupați 
mai mult de propriile interese, 
al „politicii la rezultat" dusă de 
cluburile sportive — împotriva 
cărora măsurile luate de fede
rație se dovedesc, deocamdată, 
ineficiente.

în încheiere, lată rezultatele 
partidelor anoste pe care le-am 
urmărit sîmbătă și duminică :

Constructorul București — 
Voința Brasov (f) 54—47 I 1 |
I.E.F.S. — Mureșul (f) 57—47; 
Politehnica — Crișul (f) 74—61, 
după un meci alarmant de slab 
al studentelor, care au fost con
duse la pauză ! ; Rapid — 
Voința (f) 81—64 ; I.E.F.S. — 
I.C.H.F. (m) 64—59 : Dinamo — 
Farul (m) 91—59 : Rapid — Po
litehnica Cluj 90—63.

de chiria plătită 
de cheltuielile de 
echipelor, care în- 
deficit. Astfel, In 
joc sportiv de a-

GIMNASTICĂ

OV. PĂUN

PE PODIUM

Duminică, amatorii de vo
lei au fost puși în încurcătu
ră, poate mai mult ca în alte 
dăți, deoarece meciurile eta
pei divizionare A au fost 
programate în trei săli dife
rite (Giulești, Dinamo. Pro
gresul) la aceleași ore și, mai 
ales, in aceleași zi! Pînă ieri, 
exista bunul obicei ca o serie 
de partide să se desfășoare 
?i sîmbătă după-amiază. De 
sstă dată, organizatorii ne-au 
făcut să dăm „cu banul" 
pentru alegerea arenei.

Am optat pentru Giulești. 
unde partidele ni s-au părut 
mal echilibrate și, spre sa
tisfacția noastră, speranțele 
nu ne-au fost înșelate. întîl- 
nirea dintre studentele de la 
I.E.F.S. și componențele echi
pei Farul Constanta a ofe
rit un spectacol interesant, 
presărat cu momente de vo
lei, uneori dramatice. Primul 
set a revenit bucureștence
lor, aproape firesc, dar la un 
scor foarte strîns : 15—13. în 
cel de al doilea, constănțen- 
cele, parcă pentru a ne re
aminti de Farul de acum 
cîțiva ani, au cîștigat cu 
17—15, după un set de luptă, 

' al cărui scor este cît se poa
te de edificator. Din nou 
studentele se mobilizează și 
cîștigă, ceva mai relaxat, se-

tul _ , ,. _.
pentru tranșarea 
vor fi suficiente patru seturi, 
insă fetele de la Farul sint 
de altă părere. Ele încep 
tare și conduc, la un moment 
dat, cu 11—4. Este rîndul 
bucureștencelor să arate ce 
știu și remontează pînă la 
9—11, 10—12 și apoi 11—13. 
Cu un plus de siguranță și 
atenție imposibilul s-ar 
putut produce, însă Farul 
tacă de două ori decisiv și 
cîștigă cu 15—11. In ultimul 
set, însă, se pare că efortul 
depus de 
se face resimțit 
organizîndu-și, 
rînd, apărarea 
cîteva „scheme" 
atac, reușesc un
forță (15—2) cîștlgînd. după 
mai mult de două ore de joc, 
o partidă suficient de atrac
tivă pentru a justifica pre
zența în tribune a celor cî
teva sute de spectatori.

Alte rezultate : Feminin : 
Rapid-C.S.M. Sibiu 3—2; mas
culin : Universitatea Cluj- 
Politehnica Galați 3—1.

trei (15—8). Se părea că 
victoriei

fi 
a-

constăncence 
și studentele.

în primul 
și folosind 
derutante în 
rapid tur de

S. UNGUREANU

subliniate în cuprinsul ei să fie 
traduse în practică.

Urmărirea modului cum se 
desfășoară alegerile în județul 
Ialomița — acțiune întreprinsă 
de noi acum o săptămînă și ceva 
— ne-a pus in fața unor consta
tări de loc îmbucurătoare, care 
fac notă discordantă cu ceea ce 
se spune în ședințele organelor 
sportive, în instrucțiunile aces
tora și ceea ce se face, de fapt, 
in direcția sprijinirii activității 
sportive de masă. Ne-am zis că 
dacă prezența unui activist, al 
C.J.E.F.S., la întrecerile sportive 
pe care le organizează în mod 
obișnuit, în cursul unui an, or
ganizația U.T.C. dintr-o comună 
este mai puțin probabilă și mai' 
puțin sigură, la un eveniment 
de oarecare amploare în viața 
sportivilor săteni — alegerile — 
este absolut necesară. An avut 

-discuții cu tineri, cu secretarii 
• comitetelor U.T.C. dintr-o serie 

de comune din județul Ialomița 
unde se desfășuraseră deja ale
gerile în asociațiile sportive 
Dan Petrica — comuna Căză- 
nești, Florian Decu — Ulmu. 
Cornel Vasilescu — Ciocănești, 
Ion Olteanu — Amara, cu ac
tiviștii pe linie de sport ai Co
mitetului județean U.T.C., și 
care de la primul pînă la ulti
mul, ne-au declarat, fără reti
cență, că în 31 de comune, din 
cele 55 din județul Ialomița, a- 
vuseseră loc alegerile în asocia
ții, dar la nici una nu fusese con
semnată prezența vreunui acti
vist de la C.J.E.F.S.

Regretabilă această indiferen
ță pentru că momentul alegeri-

lor a oferit un bun prilej pen
tru bilanț, pentru analiză, pen
tru confruntări de opinii și de
sigur, pentru soluții realiste în 
vederea obținerii unor succese 
viitoare și mai notabile în dez
voltarea activității sportive în 
mediul rural. în acest proces 
ne închipuim, sînt interesate — 
ba, chiar, au sarcini precise 
prevăzute în Legea sportului — 
și organele sportive locale ! 
Participînd la adunări activiștii 
C.J.E.F.S. ar fi aflat bunăoară, 
că tinerii se pling că nu benefi
ciază de o îndrumare tehnică.

printr-un sfat competent venit, 
cum se spune, de la catedra 
sportului. Dar tată că din acest 
tablou efervescent al activității 
sportive — datorat organizații
lor U.T.C. — lipsește, aproape 
complet, contribuția, aportul 
organelor sportive locale. Cu
rios, da așa este. Insistăm asu
pra acestui subiect — sprijinul 
pe care trebuie, potrivit Legii 
sportului, să-1 acorde organele 
sportive dezvoltării activității de 
masă — întrucît pe această temă 
la toate ședințele acestora, pînă 
chiar și la nivelul C.N.E.F.S.

metodiști — pe ultimii doi i-am 
găsit la sediu ocupîndu-se cu... 
nimic — am putut să desprind 
un fapt incredibil : de ani de 
zile, activiștii sportivi ai aces
tui for — nu mai punem la 
coteală membrii comisiilor 
ramuri de sport — n-au fost 
tr-o asociație sportivă de 
sate. în afară de întocmirea, la 
solicitarea U.T.C., a unor liste 
cu arbitri care să conducă în
trecerile finale pe județ — 
C.J.E.F.S.-urile nu fac mai ni
mic pentru sportul de masă. Se 
ocupă ele, cumva, atunci de

so- 
pe 

in
ia

SPDM/L DE MASĂ LIPSEȘTE
nu știu întotdeauna cum să orga
nizeze o competiție, cum să în
tocmească un regulament sau 
cum să amenajeze o bază spor
tivă, cum să procedeze cînd vor 
să se inițieze în alte discipline 
sportive, cum se constituie și 
administrează bugetul asociației 
ce materiale și echipamente 
sportive lipsesc din magazineli 
sătești sau de ce nu vin la timp 
sau deloc unii arbitrii delegaț 
de C.J.E.F.S. Și atîtea altele 
Ar fi aflat de succesele dobîn 
dite de tinerii sportivi din unele 
sate și și-ar fi putut aduce a- 
portul profesional, de specialiști, 
la întregirea lor, prin transmi
terea unor experiențe pozitive.

se bate multă monedă. Dar cum 
s-a văzut el lipsește aproape cu 
desăvîrșire. După cum am aflat, 
activiștii organelor sportive nu 
îndrumă tehnic sau organizato
ric, nici în alt fel, ei nu vizitea
ză nici măcar în treacăt asocia
țiile sportive. Am rămas pur și 
umplu stupefiat cînd, adresînd 
ictiviștilor C.J.E.F.S. Ialomiț; 
întrebarea — știți ce eveniment 
are loc, acum, în asociațiili 
sportive sătești ? — n-am primit 
nici un răspuns, decît o ridicare 
indiferentă, nevinovată dir 
umeri.

Din dialogurile avute cu 
Virgil Petrescu, vicepreședinte. 
Ion Matei și Anghel Maxim,

sportul de performanță T Dai 
ce sportivi de mare perfor
manță sînt în județul Ialomița ? 
Unul singur, un luptător. După 
cum am aflat activiștii consiliu
lui județean își întocmesc un 
olan de muncă săptămînal cu 
problemele care se ivesc și cer 
rezolvare pe care-1 vizează pre
ședintele. Și oamenii, ca cei mai 
autentici funcționari, pleacă — 
e adevărat foarte rar — pe te
ren după cazuri. Echipa X din 
campionatul județean n-are 
bani de deplasare la un meci 
și-atunci vine activistul sportiv 
de la județ. Dar în drumul lui 
acest slujitor al sportului nu 
catadicsește să se abată și pe la

asociația sportivă al cărei sediu 
e la doi pași de locul unde are 
el treabă. Nu ne indoim că și în 
alte județe, unde nu există sport 
de performanță — Vaslui, Sălaj, 
Covasna, Bistrița-Năsăud, Gorj, 
Teleorman, Buzău, Botoșani, 
Vrancea — lucrurile se petrec 
cam la fel.

Că viața lîncezește pe la a- 
ceste sedii nu e de mirare. Ele 
sînt în afara unui control ri
guros de la centru.

Și ca să punem punct, vom 
mai relata un singur fapt în 
măsură să edifice pe oricine cu 
privire la felul, la modul cum 
se ocupă organele sportive de 
sportul de masă. De aproape 

' două luni de zile, C.C. al U.T.C 
și C.N.E.F.S., au stabilit să con
lucreze pentru reușita acțiunii 
alegerilor în asociațiile sportive 
sătești. Urma ca acea instrucți
une detaliată a C.NE.F.S. să 
ajungă la vreme la C.J.E.F.S 
pentru ca împreună cu comite
tele județene ale U.T.C. să ho
tărască cum vor colabora și ce 
vor face. Nici măcar despre a- 
ceastă instrucțiune nu se știa 
nimic la Slobozia. Ea incă nu 
ajunsese deși alegerile erau pe 
sfîrșite.

De aceea ne vine greu să înțe
legem optimismul candid și zîm- 
bițor cu care vicepreședintele 
C.N.E.F.S., tovarășul Marin 
Bîrjega, a prezentat, la recenta 
plenară a acestui for, „marile 
realizări" obținute pe linia spor
tului de masă. Pentru că, ve
deți dv., în ce privește acest 
for, ele nu există sau dacă exis
tă nu i se datoresc ! Or, ca să 
fim în tonul rapoartelor, există 
dar nu se văd.

I
I
I

TG. MUREȘ (prin telefon). 
Timp de două zile, orașul Tg. 
Mureș a găzduit în sala I.M.F., 
finala campionatului republican 
de gimnastică modernă. Primele 
care au pășit pe covor au fost 
sportivele categoriei a doua, ne
așteptat de bine pregătite, care 
ne-au oferit o întrecere plină de 
dinamism și dîrzenie, datorită 
faptului că trei concurente (A- 
driana Hoppe, Mioara Cozia, 
Cristina Jipa) erau sensibil egale 
valoric. în cele din urmă, Adria
na Hoppe și-a adjudecat victoria 
datorită unui plus de vervă. în
trecerile categoriei I, desfășura
te sub semnul copioasei domi
nări a gimnastei Anca Ilie, care 
a și devenit campioană, au fost 
însă, spre regretul nostru, mai 
slabe calitativ decît cele ale ca
tegoriei precedente.

După ce conduseseră, pe rfnd, 
Victoria Vîlcu și apoi Sabina 
Șerbănescu, după ce Cristina Hu- 
rezeanu a ieșit din concurs din 
cauza unui accident stupid iar 
Maria Preda talona îndeaproape 
principalele favorite, intensitatea 
concursului a atins un punct cul
minant, înaintea ultimului exer
cițiu. Plusul de valoare și evi-I
identa experiență și-au spus de 

astă dată cuvîntul în favoarea
maestrei sportului Victoria Vîlcu, 
care a obținut în final titlul de 

i a României, 
verigă care lipsea din bogatul ei 
palmares. Păcat că întrecerile — 
la care au asistat peste 1 500 de 
spectatori — au fost umbrite, în 
final, de calitatea slabă a arbi
trajului, ceea ce a dus la înain
tarea unui mare număr de con
testații. Un punct inedit în finala 
campionatului îl constituie, anul 
acesta, prezentarea exercițiilor de 
ansamblu. O excelentă impresie 
ne-a lăsat formația Politehnica 
București, cîștigătoarea locului I, 
dirijată de reputata noastră spe
cialistă, nrof. Gineta Stoenescu. 
Iată câștigătoarele : categoria 
II-a Adriana Hoppe (Viitorul 
Rncuresti) ; categoria I-a Anca 
Ilie (Liceul 35 București) ; cate
goria maestre Victoria Vîlcu (U- 
niversitatea București) — campi
oană absolută a României.

H. TOMA

Icare a obținut m 1 
campioană absolută

I
I
I
I
I
I
I
I



□□□ □ PRIN TELEFON PENTRU „SCtNTEIA TINERETULUI**

I RABAT 6. 
Ie la trimisul 
Constantin Benga : Capitala poli
tică a regatului Maroc și centrul 
Ldministrativ al țării — Rabatul 
|— se pregătește intens pentru a 
primi pe președintele Consiliului 
pe Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
tare urmează să sosească luni la 
prinz în Maroc, pentru a face o 
pizită oficială de cinci zile, la te
ntația Majestății Sale regele Ha- 
isan al Il-lea.

Abdeslam Ben AH Cherif, gu
vernatorul prefecturii „Rabat- 
Sale", ne împărtășește sentimen
tele de profundă satisfacție și 
bucurie cu care populația capita
lei, a guvemoratului și a întregii 
țări se pregătește să primească pe 
Ldistinsul oaspete, ilustrul condu
cător al poporului român prieten. 
Va fi una din cele mai alese pri
miri, îl vom întîmpina cu toate o- 
norurile ce se cuvin unei perso
nalități de o asemenea an
vergură".

„Va fi — relevă reprezentanți 
ti administrației municipale — o 
primire izvorîtă din adînci senti
mente, din care două considerăm 
că pot reda totul: prietenia și 
prețuirea". Tricolorul țării noas
tre flutură alături de drapelul ță
rii gazdă In toate piețele publice 
tie orașului, pe edificiile admi
nistrative, pe întregul traseu ce 
va fi parcurs de cortegiul oficial,

— Corespondență 
nostru special,

anticelor ziduri care 
capitala marocană, 
atîtor și atâtor eve-

Vizita tovarășului
Ion Iliescu în R. A. U

Conferința europeană
a tineretului

pe crestele 
brăzdează 
martore ale 
nimente din bogata istorie a a- 
cestui popor, ale unei milenare 
civilizații.

Populația Rabatului — ne infor
mează organele oficiale ale gu
vemoratului — a fost invitată, 
așa cum se face în asemenea rare/ 
ocazii, ca, pe întregul traseu de 
la aeroport la reședința oficială, 
pusă la dispoziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, să facă o pri
mire entuziastă distinsului oaspe
te. Grupuri fololorice, în costume 
tradiționale marocane, instrumen
tiști populari se vor produce de-a 
lungul întregului traseu ce va fi 
parcurs de coloana oficială de 
mașini, desăvîrșind astfel ambian
ța caraoteristică marilor sărbă
tori. Presa și posturile de radio 
au publicat și difuzat interviul a- 
cordat la București de președinte
le Consiliului de Stat.

Sîmbătă seara, televiziunea a 
prezentat milioanelor de telespec
tatori un film-portret al președin
telui Nicolae Ceaușescu, tn care 
sînt redate aspecte din intensa și 
prodigioasa activitate a conducă
torului poporului nostru. Coti
dianul marocan „La Depâche" 
publică în pagina întîia a numă
rului său de duminică, la fel ca 
și cotidienele de limbă arabă, 
portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Majestății Sale re-

gele Hassan al Il-lea, reamintind 
cititorilor începerea vizitei.

„Poziția Republicii Socialiste 
România pe arena mondială, scrie 
ziarul „La Depeche", și atitudi
nea sa politico-diplomatică baza
tă pe o deplină independență, 
sînt elemente care îi determină 
pe observatorii politici să consi
dere ca fiind foarte importantă 
întrevederea dintre suveran și 
domnul Ceaușescu".

Cercurile politico-economioe 
din capitala marocană, reprezen
tanți ai opiniei publice primesc 
cu viu interes vizita șefului statu
lui român în Maroc la invitația 
Majestății Sale, regele Hassan al 
Il-lea, convorbirile pe care cei 
doi conducători de stat le vor 
purta cu acest prilej, considerate 
de natură să marcheze o etapă 
extrem de importantă în relații
le dintre cele două țări, în cu
noașterea reciprocă.

Aceleași cercuri apreciază că 
întrevederile dintre conducătorii 
român și marocan vor deschide 
largi perspective concretizării și 
diversificării cooperării dintre 
cele două țări, constituind, în a- 
celași timp, încă un exemplu de 
modul în care state cu regimuri 
social-politice diferite pot stabili, 
întreține și dezvolta raporturi, a- 
vînd la bază principii de înaltă 
ținută, cum sînt respectul inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc.

CAIRO 6 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin 
Oprică. transmite : Ion Ili
escu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele 
tineretului, a fost primit de 
Sharawi Mohamed Gomma, 
vicepremier și ministru de 
interne al R.A.U., membru 
al Comitetului Executiv Su
prem al Uniunii Socialiste 
Arabe.

La întrevedere, desfășu
rată intr-o atmosferă cor
dială, a asistat Titus Sinu, 
ambasadorul României In 
R.A.U.

Totodată, au început la

Cairo și convorbirile oficia
le între delegația română, 
condusă de Ion Iliescu, și 
delegația egipteană, condu
să de Mohamed Abulez, mi
nistru pentru problemele ti
neretului al R.A.U.

Simbătă după-amiază de
legația română condusă de 
Ion Iliescu s-a intilnit cu 
Mufid Shehab, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe a 
Tineretului. Mufid Shehab 
a oferit un dineu în onoa
rea delegației române.

In programul delegației 
române a figurat vizitarea 
televiziunii din Cairo, a 
vestigiilor de la Luxor, pre
cum și a marelui baraj și a 
hidrocentralei de la Assuan.

Cancelarul Brandt
la Varșovia

3

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Jozef Cyrankiewicz, la 
Varșovia au sosit ieri Willy 
Brandt, cancelarul R-F. a Ger
maniei, și Walter Scheel, vice
cancelar și ministru al afacerilor 
externe, pentru semnarea Trata
tului privind bazele normalizării 
relațiilor dintTe cele două țări, 
parafat la 18 noiembrie a.c., in
formează agenția PAP. Salu- 
tîndu-1 pe primul cancelar al 
ILF.G. care vizitează Polonia,

agenția poloneză P.A.P. scrie 
merită respect și considerație 
numai trecutul antifascist al 
Willy Brandt, ci și realismul

reprezentantului

a 0. M. U

român în
Comitetul politic 

al Adunării generale

De cîteva zile Comitetul po
litic examinează problema fo
losirii în scopuri exclusiv 
pașnice a teritoriilor subma
rine și a subsolului lor, si
tuate în afara Urnitelor ju
risdicției naționale, și a exploa
tării resurselor lot tn interesul 
umanității.

Luînd cuvîntul în cursul aces
tor dezbateri, reprezentantul ro
mân Nicolae Micu a amintit că, 
potrivit rezoluțiilor anterioare 
ale Adunării generale, declara
ția de principii, în curs de ela
borare, trebuie să aibă menirea 
de a promova cooperarea inter
națională în acest domeniu, în 
avantajul întregii omeniri, luînd 
tn considerație interesele și ne
voile deosebite ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Vorbitorul a su
bliniat importanța deosebită pe 
care România o atribuie folosirii 
teritoriilor submarine în scopuri 
exclusiv pașnice și, prin urmare, 
negocierii urgente a unor mă
suri eficace de interzicere a ori
căror activități militare în acest 
domeniu.

NEW YORK. Demonstrație o tineretului împotriva recentelor bombardamente ale aviației 
militare a S.U.A., asupra R. D. Vietnam.

URUGUAY:

JAMES CROSS 
A SOSIT LA LONDRA

de organizația ilegală 
pentru Eliberarea Que- 
a sosit sâmbătă seara la 
Pe aeroportul londonez

Diplomatul britanic James 
Cross, eliberat recent, după ce 
fusese deținut timp de aproape 
o lună 
Frontul 
becului, 
Londra.
re aflau, alături de membrii fa
miliei sale, ministrul de externe 
canadian, Mitchel Sharp, și John 
Davies, ministrul britanic al co* 
merțului și industriei.

Exprimîndu-și satisfacția față 
de eliberarea diplomatului bri
tanic, cei doi miniștri au felicitat 
autoritățile canadiene pentru 
succesul operațiunilor întreprin- 
re.

ORIENTUL
Consiliul de miniștri al 

R.A.U. s-a întrunit duminică 
sub președinția premierului 
Mahmoud Fawzi, pentru a exa 
mina actuala situație politică 
și militară a țării, se anunță 
din Cairo.

feri a sosit la Cairo, șeful 
misiunii de observatori ai 
O.N.U., Enzio Selașvuo, care 
va purta convorbiri cu autori
tățile egiptene cu privire Ia 
respectarea acordului de înce
tare a focului în zona Canalu 
lui de Suez.

Miercuri, șeful misiunii dp 
observatori ai O.N.U. va face 
o vizită similară la Ierusalim

Ieri, la Cairo, a avut loc pri
ma reuniune a Comitetului su 
prem de planificare al Uniunii 
cvadrlpartite — R.A.U., Sudan 
Libia și Siria — pentru a studia 
diferitele etape ale aplicării 
prevederilor Cartel de la Tri 
poli, anunță cotidianul egiptean 
„Al Ahram".

Pentru stabilirea de relații

diplomatice cu toate
statele

Comisia pentru probleme ex
terne â Parlamentului din Uru
guay a luat în dezbatere proble
ma stabilirii de relații diplomati
ce și comerciale cu toate statele 
lumii. „Nu sînt și nu pot fi mo
tive temeinice care să împiedice 
Uruguayul să stabilească relații 
diplomatice cu toate țările lumii, 
inclusiv Cuba și R. P. Chineză, 
a subliniat deputatul Juan 
Adolfo Singer.

Presa din capitala Uruguayu- 
lui comentează pe larg posibili
tatea restabilirii relațiilor normale 
cu Cuba. Comentatorii sînt una
nimi în a aprecia că exemplul 
Republicii Chile va avea o influ
ență pozitivă asupra statelor la- 
tino-americane, inclusiv asupra 
guvernului de la Montevideo. In
fluentul cotidian „Accion" evi
dențiază într-un articol redacțio
nal realismul restabilirii relațiilor 
cu Cuba, pronunțîndu-se pentru 
anularea hotărîrii Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) din

1964 privind ruperea relațiilor 
cu guvernul de la Havana. 
„O.S.A., scrie în încheiere „Ac- 
cion". trebuie să permită tutu
ror membrilor săi să hotărască 
singuri problema restabilirii rela
țiilor cu Cuba, acesta fiind un 
act realist și corespunzînd spi
ritului vremurilor noastre".

1964 privind rupe: 
cu guvernul de

• AGENȚIILE INTERNAȚIO
NALE DE PRESA informează 
că in mai multe localități din 
Finlanda s-au desfășurat marșuri 
ale păcii, la <are manifestanții 
au protestat împotriva agresi
unii S.U.A. in Asia de sud-est 
In capitala țării a avut loc un 
miting la care au participat mii 
de oameni. Aceștia au cerut 
retragerea necondiționată a 
trupelor americane din Asia 
de sud-est pentru ca popoarelor 
din aceste țări să li se asigure 
dreptul la autodeterminare, fără 
vreun amestec din afară.

că 
nu 
lui 

fi 
curajul omului politic care, spre 
deosebire de predecesorii săi în 
această funcție, s-a situat pe te
renul realităților existente în Eu
ropa după război.

Procesul normalizării relații
lor dintre Polonia și R.F.G., 
proces de traducere în viață a 
angajamentelor care decurg din 
acest tratat, relevă agenția ci
tată, nu se Încheie o dată cu 
semnarea tratatului. Numai în
făptuirea sistematică a dorinței 
de normalizare a relațiilor și ho- 
tărirea de a elimina moștenirea 
nefastă a anilor care au trecut 
pot asigura această normalizare. 
Dorim să credem că vizita în 
Polonia a cancelarului Willy 
Brandt și semnătura lui pe Tra
tat vor constitui începutul unui 
astfel de proces, în interesul 
reciproc al celor două țări și al 
întregii Europe, conchide agen
ția P-A.P.

Subliniind că este vorba de 
prima vizită oficială in Polonia 
a șefului guvernului R.F.G., 
„TRYBUNA LUDU“ arată : „te 
cancelarul Brandt vedem pe șe
ful guvernului R.F.G., care a a- 
vut curajul să rupă cu poziția 
revanșardă a predecesorilor săi 
și să înceapă modificarea cursu
lui politicii externe a Bonnului— 
în persoana lui W. Brandt ve
dem, de asemenea, un eminent 
politician, primul cancelar din 
istoria R.F.G. cu un trecut anti
fascist*. Tratatul dintre Polotua 
ți R-F.G-, care va intra te via
ță după ratificarea de către am
bele țări, va deveni baza norma
lizării relațiilor dintre cele două 
state. Citind apos părerea ex
primată de W. Gomulka in cu
vântarea recentă de la Zabrze te 
legătură cu posibilitatea stabili
rii de relații diplomatice intre 
Polonia și R_F.G„ pe măsura e- 
voluției procesului de normali
zare, „TRYBUNA LUDU* no
tează : „o astfel de normalizare 
va servi te același timp intere
selor largi ale păcii și securității 
europene. In acest sens, impor
tanța vizitei cancelarului Brandt, 
care va semna la Varșovia Tra
tatul. depășește cu mult cadrul 
relațiilor bilaterale. Tratatul va 
contribui la Întărirea tendințelor 
de destindere te Europa șt va 
servi la afirmarea atmosferei ca
re favorizează colaborarea largă 
dintre țări cu sisteme sociale 
diferite*.

APROPIAT
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Arabe Unite, Mah
mud Riad, l-a primit pe Hara- 
lambi Traikov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.P. Bulgaria, anunță din Cairo 
agenția B.T.A Cu acest prilej, 
între cei doi oameni de stat a 
avut loc o convorbire, care, po
trivit agenției citate, a 
într-o atmosferă extrem 
dială.

decurs 
de cor-

public’ 
recensă-

• PRESA din Cairo 
rezultatele ultimului 
mint realizat în Republica Ara 

acestuia, 
ridică in 
locuitori 

mai 
mai

bă Unită. Potrivit 
populația R.A.U. se 
prezent la 33 954 000 
dintre care 54 la sută au
puțin de 20 de ani. Cel 
populat oraș este Cairo, numă
rul locuitorilor acestuia ridi- 
cîndu-se la 6 895 000. Populația 
Alexandriei depășește 2 milioa
ne.

• MALTA a semnat simbătă 
acordul de asociere la Piața co
mună, acord care urmează să 
fie realizat în următorii 10 ani 
Stabilind două etape pentru re
ducerea taxelor vamale dintre 
Malta și țările Pieței comune, a- 
cordul va intra in vigoare la 
1 ap rile 1971.

• AGENȚIA B.T.A. informea
ză din Tirana că Vladimir Grte- 
cearov, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R.P. Bul
garia, și Vasil Kati, adjunct al 
ministrului comerțului al R.P. 
Albania, au semnat protocolul 
cu privire la schimburile reci
proce de mărfuri pe anul 1971.

După cum menționează agen
ția citată, protocolul prevede o 
creștere substanțială a schimbu
rilor de mărfuri dintre țările 
semnatare, in comparație cu pe
rioada precedentă.

• CONVORBIRILE comerciale 
sovieto-pakistaneze, desfășurate 
la Islamabaad, s-au încheiat 
prin semnarea unui acord pe 
perioada 1971—1975, anunță a- 
genția TASS.

In legătură cu semnarea a- 
ccstui prim acord pe termen 
lung între cele două țări, agen
ția citată menționează că schim
burile comerciale dintre Uniu
nea Sovietică și Pakistan au 
crescut în ultimii cinci ani de 
peste patru ori, iar noul acord 
va contribui la creșterea în conva contribui la creșterea in 
tinuare a acestora.

• UN VAL DE FRIG însoțit 
de imense căderi de zăpadă s-a 
abătut asupra regiunilor din 
vestul Turciei, provocind im
portante pagube materiale ți 
întreruperea traficului.

Șase autocare care transpor
tau aproape 2M de turiști an 
fost blocate de ninsoarea abun
dentă tn apropierea localității 
Bursa, la sud de Istambul, iar 
calea ferată Istambul — Anka
ra a fost deteriorată de inun
dații, circulația fiind intre 
ruptă.

De asemenea, furtunile de 
răpadă au îngreunat in mod 
considerabil navigația maritimă 
la intrarea in strimtoarea Bos
for și au afectat zborul avioa
nelor in interiorul țării

• PREȘEDINTELE Republicii 
Democratice Congo, Joseph Mo
butu, a anunțat simbătă seara că 
guvernul a adoptat legea cu pri
vire la amnistierea tuturor cetă
țenilor țării care, „incepind din 
1960 și pină te prezent se fac vi- 
novați de acțiuni îndreptate îm
potriva securității de stat". Pen
tru a beneficia de prevederile 
decretului, a arătat Joseph Mo
butu, aceste persoane trebuie sâ 
se reîntoarcă in (ară nu mai tir- 
ziu de 31 ianuarie 1971 și să facă 
dovada că regretă faptele co
mise.

Biroul Oficiului Național 
de Turism al României la 
New York împreună cu Ofi
ciul „Panamerican" din Los 
Angeles au organizat o reu
niune de lucru la care au 
luat parte directori și șefi 
ai unor agenții de voiaj a- 
mericane. Cu această ocazie. 
Gheorghe Dragu. directorul 
Biroului O.N.T. din New 
York, a făcut o expunere 
privind dezvoltarea turis
mului românesc, posibilită
țile largi pe care le oferă 
schimburile de turiști pen
tru apropierea și cunoaște
rea reciprocă a popoarelor 
Expunerea a fost primită 
cu un viu interes de către 
cei prezenți, care au pus în
trebări legate de perspecti- 
velî existente privind dez
voltarea schimburilor turis
tice.

• POLIȚIA ITALIANA 
nunțat recuperarea unor

a a- 
__________ ______ lu
crări de artă furate din biseri
cile provinciilor Bolzano și 
Trento.

Lucrările, incluzînd picturi 
și statuete cioplite in lemn din 
secolele 14 și 15, sînt evaluate 
la 150 milioane lire italiene. 
Poliția a anunțat arestarea a 
două persoane 
fi participat la 
lor de artă.

suspectate de a 
furtul obiecte-

ASTRONAUȚ1 
__________ . din care va fi 
format echipajul navei spațiale 
„Apollo-15“, ce urmează să fie 
lansată in februarie 1971, au 
sosit simbătă în insulele Ha 
waii. "Eivor efectua o serie de 
studii geologice asupra terenu
lui de origine vulcanică din a- 
ceasta regiune, asemănător so 
lului lunar.

• CEI ȘASE 
AMERICANI,

• VO NGUYEN GIAP, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesi 
din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al apărării națonale al 
IÎ.D. Vietnam, l-a primit pe cu 
qoscutul s riitor sotietic Kon- 
tantin Simonov, care (ace o 

vizită in R.D. Vietnam.
Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire în timpu> căruia Vo 
Nguyen Giap a mulțumit Uni
unii Sovietice și celorlalte țări 
socialiste pentru sprijinul a- 
:ordat luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii ame
ricane, pentru construirea so
cialismului.

O ceață densă deasupra ae
roportului din Zagreb, redu
cted vizibilitatea și făcind 
imposibila escala obișnuită a 
cursei aeriene care ducea la 
Frankfurt pe Main, a făcut 
ca delegația U.T.C. la Confe
rința Europeană a Tineretu
lui de la Miinchen să soseas
că la destinație te mod ne
sperat, cu o seară mai de
vreme. Pe aeroportul capita
lei Bavariei am coborit intr-o 
seară cu ploaie măruntă și 
stăruitoare de toamnă tirzie, 
biciuită de vint. Neprielnicia 
vremii a fost insă compen
sată de ținuta festivă cu care 
ne-a intimpinat, in această 
perioadă premergătoare anu
lui nou, MiinchenuL Circula
ția intensa, animația deose
bită și hainele de sărbătoare 
ale orașului, contactele și 
consultările preliminarii ale 
participanților, au făcut ca 
timpul pină la începerea lu
crărilor Conferinței să treacă 
aproape pe neobservate. Am
bianța ospitalieră a viitoarei 
gazde a J.O. de vară a favo
rizat in bună măsură stabi
lirea unui contact spontan, 
firesc, caracteristic tinerei 
generații intre participanți, 
— dintre care mulți se cu
noșteau de la intilniri simi
lare anterioare ale tineretu
lui european, Miinchenul fi
ind numai cea mai recentă 
etapă a unui drum care tre
cuse prin Roma, Snagov, 
Varșovia sau Helsinki.

In această atmosferă seri
oasă și optimistă in același 
timp, a avut loc joi seara, la 
Sala Congreselor din Miin- 
chen, deschiderea Conferin
ței Europene a Tineretului 
la care un număr de apro
ximativ 300 de participanți 
reprezentind organizații de 
tineret de diferite orientări 
politice, ideologice și afilieri 
internaționale din 26 de sta
te europene și 17 organizații 
internaționale de tineret ca
re iși desfășoară activitatea 
in Europa, au venit să dis
cute constructiv probleme de 
interes major ale tinerei ge
nerații de pe continent.

In cadrul festivității de 
deschidere, prezidiul, care la 
sugestia unor delegații par
ticipante, printre care și cea 
a U.T.C., e compus din repre
zentanți ai organizatorilor — 
Comitetul național german 
pentru activitate internațio
nală de tineret (D.N.K.) și 
Consiliul european al Comi
tetelor naționale de tineret 
(CENYC) a dat citire unei te-

legrame de salut, adresată 
participanților la Conferința 
de către președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, in care 
președintele iși exprimă spe
ranța că, cu toate deosebiri
le de păreri existente in miș
carea de tineret europeană 
asupra unor probleme, se vor 
găsi căi și mijloace pentru o 
colaborare constructivă și u- 
rează succes lucrărilor Con
ferinței,

Din partea guvernului fe
deral, conferința a fost salu
tată de doamna Kate Strobel, 
ministru pentru problemele 
tineretului, familiei și sănă
tății, care a subliniat între 
altele rolul ce revine tinere
tului in căutarea căilor spre 
înțelegere și colaborare 
tre popoarele europene, 
deschidere au mai luat 
vintul Gerhard Weber, _ 
ședințele S.E.N.K. și Gerhard 
Amman, președintele CENYC 
care au expus ideile care au

în- 
La 
cu- 

pre-

De la trimisul
nostru

Bazil Ștefan

părtășite șl de delegația 
C.T.V., au rost exprimate cu 
claritate de către conducăto
rul delegației romane, tova
rășul «jneorghe Frisăcaru, in 
cursul dimineții de vineri în 
prima ședință a comisiei a 
treia de lucru care dezoate 
metodele și experiența miș
cării internaționale de tine
ret. Pozițiile exprimate de 
delegația U.T.C. atît în ca
drul consultărilor prealabile 
cit și in comisiile de lucru 
care și-au început activitatea 
vineri dimineața, s-au bucu
rat de o primire favorabilă la 
majoritatea participanților ; 
reprezentantul U.T.C. din co
misia a doua de lucru care 
dezbate tema sarcinilor și 
principiilor colaborării orga
nizațiilor de tineret, Silviu 
Oană, a fost ales președinte 
al comisiei. Atît în interven
ția din comisia a treia, cit și 
in cea din comisia a cincea, 
care s-a ocupat de contribu
ția tineretului la instaurarea 
unei ordine de pace și secu
ritate in Europa (intervenție 
prezentată de semnatarul a- 
cestor rinduri), au fost 
puse pozițiile cunoscute 
U.T.C. privind principiile 
re trebuie să stea la baza 
operării internaționale a
neretului pentru ca acesta 
să-și poata aduce o contri
buție reală și constructivă la 
soluționarea proolemelor ma
jore de pe continent, care il 
preocupă și care fac obiectul 
dezbaterilor Conferinței ; s-a 
subliniat, totodată, că deose
birile de păreri nu trebuie să 
constituie un obstacol in ca
lea dialogului și a colaboră
rii și că trebuie să se caute 
pe o platformă largă toate 
posibilitățile de a acționa in 
comun.

Dezbaterile care au loc tn 
comisiile de lucru și în cele
lalte foruri ale Conferinței, 
sînt completate de schimburi 
de păreri și contacte perma
nente între participanți. In
tr-un spirit deschis, sincer, 
remarcat cu toate prilejurile 
atunci cind se intilnesc re
prezentanți ai tinerei gene
rații, se remarcă dorința de a 
acționa împreună pentru ca 
in Europa să se instaureze 
un climat de înțelegere și co
operare. In acest spirit s-au 
desfășurat și numeroasele in- 
tilniri, contacte și consultări 
ale delegației U.T.C. cu cele
lalte delegații participante, 
contacte utile pentru viitorul 
relațiilor bilaterale.

ex
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ca- 
co- 
ti-

OLOF PALME
L-A PRIMIT

PE MAREȘALUL
U.R.S.S.

ANDREI GRECIKO
Ministrul apărării al Uniunii 

Sovietice, mareșalul Andrei 
Greciko, și-a încheiat vizita o- 
ficială in Suedia, la invitația mi
nistrului apărării al acestei 
țări, Sven Andersson. După cum 
menționează agenția TASS, An- 
orei Greciko a fost primit in 
cursul vizitei sale in Suedia, de 
primul ministru. Olof 
a avut intrevecerî 
afacerilor externe 
Torsten Nilson, și 
soane oficiale.

cu 
al 

cu

Palme, și 
ministrul

Suediei, 
alte per-

Conferteța Organizației inter
naționale a aviației civile 
(OA.C.I.) iși continuă lucrările 
in capitala Olandei. principala 
problemă înscrisă pe agenda de 
lucru o constituie lupta împotri
va pirateriei aeriene. în acest 
sens, partidpanții la lucrări au 
luat in dezbatere un proiect de 
convenție, elaborat de Comitetul 
juridic al OA.C.I, privind pe
depsirea actelor de piraterie ae
riană. Pină în prezent au fost 
puse la punct preambulul con
venției, precum și articolul 1 al 
acesteia, care definește actul de 
piraterie aeriană ca infracțiune 
penală. Sîmbătă a fost luat în

De cîteva zile consecutiv, capitala sud-coreeanâ cunoaște 
din nou puternice frâmîntâri studențești. începutul l-a consti
tuit acțiunea studenților de la Universitatea Yonse care și-au 
abandonat cursurile și au declarat grevă. Gestul lor a fost 
urmat imediat de colegii de la Universitatea Korea. S-au alo 
turat apoi mișcării greviste, studenjii de la Școala tehnico 
superioară din Pusan și cei ai universității Kwandong dir 
Kangrung. Este una din cele mai ample greve studențești pe 
care a cunoscut-o vreodată Coreea de Sud.care a cunoscul-o vreodată

Greva se înscrie în puternicul 
.urent anti-dictatorial care cu
prinde mase largi sud-coreene. 
Ea scoate în lumină, o dată mai 
mult, opoziția fermă a tinere
tului Coreei de Sud față de 
junta militară. Tn protestul ma
siv și violent al studenților se 
reflectă, totodată, reacția tine
retului studios față de menține
rea unui regim antidemocratic 
:are pune piedici accesului 
minerilor spre amfiteatre, și, în
tr-un sens mai larg, afirmării 
sapacităfilor tineretului.

Sînt încă proaspete ecourile 
ziocnirilor din primele zile alr 
ui octombrie de la Seul, sol 
late cu zeci de arestări dir 
îndul studenților care demon 

strau pentru sporirea alocatiilo 
destinate învătămîntului. Re 
vendicarea aceasta a sporiri 
alocației destinate universități 
lor și ușurării poverii insupor

labile a taxelor revine și acum 
pe primul plan al grevei stu
dențești.

în vreme ce cheltuielile pen
tru poliție și armată înghit cam

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Buaureștl, Piața „Solnteii" Tel. IÎ 6U.10, I7.6o.2u Abonamentele se tae la oficiile poștele și dUuzorU dlo întreprinderi șl

condus pe organizatori la i- 
nițierea și pregătirea Con
ferinței și programele celor 
4 zile de dezbateri. In conti
nuare, conterinya s-a reunit 
in prima ședință plenară. In 
cadrul acestei ședințe au fost 
ascultate intervenția condu
cătorilor delegației Uniunii 
Tineretului Iugoslav, Fede
rației mondiale a tineretului 
democrat, „Tinerilor socia
liști" din R.F. a Germaniei, 
care salutind conferința și 
expunindu-și punctul de ve
dere cu privire la utilitatea 
ei pentru continuarea dialo
gului dintre organizațiile eu
ropene de tineret și-au ex
primat totodată o serie de 
rezerve cu privire Ia concep
ția care a stat la baza orga
nizării Conferinței ; ei au 
subliniat faptul că o serie dc- 
organizații care militează ac
tiv pe plan european pentru 
rezolvarea problemelor aflate 
pe ordinea de zi a Conferin
ței, fie că au rămas in afara 
ei, fie că au fost nevoite să 
participe indirect prin inter
mediul organizațiilor interna
ționale din care fac parte. A- 
ceste puncte de vedere, îm- Miinchen — 6 decembrie 1970

Proteste împotriva 
procesului 

de la Burgos
în Spania continuă o largă ac

țiune grevistă declanșată în urmă 
cu cîteva zile în semn de protest 
împotriva procesului intentat la 
Burgos contra celor 16 militanți 
basci.

Potrivit guvernatorului ora
șului Saint-Sebastian, Julio Iran
zo Dominguez, numărul greviști
lor, în 88 de întreprinderi din re
giune, erș simbătă seara de 
13 400, dintr-un efectiv total de 
17 500.

Alarmate de amploarea mișcă-

rii protestatare, autoritățile au 
dispus, pe lingă starea excepțio
nală decretată, și luarea unor 
așa-zise „măsuri de păstrarea or
dinii publice". Garda civilă și 
poliția au intervenit pentru a 
dispersa grupurile de manifes- 
tanți, iar 15 persoane au fost a- 
restate, a declarat Julio Iranzo 
Dominguez. Totodată, el a pre
cizat că forțele armate au inter
venit pentru a expulza din uzine 
pe muncitorii greviști.

aeriene
liscuție articolul 2 al proiectului 
de convenție, ce precizează con
ținutul noțiunii de „aeronavă în 
zbor". în ceea ce privește cîm- 
pul de aplicabilitate al conven- 
.’ . . , ' ,L“„ socia
liste, cit și ai altor state, printre 
care și S.U-A., au propus ca dis
pozițiile convenției să fie aplica
te atît asupra zborurilor interne, 
cit și a celor internaționale, în 
special în cazurile de deturnare 
a unui avion de pe o linie inter- 
■tă spre o țară străină. In zilele 
următoare vor fi luate în dezba
tere celelalte 8 articole ale pro
iectului de convenție.

• In fața consulatului spa
niol din Frankfurt a avut loc o 
demonstrație de protest împo
triva judecării la Burgos a ce
lor 16 patrioțl basci, 
stranților vest-germani 
alăturat șl cetățeni de 
spaniolă, aflați în oraș.

Demon 
li s-au 
origine

glasu-
ției, reprezentanții țărilor 
liste, cit și ai altor state,

• Tot mai multe sînt 
rile care protestează împotrivi 
judecării de către autorității' 
spaniole a celor 16 
basci. Grupuri de tineri 
monstrat simbătă seara 
ambasadei spaniole din

pancarte, lansind 
manifeste prin care de- 
procesul de la Burgos 
acuzații sînt învinuit

patriot1 
au de 
în faț;
Roma 

lo-purtînd 
zlnci și 
nunțau 
în care
de crime și de alte pretinși 
acte de terorism.

• ••••«
auto al poliției I Tn asemenea 
împrejurări nu e de mirare că 
rețeaua școlilor superioare de 
stat se subțiază mereu, colegiile 
particulare cuprinzînd actual- 
nente 62 la sută din totalul 
locurilor existente în învățămîn 
tul superior sud-coreean- Și 
dacă în colegiile particulare 
taxele sînt realmente piperate, 
cele percepute în universitățile 
de stat au crescut și ele conti
nuu ajungînd actualmente la 
un plafon aproape dublu față

Grevă la Yonse
♦

>0 la sută din buget, sumele 
destinate școlilor sînt derizorii 
dugetul militar a crescut de la 
2,5 miliarde woni în 1953 la 23 
miliarde woni în 1969, în vreme 
:e sumele destinate școlilor au 
scăzut de cîteva ori. Anul aces 
ta alocațiile pentru învățămîn- 
tul superior sînt egale cu cele 
destinate întreținerii parcului

de anul universitar 1964—1965 
începînd din 
precedent s-a 
suplimentară 
studenților la 
crearea unui 
de rezerva" al universităților de 
stat.

Consecința este că aproxima
tiv o treime din studenți sînt

anul universitai 
adăogat o sumă 
fixă percepută 
înscriere, pentru 
așa-numit „fond

nevoifi în ultima perioadă să-și 
întrerupă studiile după primul 
sau al doilea an de cursuri. Din 
datele oficiale ale Ministerulu 
Educației de la Seul reiese cc 
in anul universitar 1969—197C 
numărul celor care au frecven 
tat anul 1 al diferitelor făcui 
lăți a fost, în medie, cu 40 k 
sută mai mic decît în 1968— 
1969.

La toate acestea se adaugă 
— așa cum semnala cotidianul 
vest-german DIE WELT într-o 
informație din Seul — „preocu 
parea deprimantă pentru peri 
colul șomajului intelectual". Son 
daje neoficiale reluate de Die 
Welt au relevat că fiecare ol 
doilea absolvent al școlilor su 
perioare sud-coreene la capătul 
actualului an universitan nu va 
putea găsi de lucru.

în lumina unor asemener 
realități (în sfera cărora nu pu 
team să nu amintim atmosfere 
de intimidare, prezența poliție 
in facultăți, recenta dizolvare 
a Ligii studenților, înăsprirea 
., regulamentelor universitare") 
înțelegem mai bine amploarea 
și vigoarea protestului studen-și vigoarea protestului 
tesc.

■
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E. R.

Zf


