
Biblioteca Cenbi'a
Regională

H u ne doara-D e va

Proletari din toate țările, uniți-văl

A

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul XXII, seria II, Nr. 5244 4 PAGINI — 25 BANI Marți 29 martie 1966

I

H

■■■<

Rectificatorul Ion Rai de la Li
zina constructoaie de 
Reșița execută cu multă 
și pricepere rectificarea 
lor cotiți de la motorul 

de 2 100 CP

mașini 
atenție 
arbori-
Diesel

LA

ZILELE SE MĂSOARĂ
ÎN TONE DE BOABE!

n tot cursul săptămînii trecute, cu excepția zilei 
Ide sîmbătă. vremea a fost frumoasă în raionul 

Bacău, permițînd desfășurarea lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară în condiții co
respunzătoare. De altfel, în unele sate sfecia de 
zahăr a și fost semănată pe primele suprafețe. 
Este necesară, în consecință, urgentarea însă- 
mînțărilor culturilor din epoca întîi pentru că 
altfel lucrările se vor aglomera. Trebuie, de 

asemenea, continuată întreținerea culturilor de toamnă.
Cum și-au organizat munca unitățile agricole cooperatiste, 

brigăzile de mecanizatori, pentru a asigura ritmul de lucru 
impus de încălzirea tot mai accentuată a vremii ? Această - ■ - ...... s-x 1 J, noj înîntrebare a constituit tema raidului întreprins de 
citeva unități din raionul Bacău.

Bălces- 
brigada 

deser-

In comuna Nicolae 
cu ne-am oprit la 
mecanizatorilor care 
vesc cooperativa de producție.

Erau pe cîmp ; plecaseră din 
zori. Planul de lucru întoc
mit încă de la sosirea prime
lor zile călduroase este respec-

Cu planul trimestrial
4

tat de fiecare om din brigadă. 
Conducerea cooperativei le a- 
sigură tractoriștilor transpor
tul carburanților la cîmp și 
hrană- caldă, pentru a nu se 
strecura „timpii morți“. Ca ur
mare, fiecare tractorist își în
deplinește și depășește norma 
de lucru zilnică.

Foloasele acestui plan, bine 
chibzuit, rezultă și din datele 
care ne-au fost furnizate. Su
prafața de 115 hectare ce va 
fi însămînțată încă în cursul 
acestei săptămîni cu sfeclă de 
zahăr, este în cea mai mare

parte pregătită. Totodată, au 
fost grăpate toate cele peste 
350 hectare cu grîu, orz de 
toamnă și lucerna. Calitatea 
lucrărilor este asigurată atît 
prin instruirea tractoriștilor 
înaintea începerii fiecărei lu
crări de către inginerul Du
mitru Asaftei, cît și de prezen
ța zilnică la cîmp a membrilor 
consiliului de conducere al 
cooperativei, a fiecărui briga
dier din sectorul unde se exe
cută lucrările. Am reținut nu
mele a doi tineri mecanizatori 
fruntași — uteciștii Ștefan 
Rădulescu și Aurel Coțofan, 
precum și ajutorul pe care îl 
dau brigăzii de tractoare cei 
4 elevi din anul III al școlii 
profesionale de mecanici a- 
gricoli de la Hemeiuș, veniți 
în practică.

Și pe tractoriștii de la coo
perativa agricolă Letea Veche 
îi găsim pe cîmp, mai precis 
la pregătirea terenului pentru 
semănatul florii-soarelui și

C. NANCU

(Continuare tn pag. a Il-a)

îndeplinit
(De la corespondenții noștri regionali) Plus de

Pe aeroportul Băneasa, Foto: AGERPRESla plecarea delegației

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Moscova, de- 
degația Partidului Comunist 
Român care va participa la lu
crările celui de al XXIII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Din delegație fac parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, conducătorul delega
ției, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Alexan
dru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent, secretar al

C.C. al P.C.R., Paul Niculeseu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socia
liste România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu. Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, de membri 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretari ai C.C. al

P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești.

Au fost de față I. A. Iliuhin, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la 
București și șefii misiunilor

diplomatice ale celorlalte 
țări socialiste acreditați în Re
publica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii 
aflați pe aeroport au salutat 
cu căldură pe membrii delega
ției. Pionieri au oferit membri
lor delegației flori.

Sosirea la Moscova

• 20 DE UNITĂȚI 
ECONOMICE DIN 
REGIUNEA MARA
MUREȘ au rapor
tat pe rînd, în
deplinirea sarcinilor 
de plan ale acestui 
trimestru înainte de 
termen. Printre 
se află la locul 
frunte, 
miniere Săsar, 
tru, Ilba 
centrală de prepa
rare a minereului. 
Cunoscuta exploa
tare minieră Săsar, 
a dat peste plan 400 
tone minereu, reali- 
zînd economii supli- 

■* mentare Ia prețul de 
i cost de aproape 
j 780 000 lei. Exploa

tarea minieră Nistru 
a extras peste plan

ele 
de 

exploatările 
Nis- 

și Uzina

3 000 tone minereu 
și a înregistrat eco
nomii în valoare de 
1 400 000 lei.

care 
pla-, 

cu si

în aceeași zi delegația a so
sit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, de
legația a fost întîmpinată de 
L. Brejnev, prim-secretar al
C. C. al P.C.U.S., A. Kosîghin,
D. Poleanski, membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., V. 
Mjavanadze, membru suple-

al Prezidiului C.C.

P.C.U.S., I. Andropov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., și de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S. și membri ai Amba
sadei îomâne la Moscova.

* tn agenda pri
mului an al cincina
lului, noi întreprin
deri din regiunea 
Oltenia își înscriu 
numele printre co
lectivele ce și-au 
îndeplinit sarcinile 
de plan înainte de 
termen în trimestrul 
I al anului 1966. tn 
fruntea întrecerii 
desfășurate în aba
tajele Olteniei se si
tuează colectivul ex
ploatării Rovinari 
care a înregistrat o 
depășire de 32 000 
tone lignit. Petroliș
tii întreprinderii de

foraj Craiova, 
și-au îndeplinit 
nul trimestrial 
15 zile mai devreme,
au înscris pe grafi
cul întrecerii 
liste 
rați 
rile

Și 
unități 
și-au anunțat înde
plinirea 
trimestrial 
indicatorii 
co-economici. 
tre acestea se 
mără: întreprinde
rea de prefabricate 
din beton, întreprin
derea regională auto 
nr. 8 și Autobaza nr. 
1 Craiova, Baza de 
carotaj și prefabri
cate Tg. Jiu.

socia-
4 000 metri to
pește prevede- 
trimestrului I, 
alte importante 

economice

planului 
la toți 

tehni- 
Prin- 
nu-

la Fffitrâele a intrat in funcțiune
noul grup electrogen de 100 megawați

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru)

Duminică 27 martie, la ora 
22,30, s-a realizat — în cadrul 
probelor tehnologice — prima 
cuplare a noului grup electro
gen de 100 MW de la Centrala 
termoelectrică Fîntînele 
rețeaua sistemului 
național.

Noul obiectiv se 
printr-un înalt grad
matizare, fiind în același timp 
primul, grup electrogen — ca
zan și turbină — cu pornire 
rapidă din țară, necesitînd

s

înseamnă plus de producție
O La

12
O
și

Florești - 
săptămâni

inițiativă a
rezultatele

bilanț rodnic după

uteeiștilor
ei

(Agerpres)

Casa de cultură a tineretului din Iași

fi luată drept „formulă magică", 
în fond, problema e simplă: 
pentru vulcanizare e nevoie de 
căldură și presiune. Or, tocmai 
aici se producea o strangulare 
pe fluxul tehnologic. Timp de 
cîteva luni, inginerii au studiat 
posibilitățile de a realiza în 
instalația veche abur și apă la 
presiuni și temperaturi mai 
mari. La centrala electrică din 
comună se monta un cazan nou, 
cu parametrii ridicați. Cîteva 
conducte au fost suficiente pen
tru ca aburul și apa — agenți 
supra-încălziți — să fie aduși 
în uzină. Și unde înainte,

reocuparea oame
nilor din uzina 
noastră de a rea
liza fiecare pro
dus la un nivel 
corespunzător a 
dus la obținerea 
peste prevederi, în 
primele 12 săptă

mîni ale acestui an, a peste 
2 340 de anvelope grele și a al
tor produse ca anvelope ușoare, 
garnituri și piese din cauciuc 
pentru industria petrolieră, 
benzi de rulare pentru eșaparea 
(recondiționarea) anvelopelor 
uzate, plastic pentru unitățile 
de reparații etc. Ca o confir
mare a eforturilor noastre 
în direcția îmbunătățirii ca
lității, numărul anvelope
lor selecționate pentru export 
pînă la 1 martie a depășit cu 
peste 10 000 de bucăți cifra 
planificată, ceea ce ne întă
rește convingerea că ne vom 
putea achita de această sarcină 
înainte de termen. Realizarea u- 
nor importante cantități de pro
duse peste prevederi, precum și 
depășirea planului la export au 
dus la obținerea pînă în dimi
neața zilei de 28 martie a unui 
plus de peste 2 650 000 lei 
la producția marfă vîndută 
și încasată. In același timp, 
sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost de
pășită cu 2,3 la sută, iar chel
tuielile la mia de lei producție- 
marfă au fost cu circa 40 de 
lei mai mici decît cifra planifi
cată.

Această succintă prezentare

Specialiștii in mijlocul tinerilor
în

nece-
a bilanțului cu care pășim 
al doilea trimestru, 
sită, după părerea noastră, o 
completare. Planul de producție 
al Uzinei de anvelope „Victo
ria" — Florești și sarcina de 
creștere a productivității mun
cii sînt în acest an cu 20 și 
respectiv cu 18,8 la sută mai 
mari decît realizările din anul 
trecut. Aproape întregul spor 
de producție trebuie reali- 

aceleasi forțe,

aceleași capacități. De unde 
vine atunci plusul de produc
ție ? El este urmarea măsurilor 
tehnice și organizatorice apli
cate pînă acum. Iată una, pe 
care noi o considerăm ca fiind 
cea mai importantă: „Reduce
rea ciclurilor de vulcanizare a 
anvelopelor AT A și menținerea “ 
calității superioare a acestora 
prin modificarea agenților fi
zici de vulcanizare". Pentru ori
ce neinițiat această frază poate

Ing. ION DIMA 
director 

GHEORGHE TANISLAV 
secretarul comitetului U.T.C.

al Uzinei de anvelope 
„Victoria" — Florești

(Continuare In pag. a Il-a)

distinge 
de auto -

la
energetic

derail
patri-

(Continuare In pag. a ll-a)

cu hit- 
pină în

temei- 
milita- 
tancu- 
mînu-

îndea- 
sondor 
pentru 
clipele

tele concursurilor...
• Dincolo de rezulta-

Maior
MIHAI NEGURĂ

• Lui Ion Țiriac nu-i 
place „să se culce 
pe lauri"...

treptele 
ale civilizației, 

s-au legat să-și a- 
devotamentul ca os

ca militari ai forțe-

pentru pornirea de la rece 
doar 90 de minute față de opt 
ore și jumătate la vechile in
stalații ale termocentralei.

Prin munca avîntată a con
structorilor, montorilor și 
energeticienilor care au lucrat 
la extinderea termocentralei 
din Fîntînele, noul grup elec
trogen a fost pus în funcțiune 
cu 39 zile înainte de termen 
și cu 9 zile mai devreme față 
de angajamentul luat în între
cerea socialistă în cinstea ce
lei de a 45-a aniversări a 
partidului.

Lumina

Marele legămînt
înt tn viață mo
mente unice, pe 
care nu le poți ui
ta. Tînărului Bujor 
Constantin i s-a 
întipărit pentru 
totdeauna în min
te clipa cînd, cu 
echipa de sondori

în care lucra, a făcut întiiele 
foraje pe locurile unde apele 
Argeșului așteaptă acum, struni
te în chingi zdravene, de fier 
și beton apropiata prefacere-n 
lumină.

Însoțite de aceleași atribute 
pe care nici cuvintul „măreție" 
nu reușește să le redea 
juns de exact, tinărul 
de la Argeș, vn păstra 
totdeauna în inimă și 
emoționante pe care le-a trăit 
duminică, 27 martie. In această 
zi, alături de multi alți tineri 
care ca și el au îmbrăcat nu 
de mult haina ostășească, Con
stantin Bujor, a depus jurămin- 
tul militar. Peste cazarma cu 
caișii în floare au răsunat gla
suri tinere, hotărîte. cînd. cu

mîna încleștată pe armă, ostașii 
din ciclul întîi al unității con
dusă de ofițerul Rebegea Ce
zar rosteau legămîntul ostă

șesc... :
„Eu, cetățean al Republicii 

Socialiste România, intrind în 
rîndurile forțelor armate, jur 
să fiu devotat poporului mun
citor, patriei mele și conduce
rii de stat a Republicii Socia
liste România".

Rosteau aceste cuvinte în fa
ța Drapelului unității și parcă 
hotărirea din glasurile lor vibra 
mai intens. Fiindcă, în mătasea 
tricolorului românesc, tinerii os
tași vedeau aevea chipul pa
triei dragi cu istoria ei zbuciu
mată dar glorioasă, cu bogățiile 
și frumusețile ei de neasemuit, 
cu realizările impresionante ale 
socialismului biruitor. E drape
lul ce a fluturat victorios în 
1877 pe meterezele Plevnei și 
Smîrdanului pe platourile în- 
sîngerate ale Mărășeștiului, în 
vara fierbinte din 1917 ; e dra
pelul pe care părinții multora 
dintre ei l-au purtat cu demni-

late străbună în piepturi, 
luptători chiar în această uni
tate, in grele încleștări 
leriștii, din august 1944 
mai 1945

... Să fiu devotat 
ei /...“

Tinerii ostași au rostit aces
te cuvinte cu deplină înțelege
re a răspunderilor pe care un 
asemenea legămînt le cuprin
de. Ei au desprins și și-au a- 
Urmat devotamentul la școala 
uzinei, pe schelele marilor șan
tiere. pe întinsul holdelor, ori 
în laborator. Au pus umărul 
lor tinăr, alături de al virstni- 
cilor. in efortul general pen
tru ca patria noastră socialistă 
să urce tot mai sus 
progresului, 
Acum 
firme 
tași, 
lor armate ale Republicii So
cialiste România. Vor învăța 
aici să mînuiască armamentul 
și f?hnica de luptă modernă, 
să devină apărători de nădej
de ai cuceririlor revoluționare

ale poporului, ai marilor reali
zări în care o părticică e și 
conștiința fiecăruia dintre el.

In momentele acelea, de 
neuitat, soldații Bujor Con
stantin, Posoiu Marcel și Ma
re? Ștefan, dintr-o subunitate 
de tancuri, au /urat cu înflă
cărare să-și însușească 
nic toate cunoștințele 
re, să învețe să conducă 
rile pe orice teren, să

iască cu precizie armamentul, 
să urce cit mai sus treptele 
măiestriei militare. Ca și ei, 
soldații Mihai Cosma, Dumitru 
Vlad, Ștefan Gurău, Dumitru 
Țîmpău, din plutonul antitanc 
comandat de locotenentul ma-

©

• Etapa a XV-a văzută 
de 7 observatori fe-

• Performanțe 
perspectivă

de fiecare zi
de Marcel Breslașu

Îmi revin tn gind versurile, de mult îndrăgite și știute pe de rost, 
cu care își începe Tudor Arghezi „Cuvintele potrivite" :

Nu-ți voi lăsa drept bunuri, după moarte, 
Decît un nume adunat pe-o carte.
In seara răzvrătită care vine 
De la străbunii mei pînă la tine,
Prin rîpi și gropi adinei,
Suite de bătrînii mei pe brînci, 
Și care, tinăr, să Ie urci te-așteaptă, 
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Definindu-și propria operă, marele nostru poet dă în același 
timp o definiție magistrală oricărei cărți, numind-o „o treaptă" — 
și adresîndu-se anume „tînărului", „fiului" căruia îi e dedicată 
lucrarea, destinatarul ales cu precădere, cel pe care cartea „îl 
așteaptă" mai mult decît pe oricare altul.

Anii adolescenței, ai primei tinereți sînt anii cei mai bogați în 
asemenea suișuri, neostoita sete de cunoaștere îmboldindu-te să 
descoperi — treaptă cu treaptă — priveliști tot mai largi și mai 
cuprinzătoare, descoperindu-te și descifrindu-te pe tine însuti, 
o dată cu lumea care ți se dezvăluie, ți se destăinuie... Ochiul 
e mai ager, mai fremătătoare inima, mintea mai deschisă celor 
mai felurite impresii; imaginile se gravează mai adine — adesea 
de neșters pentru viața întreagă — acumulările sînt mai rapide 
și pasul mai zdravăn, mai neșovăitor, pentru saltul pe care îl 
dorești cu ardoare : o viziune cit mai limpede asupra lumii „din 
cărfi", întregind imaginea pe care, clipă de clipă, ți-o oferă, ți-o 
configurează, ți-o impune realitatea, viata însăși. Alături de prie
teniile „aievea", legi alte prietenii cu eroii cărților citite, iți re
găsești proiectate în aceștia propriile vise și așteptări, îți lămu
rești propriile probleme, dibui și întrezărești propriile soluții...

„Călătoriile, se spune, formează tineretul". Fără îndoială că 
dictonul se referă la drumeția de-a lungul și de-a latul pămân
tului, la revelația altor peisagii, a altor oameni, a altor mora
vuri... Dar nu înseamnă oare 
torie prin spațiu și prin

(Continuare

și fiecare 
. timp :

In pag. a

carte o asemenea călă- 
sub zidurile Troiei.

ll-a)
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ȘTAFETA MESERIEI PE MUM BUNE

anul ace-

Desenul tehnic

ar fi pre- 
pildă, nu- 
clasele a 
a VIII-a 
numai în

mai 
asemenea

ca- 
care

și instruirea
practică

După cum se știe, 
«copul principal al 
cursului de desen 
tehnic în școlile 
profesionale este de 
a folosi toate meto
dele pentru a de
prinde elevii să e- 
xecute, în primul 
rînd, desenul unui 
obiect și să-și ima
gineze forma lui 
în spațiu și a-1 citi 
apoi corect. Profe
sorii din școala 
noastră insistă ast
fel, ca elevii să cu
noască nu numai 
regulile generale de 
execuție ale dese
nelor, ci și semne
le convenționale, 
simbolurile cores
punzătoare folosite 
la reprezentarea 
simplificată, cu sco-

de 4 ani, nu poate a- 
sigura însușirea u- 
nor cunoștințe de 
desen tehnic care să 
constituie oarecum 
o bază pentru 
continuarea acestei 
discipline în școala 
profesională. Ele 
s-ar însuși mai bi
ne, dacă 
date, de 
mai în 
VII-a și 
(eventual 
clasa a VII-a). Sîn- 
tem de părere că, 
procedîndu-se ast
fel, ar exista și po
sibilitatea de a asi
gura cele mai co
respunzătoare 
dre didactice 
să predea desenul 
tehnic în școala ge
nerală.

in același ritm
pul ca viitorii mun
citori calificați să 
poată citi fără difi
cultate un desen și 

însă-1 înțeleagă 
mod exact.

Am vrea să 
cern însă și noi 
teva constatări 
privire la cunoștin
țele cu care elevii 
intră în școala pro
fesională, întrucît 
aici considerăm că 
se află una din di
ficultățile pe care 
le întîmpină ei mai 
tîrziu, pe parcursul 
însușirii acestui o- 
biect important.

Apreciem ca ata
re introducerea în 
programa școlii ge
nerale, a unui nu
măr de ore pentru 
predarea minimu
mului de cunoștințe 
de desen tehnic. Dar 
faptul că ele se pre
dau 
pînd 
V-a 
clasa 
ore), 
VII-a O ore), și 
îti clasa a VIII-a 
(23 ore), face ca 
aceste cunoștințe 
să fie, evident, 
destul de difuze, 
să nu se reți
nă prea mare lu
cru. Dispersarea, 
numărului (și așa 
destul de mic) de 

o durată

fa- 
cî- 
cu

elevilor înce-
a 

în 
(10 

a 
și

din clasa
(8 ore), 

a Vl-a 
în clasa

Există încă o pro
blemă nerezolvată 
și care are un efect 
negativ asupra pre
gătirii elevilor la 
această materie, du
pă ce au intrat la 
școala profesională. 
Este vorba de fap
tul că studiul dese
nului tehnic nu este 
în suficientă măsu
ră corelat cu pro
grama de instruire 
practică a elevilor 
în atellerele-școală. 
Această lipsă de 
corelare iese în e- 
vidență chiar și din 
faptul că pentru in
struirea practică 
sînt afectate săptă- 
mînal 18 ore, iar 
pentru desen numai 
două. Iată un e- 
xemplu concret din 
foarte multe. în 
timp ce după trei 
săptămîni de prac
tică elevul a- 
junge la tema 
„Trasarea suprafe
țelor plane", la de
sen de-abia termină 
tema „Introducere 
și noțiuni prelimi
nare'1. Drept urma
re, conform pro
gramei de desen 
tehnic se ajunge la 
schița propriu-zisă, 
necotată, fără sec
țiuni de - abia la 
sfîrșitul trimestru
lui I, în timp ce 
la instruirea prac
tică, elevul operea-

za mult 
vreme cu 
elemente.

La noi, 
sta, în mod experi
mental s-au prevă
zut la unele clase de 
anul I cîte 4 ore de 
desen pe săptămî- 
nă. Observăm că se 
obțin astfel rezulta
te mult mai bune 
nu numai în însuși
rea cunoștințelor de 
desen dar și în ce 
privește posibilita
tea înțelegerii și 
execuției pieselor 
după schițe la ore
le de practică. Ba
zați pe această ex
periență, propunem 
ca pentru toate cla
sele de anul I, indi
ferent de meserie, 
să se prevadă în 
primul trimestru 
școlar cîte 4 ore 
de desen pe săptă- 
mînă.

Am vrea să ne o- 
prim și la cîteva 
probleme deosebite 
care s-au ridicat la 
noi în ce privește 
predarea desenului 
tehnic la meseria 
de electrician. Du
pă cum se știe, la 
întocmirea sche
melor electrice re
prezentările simpli
ficate își au cea 
mai mare aplicație. 
Cunoscînd aceste 
reprezentări, viito
rii muncitori vor 
putea urmări la o 
schemă electrică, 
nu numai compune
rea unei instalații 
dar și montarea di
feritelor elemente 
componente, ali
mentarea circuite
lor, funcționarea 
ansamblului etc. 
Experiența pe care 
noi o avem în acea
stă direcție ne în
deamnă să facem 
recomandarea ca 
desenul tehnic la 
anul III - electri
cieni să se predea 
de către profesorul 
de tehnologia me
seriei (inginer cu 
specialitate în elec
trotehnică) deoare
ce desenul vine, 
cum nu se poate 
mai bine, în com
pletarea acestui o- 
biect de bază în 
școala profesională.

Ing. ANA TRUȚĂ 
ing. E. TODERAȘC 
NICOLAE HRISTU 

maistru 
Grupul școlar 

profesional 
de pe lingă 
Combinatul 
siderurgic 
„Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
Galați

Freamătul muncii animă din 
nou lumea sălilor de clasă. 
Ieri a început trimestrul al 

III-Iea

Foto: O. PLECAN

Expoziție 
de pictură franceză 

contemporană

Marele
legămînt
(Urmare din pag. I)

Petre Goia, au jurat/or
tie... „luptători dirfi, curajoși, 
disciplinați șt vigilent i...“, tră
sături proprii militarilor 
tei noastre socialiste.

Depun! nd jurămîntul 
tar, tinerii ostași și-au 
mat hotărîrea ca 
toți tinerii fării 
patriei așa cum spunea la cel 
de al VIII-lea Congres al 
U.T.C., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. — tot ce au mai 
bun, toată puterea mintii și a 
brațelor, ei să-i închine elanul 
și năzuințele lor tinerești.

Jurămîntul prin care s-au le
gat In fafa patriei, a poporu
lui, a partidului li va însoți 
pretutindeni, le va purta pașii 
pe clmpurile de instrucție, in 
poligoane, la aplicații grele 
desfășurate pe viaturi sau ploi, 
arșiță ori ger, pe orice teren 
ziua sau noaptea. Le va da pu
teri să biruie greutățile, să-și 
formeze virtufi ostășești. Cu 
jurămîntul In inimi vor confir- 

tradițiilor Înaintașilor, vred
nici de a apăra independența 
și suveranitatea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România, munca pașnică a har
nicului și talentatului nostru 
popor.

să

arma-

mill- 
expri- 

alături de 
să dăruiască

™ pa,Mort

sălile del.M.F. din București,Studenta anului V al Facultății de stomatologie
tratament ale clinicii de terapie stomatologică

La invitația guvernului Re
publicii Socialiste România, 
ministrul afacerilor străine al

Danemarcei, Per Haekkerup, 
va face o vizită în tara noas
tră între 11 și 16 aprilie a.c.

IF
Prof. univ. D. Berciu. deca

nul Facultății de Istorie a U- 
niversității din București, s-a 
înapoiat din Belgia, unde a 
ținut o serie de conferințe ca 
invitat al universităților din 
Bruxelles și Liege, despre cele 
mai noi rezultate obținute în 
România în domeniul 
logiei preistorice. Cu 
prilej, conferențiarului 
fost înmînată Medalia 
versității din Liege, iar texte
le expunerilor sale au fost re
ținute spre publicare în revis
tele de specialitate.

arheo- 
acest 

i-a 
Uni-

Noul film ramâttesc „La porțile 
pămîntului" a fost prezentat luni, 
seara in premieră la cinematogra
ful ,,Republica'' din Capitală.

Filmul a fost realizat de regizo
rul Geo Saizescu după un scena
riu de Dumitru Radu Popescu. 
Din distribuție fac parte : George 
Constantin Murga Barbu, Piner. 
Tomornveanu, Sebastian Papaiani 
George Popovict-Poenaru, 
Rădulescu si alții.

Cu prilejul premierii au 
prezentați publicului cîtiva 
realizatorii filmului.

Dem

fost 
dintre

(Agerpres)

Incepînd de luni, la sala 
Dalles din Capitală, 52 de pic
tori francezi contemporani ex
pun 95 de lucrări realizate in 
stiluri diferite. La vernisajul 
expoziției, organizată în ca
drul planului de schimburi 
culturale dintre cele două țări, 
au luat cuvîntul artistul po
porului Ion Irimescu, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, și Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Printre persoanele oficiale 
aflate la deschiderea expoziției 
se aflau Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion 
Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

Au fost prezenți, de aseme
nea, șefi de misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

CINEMATOGRAFE
RĂSCOALA — cinemascop — 
completare — Țara Hațegului 

rulează la Patria (orele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15),
București ((orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Grivi- 
ța (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20.45).

PORȚILE PĂM1NTULUILA

DEPĂȘIREA — completare — 
Lucrările primei Consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21).
IE LEGHE JPE AMA- 
fE — completare — Lu-

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat in regiunea Ba
nat

Primirea la C. C. al II. T. C. a onor delegații 
care au participat la cel de al VIII-lea Congres 

al U.T.C.
În zilele de 26, 27 și 28 mar

tie, la sediul Comitetului Cen
tral al U.T.C. tovarășul Petru 
Enache. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., secretari ai C.C. al 
U.T.C. și membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C. au primit dele
gații care au participat la 
cel de-al VIII-lea Congres al 
U.T.C. : delegația Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S. condusă de B. N. 
Pastuhov, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. ; delegația Ligii Tine
retului Comunist din R. P. 
Chineză condusă de Wang Tao 
Yi, membru al Secretariatului 
C.C. al L.T.C. ; delegația Uni
unii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist din R. P. Bulgaria 
condusă de Gheorghi Atana
sov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.D ; delegația Federației 
Tineretului din întreaga Indie 
condusă de C. K. Chandrapp- 
an, secretar general al Fede
rației; delegația Federației Ti
neretului Democrat din Irak 
condusă de Behnam Petros ; 
delegația Uniunii Tinere
tului Socialist Arab din 
R.A.U. condusă de Adel Abdel 
Fattah, secretar al U.T.S.A.;

delegația Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R. P. Mon
golă condusă de Hureldein 
Bataa, secretar al C.C. al 
U.T.R.M.; delegația Tineretu
lui Socialist din Japonia con
dusă de Junkc Kainuma, șef 
adjunct al secției internațio
nale a C.C. al T.S.J.; delega
ția Uniunii Tineretului Ceho
slovac condusă de Jiri Neu- 
bert, secretar al C.C. al U.T.C.; 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din Chile condusă 
de Sergio Vargas, membru al 
C.C. al U.T.C.C. ; delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Franța condusă de Mi
chelle Girard, șeful Departa
mentului relații internaționale 
al U.T.C.F. ; delegația Tinere
tului Liber German din R. D. 
Germană condusă de Wolf
gang Herger, secretar al C.C. 
al acestei organizații și dele
gația Uniunii Tineretului Co
munist din R. P. Ungară con
dusă de Laszlo Pataki, secre
tar al C.C. al Uniunii.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Plecarea unor delegații care au participat 
la lucrările celui de-al VIII-lea Congres 

al II.T.C.
Vineri au părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie, 
unele delegații de peste ho
tare care au participat la lu
crările celui de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist: delegația Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Brazilia, condusă de Mario 
Oliveira : delegația Ligii Ti
neretului Comunist din Ca
nada, condusă de Szczesny 
Wilfred, secretar al Ligii și 
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor din Maroc condusă 
de Awab Abdelkader, secre-

rulează la Republica (orele 
10; 12; 14,15; 16,45; 18,45; 
21).

LUMINA VERDE — cinema
scop

rulează la Luceafărul (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;
— completare — Secretul 
trecutului), Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30; — com
pletare — Au fost salvați).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Capitol (orele 
9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21 — completare — Politețe? 
Tomis (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21 — completare — 
Pasiuni), Modern (orele 
10; 12; 15; 17; 19; 21).

TRANZIT — cinemascop
rulează la Festival (orele 
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

TOM JONES
rulează la Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30
— completare — Tîrguri și
iarmaroace), Lira (orele 15; 
17.45; 20,30 — completare
— Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiu
nea Crisana).

800 1 
ZOA 
Crările primei ConSfătdtM pe 
țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Union (orele 
14,30; 16,30; 18.45; 21).

PROGRAM PENTRU COPII
— dimineața ora 10. — ANI 
CLOCOTITORI — completare
— Politețe ?

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Arta (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

CĂLĂTORIE
Școala de la
— Comori de 
că — Știință 
5/1965

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CEA MAI FRUMOASĂ — 
completare — Lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții — 

rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30). Moșilor 
(orele 15; 17; 19; 21 — 
completare — Scoarțe popu
lare).

BEATA — completare — Pîr- 
vu

IMAGINARA 
Meri —• Liniște 
artă româneas- 

și tehnică nr.

UNCHIUL MEU
rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 
20,45).

Mutu-Zugravul
rulează (a înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 
18; 20,15), Aurora (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21).

WINNETOU — cinemascop 
(seria II) — completare —

rulează la Excelsior (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB — cinema
scop —

rulează la Dacia (orele 9,45;
— 12,15 în continuare 15; 

.«ssl7,45ț:-20,30), Ferentari (li
rele 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii —

rulează la Buzești (orele 16; 
19,30).

ȘAH LA REGE — completare
— Adam și Eva în Fiat

rulează la Crîngași 
16; 18; 20).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Cosmos 
16; 18; 20), Cotroceni (ore
le 16. 18,15; 20,30).

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop — completare — 
Rășinari

rulează la Bucegi (orele IO; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Glo
ria (orele 
16; 18,30;
- Cină 
Floreasca 
15,30; 18;
tare —
Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15-, 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT — com
pletare — Tîrguri și iarma
roace —

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI
— completare — Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române

rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20.30).

GUSTUL MIERII — comple
tare — Plasma —

Lux
(orele

(orele

9; 11,15; 13,30;
21 — completare 
solia e plecată), 

(orele 12,30;
20,30 — comple- 
Ajutor mă înec),

rulează la Vitan (orele 11; 
16; 18,15; 20,30).

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE

rulează la Miorița (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20.30).

ARȘIȚA — cinemascop — 
completare — Pictorul din 
Praga

rulează Ia Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

VANINA VANINI
rulează la Popular (orele 
16; 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — com
pletare — Vizita conducători
lor de partid și de stat în re
giunea Banat —

rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20.30).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS — 
completare — Și acum... pu
țină gimnastică

rulează la Colentina (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

BARCAGIUL — cinemascop
— completare — Energia

rulează la Melodia (orele 
9; 11,30; 14: 16.30: 19;
21.30) .

CRIMINALUL ÎN VACANȚA
— cinemascop — completare
— Arme ale cunoașterii

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18: 20).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop —

rulează la Drumul Sării (o- 
rele 11; 15; 17,30; 20).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE

rulează la Pacea (orele 
15.45; 18: 20,15).

tar general al CC. al acestei 
organizații.

în cursul zilei de sîmbătă 
au plecat delegațiile Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S. condusă de B. N. 
Pastuhov, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. și cea a Federației 
Tineretului Socialist din Ita
lia condusă de Consoli Vito, 
secretar național al Federa
ției.

Duminică au plecat: dele
gația Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat condusă 
de Rodolfo Mechini, președin
te al F.M.T.D. ; delegația U- 
niunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R. P. Bulgaria 
condusă de Gheorghi Atana
sov, prim-secretar al C.C. 
U.T.C.D., delegația Federal, 
Tineretului din întreaga Indiei 
condusă de C. K. Chandrapp- L 
an, secretar general al Fede
rației ; delegația Federației 
Tineretului Democrat din Irak 
condusă de Behnam Petros ; 
delegația Uniunii Tineretului 
Democrat din Liban condusă 
de Bou-Akl Joseph.

în cursul zilei de luni au 
părăsit Capitala: delegația 
Ligii Tineretului Comunist 
din R. P. Chineză condusă de 
Wang Tao Yi, membru al Se
cretariatului C.C. al L.T.C.; 
delegația Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R. P. Mon
golă condusă de Hureldein 
Bataa, secretar al C.C. al 
U.T.R.M.; delegația Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian condusă de Gigli Pieran- 
tonio, membru al Direcției 
C.C. al Federației ; delegația 
Federației Tineretului Socia
list a Partidului Socialist Ita
lian al Unității proletare con
dusă de Migliard! Giorgio, se
cretar al C.C al Federației ; 
delegația Tineretului Demo
crat din Camerun condusă de t 
Joseph Tcatchoua ; delegația 
Tineretului Uniunii Sudaneze 
din Mali condusă de Karamo- 
ko Keita.

La plecare delegațiile au 
fost conduse de tovarășul Pe
tru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., de secretari ai 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.C. Au fost de față mem
bri ai corpului diplomatic a- 
creditați în Republica Socia
listă România.

Plus de inițiativă 

înseamnă plus de producție
(Urmare din pag. I) 

un post de lucru deservit de 
doi operatori pe schimb erau 
vulcanizate 54 de anvelope, în 
trei schimburi, acum se obțin 
72 de bucăți. Devenise însă in
suficientă capacitatea utilajelor 
de la preparare. Montarea în 
luna ianuarie a unui malaxor 
de capacitate sporită, pentru 
prepararea compoziției de cau
ciuc, a rezolvat și această pro
blemă. Iar prin aceasta s-au a- 
sigurat nu numai indici supe
riori de exploatare ai agregate
lor, dar și o calitate mai bună 
a anvelopelor.

Acesta-1 un aspect. în u, 
zina noastră, majoritatea lu
crătorilor sînt tineri. Dar și cei 
care lucrează (ie 2—3 ani, se 
pricep să conducă diferite pro
cese tehnologice. Explicația? 
Operatorii chimiști — speciali
zați în preparare, pregătire, 
confecționare, vulcanizare și 
control — au fost și sînt pre
gătiți să cunoască absolut toate 
procesele tehnologice, atît ale 
produsului de care răspund cit 
și ale celorlalte sortimente. A- 
ceastă prevedere și-a dovedit 
justețea în acest an. Trecerea 
la „foc continuu" în unele sec
ții cu creșteri importante ale 
producției a necesitat cadre în 
plus. Și oameDii au fost luați 
tot din uzină. Chiar și în ca
drul acelorași secții au fost ne
cesare uneori schimbări de la o 
linie Ia alta. Reorganizarea de 
forte a avut Ia bază tocmai ca
lificarea corespunzătoare a ca

drelor, perfecționarea continuă 
prin formele cele mai diferite, 
care completează cunoștințele 
căpătate la cursuri. în vederea 
lansării în fabricația de serie 
a unui produs nou muncitorii 
sînt pregătiți încă din faza de 
asimilare. La sugestia comite
tului U.T.C.. inginerii din sec
toarele de concepție au mers 
în secții și au discutat cu 
muncitorii, le-au explicat parti
cularitățile noilor produse, au 
organizat demonstrații practice 
cu ajutorul muncitorilor de 
înaltă calificare, după care toti 
ceilalți, sub supravegherea ingi
nerilor și maiștrilor au executat 
primele serii de cîte 100 de 
bucăți în vederea omologării.

Caracteristicile materiei pri
me influențează și ele tehnolo
gia. A intrat în obiceiul cerce
tătorilor și a) inginerilor teh
nologi ca fiecare modificare de 
tehnologie să fie cunoscută de 
toti muncitorii. Așa s-a reușit 
ca în anul trecut numărul pro
duselor asimilate să atingă o 
cifră record : 18 dimensiuni iar 
din cele prevăzute pentru acest 
an fiind pregătite pentru asi
milare chiar și produse plani
ficate în trimestrul IV

Comitetul de partid al uzinei, 
conducerea tehnică apreciază 
inițiativele organizațiilor U.T.C. 
care nu de puține ori s-au sol
dat cu procente în plus la in
dicii de producție. In luna ia
nuarie s-a vorbit mult în uzi
nă despre inițiativa tinerilor 
vulcanizatori Andrei Stănescu 
și Gheorghe Cojocaru, care a 

fost extinsă de organizația de 
bază U.T.C. de la „auto-moto- 
velo" în toate secțiile Ei s-au 
angajat să reducă în ianuarie 
cifra de rebut sub 0,02 la sută. 
Și au reușit obtinînd circa 
14 000 lei economii suplimentare 
la consumul de materiale.

Comitetul U.T.C. s-a îngri
jit îndeaproape ca tinerii care 
obțin rezultate bune în 
muncă să fie popularizați în 
toate secțiile. De curînd, însă, 
comitetul de partid a indicat or
ganizațiilor U.T.C. să se ocupe 
cu mai multă consecventă nu a- 
tît de popularizarea unor nume, 
cit de generalizarea experien
ței pozitive a tinerilor. Și pe 
bună dreptate. Stănescu, Cojo
caru, Ana Petrec sau Stelian 
Băcanu și Andrei Ion — „spe
cialiști" în gumarea fără de
șeuri — au metodele lor pro
prii, poate sisteme mai perfec
ționate de pregătire individu
ală. La panoul intitulat „Știați 
că..." nu pot fi date detalii. De 
aceea, comitetul U.T.C. se pre
gătește acum să organizeze în- 
tîlniri cu tinerii cei mai destoi
nici, ca aceștia să împărtă
șească tuturor din experiența 
lor.

Conducerea uzinei . colabo
rează îndeaproape cu comitetul 
U.T.C. în toate domeniile care 
converg spre același punct: 
obținerea unei producții spo
rite și de calitate superioară. 
Comitetul U.T.C. a luat iniția
tiva de a organiza la începutul 
lunii martie o consfătuire între 
tineri și inginerii care au urmă
rit săptămîniie trecute în străi
nătate comportarea în exploa
tare a anvelopelor nou asimi
late și care au înregistrat ob
servațiile expertilor din alte 
tari.

Tinerii din uzina noastră au 
luat cunoștință cu deosebit in
teres de conținutul documente
lor dezbătute și aprobate de 

ce! de-al VIII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Ei sînt hotăriți să înfăptuiască 
punct cu punct sarcinile reie
șite din Rezoluția Congresului, 
cu privire la creșterea necon
tenită a contribuției tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă, la per
fectionarea tehnologiei de fa
bricație și la mai buna folosire 
a utilajelor, să se preocupe în 
permanentă de ridicarea con
tinuă a nivelului de cunoștințe 
în scopul îmbunătățirii necon
tenite a calității produselor

LUMINA DE
(Urmare din pag. I) 

cu Homer, in cefătile Renaște
rii cu Dante și Shakespeare, In 
furnicarul societății capitaliste 
cu Balzac, in minunata lume de 
basm a Luceafărului eminesci
an, in epoci de măreție istorică 
a patriei, cu Sadoveanu, in 
vremurile de epopee revoluțio
nară cu Șolohov, ba chiar in 
ipoteticul viitor al romanelor 
de știință — ficțiune — cu 
Wells ori cu Csapek...

Marea călătorie a lecturilor 
nu are — și nici nu poate avea
— un itinerar precis, dinainte 
stabilit — ea urmează mean
drele fanteziei și a „intilnirilor 
tntimplătoare" — dar de la o 
anumită TREAPTĂ in sus, gus
tul, înclinările, afinitățile (la 
care se adaugă exigenta mereu 
sporită, discernămîntul tot mal 
subtil, mai nuanțat, mai dife
rențiat al fiecăruia) duc la sta
tornicirea criteriilor de selec
ție — ori măcar de precădere
— care „individualizează" bi

noastre, care sporesc de la an 
la an, atît ca număr cit și ca 
varietate de sortimente. Con
ducerea uzinei a luat toate 
măsurile ca planul să fie înde
plinit în continuare ritmic, să-i 
ajute pe tinerii chimiști în în
deplinirea angajamentului lor, 
fiind vorba, în fond de presti
giul întregului colectiv al uzi
nei.

In felul acesta, colectivul no
stru de muncă, tinerii din uzină 
înțeleg să răspundă prin fapte 
sarcinilor pe care partidul ni 
le-a pus în fată.

FIECARE U
blioteca unuia de a celuilalt -, 
și pacurgind cu ochii rafturile 
de cărți dintr-o casă, pofi afla 
mai multe despre posesorul lor, 
decit din lungile și amănunțite
le lui confidențe ! (Se înțelege, 
atunci cind nu sînt toate... nou- 
noute. necercetate și împlinind 
doar un roi pur decorativ I). 
Iubesc cărțile citite și recitite, 
pe care simți că au zăbovit, pe 
îndelete și in dese rinduri, nu 
numai ochii ci și gindul și su
fletul celui care cu migală, cu 
dragoste le-a adunat.

Nu mă sfiesc să afirm că „ci
titul" nu poate fi înlocuit, de
cit într-o prea mică măsură, 
cu ocolișurile unor succesoare 
„moderne" : scenariile de film 
sau ecranizările la televizor 
ale capodoperelor literare, ru- 
pind forma de conținut, abă- 
tind accentul pe anecdotic, re- 
ducfnd sau dilatind episoadele 
după caracterul lor mai mult 
ori mai puțin vizual, spectacu
los. Nu mă pufnește rîsul. ci 
tmi vine să pling. la vechea 

glumă : Ai citit, tinere „Pseudo- 
kineghetikos" al lui Odobescu? 
—■ Nu I Aștept să se dea la 
cinematograf 1 tn aceeași ordi
ne (ori mai bine-zis dezordine) 
de idei, bintuie tn țările de 
peste ocean si in unele tari a- 
pusene moda așa-numiteior 
..digesturi" : rezumarea, com
primarea unor capodopere, veri
tabile monumente ale gîndirii 
și simfirii omenești. în „versi
uni" de citeva pagini, în pasti
le intelectuale, ușor de înghi
țit de către o clientelă zorită și 
superficială: „Război și pace" 
in 24 pagini 1 Așa cum este și 
firesc, o asemenea necuviință 
culturală, nici nu poate fi de 
înțeles — dară-mi-te de practi
cat — într-o (ară socialistă, cum 
este a noastră. Respectul valo
rilor este una dintre cele mai

ZILELE SE MASOARA 

ÎN TONE DE BOABE!
(Urmare din pag. I)

sfeclei de zahăr. Ei au exe
cutat grăpatul pe întreaga su
prafață semănată cu grîu. O 
lucrare care nu le scapă din 
atenție este și aceea menită 
să împiedice evaporarea apei 
din sol. De aceea cîțiva trac
toriști chiar în ziua aceea tre
ceau cu grapa pe ogoarele de 
toamnă

Planificarea judicioasă a lu
crărilor se face și în alte uni
tăți agricole cooperatiste din 
raionul Bacău, însă, nu peste 
tot aceste prevederi sînt înde
plinite. Astfel, la cooperativa 

marcante trăsături ale umanis
mului ; însușirea acestor valori, 
e un drept și o datorie a fiecă
ruia dintre noi.

Cartea literară pe care o 
cumperi și o păstrezi sau cea 
pe care o împrumuți dintr-o 
bibliotecă publică (și o și dai 
înapoi I), comentarea ei. nevoia 
imperioasă de a o „relua" după 
trecerea anilor, pentru a... o 
verifica și a te verifica, fac# 
parte — și trebuie să facă parte 
din ce în ce mai mult, 
din ce în ce mai organic — 
din însăși existenta ta, ca aerul, 
ca lumina, ca plinea de fiecare 
ti.

„Așeaz-o cu credință căpă- 
tîi“ — proclamă tn continuare 
poemul care deschide „Cuvin
tele potrivite".

agricolă de producție Șiretul 
pînă la sfîrșitul săptămînii 
trecute încă nu se executaseră 
lucrările de întreținere pe cele 
320 de hectare de grîu și orz 
de toamnă. Motivul : terenul 
este încă umed. Dar chiar în 
ziua în care aici se invoca a- 
cest motiv pe cîmp (așa cum 
confirmau și brigadierii) exis
tau întinse suprafețe înde
ajuns de zvîntate pentru a se 
putea efectua întreținerea cul
turilor. Acolo ar fi trebuit să 
meargă din plin tractoarele. 
Unde erau acestea? Două din
tre ele se aflau chiar la sediul 
brigăziloi — unul cu o defec
țiune datorată reparației su

perficiale din iarnă — celălalt, 
bun de lucru dar... fără trac
torist. Acesta plecase după 
niște treburi personale și avea 
să lipsească toată ziua. Iată 
un subiect care nu trebuie să 
lipsească dintre problemele ce 
vor fi discutate cu primul pri
lej în grupa U.T.C. din cadrul 
brigăzii.

La Cleja, ritmul de lucru al 
tractoarelor ar fi și mai rapid, 
dacă așa cum s-a planificat, 
alimentarea cu carburanți 
s-ar face pe cîmp.

Datorită în cea mai mare 
măsură neajunsurilor de a- 
cest fel, în unele cooperative 
agricole ritmul lucrărilor su
feră. încetiniri ne justificate. 
Ultimele date centralizate la 
Consiliul agricol raional Ba
cău întăresc această concluzie. 
Astfel, din întreaga supra
față de 23 300 hectare semă
nate cu grîu, secară și orz de 
toamnă au fost efectuate lu
crări de întreținere doar pe 
6 000 hectare. Semănatul cul
turilor din epoca întîi s-a rea
lizat pe aproximativ 30 la sută 
din suprafața planificată. Da
că unele cooperative agricole, 
au început semănatul culturi
lor din epoca a doua, altele 
sînt mult rămase în urmă în 
ce privește pregătirea terenu
lui. Pe întregul raion, din su
prafața planificată de 6 350 
hectare ce vor fi însămînțate 
cu sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui mai sînt încă sute de 
hectare pe care nu s-a execu
tat nici o lucrare de pregătire 
a terenului.

Prin mai buna organizare a 
muncii în brigăzile de tractoa
re, în principal pe linia ali
mentării cu carburanți și să- 
mintă, a stabilirii din timp a 
solelor ce urmează să fie lu
crate de pe o zi pe alta, re
zultatele se vor putea situa la 
nivelul cerut de necesitatea 
respectării timpului optim.



LUI ION TIRIAC NU-I FLACE 
„SĂ SE CULCE PE LAURI"...

O deschidere spectaculoasa din partida de rugbi Dinamo—C.S.MS Iași

Etapa a XV-a 
văzută de

7 observatori federali

Victoria în sport poate ti 
privită in mai multe teluri. 
Pentru unii ea este un punct 
terminus in drumul pentru rea
lizarea unui obiectiv, pentru 
alții, dimpotrivă, victoria în
seamnă punctul de plecare spre 
noi aiitmdri. In telul acesta din 
urmă, privește lucrurile și cam
pionul de tenis al României, 
maestrul sportului Ion Tiriac, 
căruia nu-i place deloc „să se 
culce pe lauri". La 27 de ani, 
unii puteau il tentați să-l consi
dere pe Țiriac că nu mai este... 
tinăr, că succesele sale de pînă 
acum — printre care strălucesc 
și două medalii de aur cucerite 
la ultima Universiadă — îl vor 
determina pe primul nostru te- 
nisman să-și lase mai des ra
cheta de o parte. Nimic din 
toate acestea...

Ion TiUac a luat In acest se
zon cel mai bun „start" din în
treaga sa carieră, aducînd iu
bitorilor de sport din (ara noas
tră satisfacția unor succese 
fără precedent tn tenisul româ
nesc. La numai o săptămină

după ce triumfa in marea con
fruntare de la Alexandria. în 
luptă cu citeva din cele mai 
bune rachete de pe glob, iată-l 
urcînd din nou podiumul învin
gătorilor, de data aceasta în 
capitala Belgiei. In turneul de 
sală (cu terenuri de zgură) or
ganizat de „European Club" din 
Bruxelles, Tiriac a cules din 
nou victorii In serie, Intrecînd 
asemenea ași ai tenisului mon
dial cum sînt suedezul Jan Erik 
Lundquist — considerat de unii 
specialiști ca al doilea tenis- 
man european după spaniolul 
Santana — precum și australia
nul Bob Carmichael, de aseme
nea, un jucător foarte bine 
cotat.

Deci două mari turnee inter
naționale trec In palmaresul 
campionului României cu cite 
un strălucit loc unu, dovadă a 
unei forțe de joc deosebite. 
Slnt succese care ridică tenisul 
nostru pe o treaptă superioară 
în scara de valori a „sportului 
alb", pe continentul european. 
Totodată ele ne dau speranțe 
justificate pentru următoarele

confruntări prevăzute în pro
gramul internațional al tenis- 
menilor noștri.

tn primul rînd, trebuie men
ționată întîlnirea din primul 
tur al „Cupei Davis" pe care 
reprezentativa României o va 
susține la Paris, la sfîrșitul lu
nii viitoare.

înaintea meciului de ia Paris, 
selecționata tării noastre ur
mează să mai susțină jocuri de 
verificare în compania echipe
lor U.R.S.S. șl Elveției. Prima 
întîlnire se va desfășura la 
București Intre 7 și 10 aprilie, 
iar a doua la Ziirich, in ultima 
decadă a aceleiași luni .

Ca urmare a recentelor sale 
performanțe, Ion Tltiac a pri
mit invitații la o serie de turnee 
în mai multe țări. Imediat după 
meciul cu Franța, campionul 
nostru va lua parte Ia citeva 
concursuri In Italia, culminind 
cu campionatele internaționale 
de la Roma. Apoi, de Ia 17 mai, 
el va juca — probabil alături 
de Iile Năstase — la marele 
turneu de la Roland Garros, în 
capitala Franței. Urmează, In

programul campionului nostru 
de tenis, participări la con
cursuri in Elveția și Anglia, 
punctul culminant constituin- 
du-1 turneul de la Wimbledon, 
campionatul mondial neoficial 
al „sportului alb“.

Intr-un cuvint, o primăvară 
bogată in evenimente intere
sante așteaptă pe primit repre
zentanți ai tenisului nostru 1

RADU VOIA

Politehnica Timișoara —

Dinamo București: 0-1 (0-1)

KOLOMAN BRAUN BOGDAN: 
„O dispută interesantă, desfășu
rată,în ritm vioi cu foarte multe 
ocazii de gol. Dinamo a dovedit 
încă o dată că este o echipă cu 
experiență, care știe să joace în 
deplasare și să obțină victoria. 
Experiența ințernațională a unor 
jucători iese în evidență In ase
menea împrejurări în care echipa 
gazdă atacă dezlănțuit: jucătorii 
dinamoviști au știut și să se apere 
și să tragă balanța cu rezultatul 
în favoarea lor. Ei nu și-au pier
dut nici un moment calmul si au 
trecut cu ușurință peste clipele 
grele. Dinamo s-a apropiat de 
poarta adversă prin cîteva acțiuni 
rapide creînd faze „calde" Ia 
poarta studenților. Aș putea spu
ne că Dinamo este la ora actua
lă o echipă solidă, matură, bine 
pusă la punct, care va pierde greu 
puncte în returul campionatului. 
Mi-au plăcut dintre selecționabili 
Popa, frații Nunwefller, Ghergheli. 
Pîcălab mi s-a părut reținut deși 
a muncit mult.

Politehnica a jucat demodat și 
a arătat cum nu trebuie să se joa
ce fotbal. Pase scurte, încetinirea 
ritmului în fazele de finalizare și 
o totală ineficacitate. Echipa are 
carențe în ce privește tehnicitatea 
jocului și a pregătirii generale, 
în asemenea condiții este greu să 
acumulezi puncte. în plus, studen
ții cînd au beneficiat de vint, tn 
repriza întîia, nu au știut să fruc
tifice ocaziile avute. Cel mai ac
tiv a fost Lereter. Dar cu o sin
gură floare — după cum se știe 
— nu se face primăvară*.

C.S.M.S. lași - U. T, Arad:

blocul functional, al echipei alcă
tuit din Sfîrlogea, Eftimie, Bîtlan 
și Strîmbeanu s-a comportat mai 
slab, datorită orientării defensive.

în schimb, blocul functional al 
Universității (Adam, M. Bretan, 
V. Alexandru, Oprea) a funcțio
nat mai bine și a făcut ca jocul 
să aparțină clujenilor aproape 70 
de minute. De-abia după marcarea 
golului a început să se facă sim
țită mai mult ambiția craiovenilor 
ceea ce a dus la creșterea nive
lului spectacular al partidei și al 
ritmului de joc. Mi-a plăcut mo
dul activ în care au jucat cele 2 
echipe, cu pase în adîncime, o- 
rientate spre poartă. O notă bună 
Științei Craiova pentru modul cum 
a știut să' se apere.

Dintre jucători s-a detașat por
tarul Gaboraș, căruia, după păre
rea mea, i se poate încredința 
poarta echipei naționale.

Sîderurgistul Galați —

Petrolul Ploiești: 0-1 (0-0)

2-1 (0-0)

ISAZIL MARIAN : „Scorul final 
nedreptățește pe U.T.A., care me
rita să plece de la Iași cu un 
punct. Arădenii au desfășurat un 
joc de calitate, bine organizat și 
curajos. Păcat că spre sfîrșitul jo
cului ei n-au mai acționat cu a- 
ceeași vitalitate, scăzînd ritmul și 
permîțînd gazdelor să preia iniția
tiva.

C.S.M.S.-ul n-a Infirmat startul 
slab pe care I-a luat în acest în
ceput de sezon. Cel puțin în re
priza I, ieșenii au fost pur și sim
plu de nerecunoscut, acționînd ca 
o echipă în... deplasare. în a- 
ceastă parte a focului, ieșenii au 
acționat la întîmplare, cu multe 
execuții tehnice defectuoase și ca 
urmare a spatiilor largi dintre 
compartimente. După pauză, cînd 
mijlocașii au ajutat mai „consis
tent* linia de atac, fața jocului 
s-a schimbat. înaintașii au „legat* 
o serie de acțiuni ofensive înche
iate cu cele două goluri necesare 
victoriei.

O apreciere de ansamblu a jo
cului prestat de C.S.M S. conduce 
la calificativul de nesatisfăcător. 
Comportarea ieșenilor va trebui 
să fie analizată cu multă atenție, 
mai ales dacă ne gîndim că o se
rie de component) ai lotului olim
pic (Cuperman, Matei, Stefănes- 
cu) ati avut o evoluție ștearsă.

Universitatea Cluj —

ALEXANDRU ENE : „întîlnirea 
cu o miză atît de mare pentru 
ambele formații s-a desfășurat 
într-o notă de sportivitate pe care 
vreau să o remarc din capul lo
cului. De asemenea, remarc buna 
organizare asigurată de localnici, 
arbitrajul bun al brigăzii bucureș- 
tene avînd la centru pe Ilie Dră- 
ghici. Acestea sînt elemente care 
au contribuit la desfășurarea în 
bune condiții a partidei. Din 
punct de vedere tehnic, țin să sub
liniez faptul că miza jocului și-a 
pus amprenta pe comportarea e- 
chipelor și din acest motiv nu 
ăm putut asista la un joc de ca
litate. S-au greșit multe pase, ju
cătorii au fost crispați, jocul nu 
a avut cursivitate. în schimb, s-a 
lupta mult ceea, ca a „salvat" 
oarecum spectacolul.

Victoria Petrolului este merita
tă pentru că ploieștenii au jucat 
măi calm, au manifestat un plus 
de maturitate. în atac, ei au ju
cat în mișcare, cel mai bun fiind 
sub acest aspect Badea. De la în
vingători mi-au mai plăcut: Boc, 
Florea, Dragomii. Cu toate aces
tea, consider că Petrolul a jucat 
la Galați sub posibilitățile sale 
reale.

Siderurgtstul a început bine jo
cul, dar resursele tehnice ale e- 
chipei nu i-au permis să domine, 
în continuare, în fața unei forma
ții cu mai multă experiență. Jocul 
a fost echilibrat pînă spre sfîrșit, 
ambele formații părînd mulțumite 
eu rezultatul egal. Petrolul a for
țat în ultimele minute, cînd gaz
dele au rămas de altfel în 10 oa
meni și au obținut o victorie me
ritată. De la gazde mi-au plăcut 
Velea, Costache și oarecum Voi- 
nea.

O remarcă negativă pentru am
bele echipe t foarte slabă finali
zare a acțiunilor de atac ceea ce 
a făcut ca cei doi portari să aibă 
puțin de lucru.

te punctele de vedere adversarul. 
Ionescu, manifestă o formă bună. 
Marcînd cele trei goluri el se dis
tanțează tn clasamentul golgete- 
rilor. In orice caz jocul a fost 
plăcut, s-a desfășurat într-un ritm 
susținut. Poate prea multe ob
strucții.

Farul a venit, după felul cum 
s-a așezat pe teren, la un rezultat 
cit mai strîns, sau chiar la un joc 
egal. Dovadă că pînă tn minutul 
40 tabela de marcaj a rămas ne
schimbată. Din acest moment Ra
pid și-a impus jocul reușind să și-I 
organizeze bine în toate compar
timentele,

Despre jucători : cei doi com- 
ponenți ai naționalei, Dan și Grea- 
vu, la nivelul lor obișnuit, Geor
gescu harnic și util. De la Farul : 
Tufan, și... Pilcă i portarul a apă
rat bine dar a făcut greșeli mari. 
Pare paradoxal dar așa e. Arbi
trajul bun. Petre Sotir a alergat 
mult, a fost pe fază, însă la u- 
nele acțiuni inconsecvent.

Steaua — Crișul: 1-0 (1-0)

DINCA SCHILERU: „Față de 
jocul bun pe care Steaua l-a făcut 
la Arad, etapa trecută, de astă 
dată comportarea echipei e mai 
slabă. A tras la poartă, s-au mai 
bine-zis pe lingă poartă de 20 de 
ori, fată de cele 9 șuturi — mai 
periculoase — expediate de adver
sarii lor. Și aceasta, în primul 
rînd, din cauza ineficacității liniei 
de atac. Au excelat în ratări Rak- 
si, Negrea și Pavlovici, care l-a 
înlocuit pe Raksi ; ei n-au avut 
acele elemente principale care 
compun eficacitatea, finalizarea. 
Crișul, echipă după cum se știe' 
fără nume sonore, a practicat un 
joc colectiv, dovedindu-se o for
mație omogenă, dar a manifestat 
aceleași carențe ca și partenera 
ei ; lipsă de hotărîre în fața por
ții. Crișul putea să cîștige, după 
joc, la fel ca și Steaua sau să 
facă meci nul. Dacă s-a înscris o 
singură dată e din cauză că am
bele echipe nu s-au dovedit în 
stare să construiască faze clare de 
gol. Ele au avut totodată greșeli 
în organizarea jocului ceea ce s-a 
reflectat în acțiuni Ia întîmplare 
și într-o lipsă nedorită a elemen
telor jocului modern. Din punct 
de vedere fizic echipele-s bine 
pregătite.

Dintre jucători aș remarca, fi
nind seama de aprecierile jocului, 
pe D. Popescu, a jucat ceva mai 
bine, Sorin Avram și Hălmăgea- 
nu la valoarea lor. De la Crișul ? 
Iacob bun, Solomon și Bakoș, Ar
bitrajul a fost satisfăcător. Prea 
multe obstrucții".

Dinamo Pitești —

Steagul roșu: 2-1 (1-0)

Știința Craiova: 1-0 (1-0)

JEAN LĂPUȘNEANU: „Un
meci plăcut, interesant, care a 
purtat amprenta fotbalului mo
dern, pe măsură ce se scurgeau 
minutele. în repriza I Știința Cra
iova a mers mai slab deoarece

Rapid - Farul: 3-0 (1-0)

ILIE OANA : „Echipele au avu» 
condiții bune să se pregătească 
pentru returul campionatului. Și 
în primul rînd timpul foarte priel
nic. O serie de echipe demonstrea
ză acest lucru. Deși sîntem la 
începutul campionatului, unele 
s-au prezentai bine. Jucătorii se
lecționați pentru întîlnirea cu 
Voivodina Novisad, majoritatea au 
avut o comportare bună.

Revenind Ia jocul Rapid — Fa
rul de pe stadionul „23 August" 
as vrea să remarc de la bun în
ceput diferența de valoare între 
acesta și jocul Steaua — Crișul. 
Rapid a avut un început mai mo
dest, ca pînă la urmă, în finalul 
partidei, să-și depășească din toa

ION BALANBSCU : „Întîlnirea 
a oferit un joc bun în care am
bele echipe au căutat să găsească 
diferitele rezolvări prin mijloace
le tehnice de un nivel corespunză
tor. Fotbaliștii celor două forma
ții au jucat într-un ritm susținut, 
cu acțiuni ofensive variate. Spec
tacolul putea fi și mai bun dacă 
echipele dovedeau o eficacitate 
mai ridicată. Pe măsură ce timpul 
trecea și o dată cu accidentarea 
iui Bodea (minutul 74) Dinamo 
acționa spre finalul partidei mai 
defensiv ceea ce a făcut ca Stea
gul roșu să-și impună superiorita
tea teritorială. Dar brașovenii nu 
au profitat de aceasta decît o sin
gură dată. Membrii lotului de tine
ret, Niculescu, Naghi (Dinamo 
Pitești) Năftănăilă și Pescaru 
(Steagul roșu Brașov) au avut o 
comportare bună. La fel Al ecu și 
C. Radu.

POST-SCRIPTUM
1 această etapă — din „obser
vațiile" delegaților federali re
iese mai puțin — a adus din 
nou pe tapet unele inconsec
vențe comportări inegale ale 
fotbaliștilor și formațiilor noas
tre. Nu se poate însă afirma că 
nu e consecventă Politehnica 
Timișoara care... pierde al trei

lea meci ofieial consecutiv. Ce se tntîmplă 
oare Ia acest club studențesc? Intr-o convor
bire avută cu tovarășul Ilie Oană unul dintre 
antrenorii naționalei, ne-a declarat următoare
le: .Această echipă e Intr un declin îngrijo
rător. Si e păcat. pentru că are tn lot elemente 
tinere care și-au dovedit deja valoarea. Aș 
pune aceasta și pe faptul că clubul nu mani
festă destulă preocupare pentru crearea unor 
condiții bune de pregătire echipei. Un simplu 
amănunt : i-am văzut făcînd antrenament pe 
băieți cu mingi cu șirei Din 1950 au fost scoa
se aceste mingi. Dar aici e locul să tac o re
marcă. cu privire la pregătirea tuturor echipe
lor studențești Ele nu se comportă la un nivel 
corespunzăto, penlru că nici nu s-au pregă
tit intr un mod corespunzător. Pregătirea la 
Predeal în condițiile unei ierni cu zăpadă a- 
bundentă laceasta cînd rerenurile proprii de a- 
casă erau mult mai practicabile) n-a fost ins
pirată"-

Afirmația interlocutorului nostru, aceea că 
echipele stndenlesii n-au la ora actuală o pre
gătire bună își are acoperire deplină in rezul
tatele obținute, bunăoară tn ultimele etape de..

Universitatea Sluj. La Oradea, a scăpat de în- 
frîngere prin „miracolul" Gaboraș, iar la Cluj 
a cucerit victoria grație unui... autogol. 
(Duminică echipa studenților clujeni a 
apărut pe gazon tn tricouri cu inițiala ,.U“ și 
pasul lor cadențat a fost însoțit de efervescen
tul „Gaudeamus igitur' Rezonanța plăcută a 
denumirii de altădată, de o glorioasă tradiție, 
poate de alei încolo va ii un stimulent pentru 
actualii purtători ai tradiției).

Dar etapa ne-a furnizai și unele surprize. 
Consemnăm citeva. Apariția, cu o etapă mai 
devreme a Iul Sorin Avram In formația Stelei, 
sancționat pentru abateri grave de propriul 
club. Ce repede și ce ușor se iartă greșelile ? 
Care-i atunci eficienta educativă a sancțiunii ? 
Multi component! ai lotului au lucat ca niște 
copii corigenți: Dridea Const ant inescu. Pircă- 
lab. D. Popescu s-a remarcat, dar într-un meci 
anost S-a ratat un penalti. Steagul roșu la 
Pitești și U.T.A. la lași au ratat. egalarea. Deci 
ratări... ratări Meciurile au fost modeste, ca 
de altfel și arbitratele. ir, afară de cele de la 
București, mult prea fragile echivoce, nesigure. 
Dai caracteristica nr 1 a celei de-a 15 etape 
este alta: Ineficacitatea, sfinta ineficacitate 
care omoară tn fotbal, spectacolul. 14 echipe 
au marcat doar 13 goluri. 140 000 de specta
tori au văzul doar 13 goluri Prea puțină răs
plată pentru efortul lor La goluri Herb tri
bunele Dar dacă jucătorii liniilor noastre de 
înaintare nur vor să marcheze I !

VASILE CĂBULEA

Mărșăluitorii au pornit in cursă
uni-

■T

această

Căpitanii
4 echipe școlare 
clștigătoare a 
titlurilor de cam
pioane ale Capi-

Pe frumosul gazon al stadionului „23 Au
gust"

— Hai mută I
— Așteaptă să mă qîndesc puțin...

Gaboraș a salvat la Cluj trei, goluri

Craiovenii: Eu zic să nu mai încercăm 1 Nu 
vezi pe cine au în poartă ?

Pe Criș, în jos, la vale...

— înapoi I
— Imposibili Ne duce curentul I

Desene de NEAGU RADULESCU

perspectivă
Școlarii bucureșteni și-au desem

nat în urmă cu cîtva timp echi
pele campioane la volei și bas
chet. Rezultatele se cunosc. Perfor
manța cea mai mare, desigur, au 
realizat-o voleibaliștii de la Grupul 
școlar profesional „23 August*. 10 
elevi (în frunte cu S. Penciulescu 
și I. Cătălui) și doi profesori ini
moși — Jean Săvulescu și Constan
tin Bărbulescu — au adus școlii, 
pentru a 5-a oară consecutiv, titlul 
de campioană a Capitalei. Micii 
sportivi de la „23 August* vizează 
acum, cum e și firesc, o perfor
manță superioară — cîștigarea 
competiției pe plan republican. Fi
nala de la Cîmpia Turzii rămîne, 
în perspectivă, obiectivul nr. 1 ăl 
elevilor și antrenorilor.

în școală. în uzină, succesul ti
nerilor voleibaliști a fost comentat 
pe larg. Reproducem mai jos păre
rea tovarășului profesor Andrei 
Suveică, directorul Grupului școlar 
profesional „23 August" : „Volei
baliștii noștri au făcut o treabă 
bună. Răsplata este meritată. De la 
începutul anului școlar băieții s-au 
antrenat cu sîrg, au susținut nu
meroase meciuri de verificare. Mai 
mult, au participat și Ia campiona
tul de calificare, cu bune rezulta
te (în prezent sînt pe locul 3). Este 
desigur meritul lor și ăl profesori
lor. As vrea să remarc însă spriji
nul pe care ni l-a acordat Institu
tul de Cultură Fizică -. acesta ne-a 
pus la dispoziție sala de antrena-

Cluburi sportive 
universitare

Dincolo de rezultatele

Rareori s-a' întimplat 
în București ca la un 
sfîrșit de săptămînă să 
se orgnizeze 4 competi
ții atletice, cu toate că
sezonul competițional 
propriu-zis nici nu a în
ceput.

• în sală s-au desfă
șurat concursurile de 
„adio" din acest an. Sîm- 
bătă pentru juniori I și 
duminică pentru juniori 
II, aceste competiții 
s-au bucurat în general 
de succes. Astfel, Mihai 
Georgescu (Ș.S.E. 1) a 
reușit să egaleze recor
dul de sală al juniorilor 
II 55 m.g. cu 7,9 sec., iar 
Aline Popescu (Școala 
medie 35) să dovedească 
și la lungime calități 
deosebite, cîștigînd pro
ba cu 5,21 m, mai mult 
decît a realizat învingă- 
toarea de la junioarele 
„mari".

Pe foaia de concurs 
de la săritura în înăl
țime se găsește mențio
nat : „la unul din stîlpi, 
suportul nu se putea 
fixa cu șurub (avea file- 
tul ros). Fixarea s-a fă
cut-cu o pană de lemn". 
Nu știm dacă

„inovație" va fi /.breve
tată" și pentru alte 
concursuri, știm 
precis că și în s 
tăminile trecute la 
concurs de sală, 
s-a putut desfășura 
ritura cu prăjina 
din cauza unei defec
țiuni la stîlpi. Ar trebui 
„brevetat" însă un sis
tem automat de control 
pentru administrația să
lii, care să dea alarma 
de cîte ori mici negli
jențe administrative îm
piedică normala desfă
șurare a competițiilor.

• în aer liber, în îm
prejurimile Circului de 
Stat s-a desfășurat eta
pa a Il-a a „Cupei Pri
măverii" la marș. Din 
nou a cîștigăt campionul 
balcanic Leonida Cara- 
iosifoglu. Inexplicabil la 
aceste competiții oficiale 
nu participă și mărșă
luitorii clubului Steaua. 
Ar fi, de exemplu, foar
te interesantă, și mai 
ales utilă pentru marș o 
intîlnire între Caraiosi- 
foglu și Ilie Popa, care 
de asemenea în formă 
bună s-a mulțumit

La București, Cluj, Iași 
mișoara, Constanța, Oradea, 
Brașov, ca și în celelalte centre 
universitare ale tării, se înfiin
țează acum noi cluburi sportive 
universitare. Organizate de Mi
nisterul învățămîntului, Consi
liul General al U.C.F.S. și Co
mitetul Executiv al U.A.S.R., a- 
cestea vor contribui la îmbună
tățirea activității sportive 
masă și de performantă în 
durile studenților.

Noile cluburi sportive 
versitare vor avea un bogat ca
lendar competițional care, pe 
lingă întrecerile campionatelor 
republicane, va prevedea cam
pionatele universitare pe ramu
ră de sport, concursurile pen
tru obținerea insignei de poli
sportiv și a cupelor cu prilejul 
diverselor '■ ’ ' sărbători, întfecefi 
interinstitute ettf ’ ’’>’*’’1

Fiecare club va avea denu
mirea sa, insignă și steag.

de 
rîn-

însă 
săp- 
t un 

nu 
. să- 

tot

participe singur la curse 
în afara competițiilor o- 
ficiale unde în adevăr a 
realizat rezultate exce
lente. Numai din con
fruntarea lor directă, 
poate să rezulte perfor
manțe cît mai înalte.

• în sfîrșit, clubul 
sportiv Dinamo a orga
nizat o reușită compe
tiție de cros. Păcat că la 
startul celor 6 probe 
concurenții, cu excepția 
juniorilor II, puteau fi 
numărați pe degete. To
tuși, inițiativa clubului 
Dinamo de a suplini lip
sa competițiilor de cros 
este lăudabilă. La între
barea de ce toate tra
seele au fost stabilite pe 
pista stadionului, ne-a 
răspuns maestra spor
tului Florica Grecescu, 
antrenoare la clubul or
ganizator. „Sezonul de 
pistă bate la ușe și 
ne-am gîndit că ultimul 
cros să constituie și o 
trecere spre întrecerile 
de pe stadion". Ar fi un 
argument... Totuși cros 
înseamnă... alergare pe 
teren variat.

Șerban Ciochină și Io- 
landa Balaș, cistigători 

la Dortmund

Șerbaa Ciochină
Peste 10 000 de spectatori

ment, asistenți de la catedra de 
„jocuri" au eliminat impuritățile 
din tehnica unor jucători. De ase
menea, tin să subliniez contribuția 
Centrului de cercetări sportive 
„23 August", ai cărui specialiști 
s-au aflat mereu în mijlocul volei
baliștilor noștri dîndu-le multe 
sfaturi tehnice prețioase".

Voleibalistele de la Liceul „Mi- 
hai Viteazu", noile campioane ale 
orașului București, obțin și ele a- 
ceastă performanță după luni înde
lungate de muncă. Este de remar
cat și aici faptul că la succesul e- 
chipei. în afara prof. Valentin 
Prunescu, și-a adus contribuția și 
antrenorul Nicolae Humă de la 
Școală sportivă de elevi nr. 2. De 
fapt, aqesta din urmă le-a „cres
cut" pe proaspetele campioane, 
încă de acum 3—4 ăni, pe cînd 
frecventau pentru prima oară ..ate
lierele* S.S.E. 2.

Ceea ce a frapat în evoluția 
sportivelor de la ,,Mihai Viteazu" 
a fost omogenitatea valorică. Se 
verifică încă o dată Un principiu 
pe care unii antrenori nu-1 respec
tă cu toată consecvența : în spor
turile, pe echipă unul din factorii 
care determină succesele este ș>i 
pregătirea colectivă.

Baschetbaliștii de la .Liceul ,,Ni- 
colae- Bălcescu" au lăsat o impre
sie foarte frumoasă. Echipă cu ga
barit mare (media de înălțime — 
1,78 m), jucători cu o bună mișca
re în teren și pe deasupra foarte

SILVIU DUMITRESCU

buni aruncători la coș atît de »ub 
panou cît și de la senri-distanță.

Și aici, o precizarg: prof. Ste- 
lian Gheorghiu, antrenorul echipei 
campioane, a fost... dublat în mun
ca de pregătire a baschetbaliștilor 
școlii de antrenoarea Stela Rusu 
de la Școala sportivă de elevi nr. 1.

în cîteva rînduri ceva și despre 
baschetbalistele de la Liceu) nr. 
36... Proaspetele campioane, 
au furnizat o mare surpriză, 
cîndu-le pe colegele lor 
„Bălcescu* sînt în general 
tive fără veleități prea mari, mo
deste, aproape anonime, în schimb 
extiem de conștiincioase. Antreno
rul lot, prof. Eugen Manea, cu 
priceperea-! cunoscută, a arătat — 
ridicînd la nivel de principiu — 
că munca este factorul hotărîtor 
în obținerea marilor performante...

Rîndurilor de mai sus le adău
găm părerile succinte ale repre
zentanților federațiilor de speciali
tate. Pentru volei — tov. AUREL 
DOB1NCĂ, secretar al Federației 
Române de Volei: ,,O competiție 
reușită — propagandistic și valo-

care 
între- 
de la 
spor-

ric. Vorn urmări, în continuare, pe 
elevii care s-au evidențiat. După 
finala pe țară vom trage concluziile 
respective. Totuși este de subliniat 
încă de pe acum făptui că școala 
rămîne principalul îzVot de cadre 
și pentru volei''. Pentru baschet, 
prof. B. PREDESCD, antrenor fede
ral : ,,Era de așteptat să asistăm 
la două finale de valoare tehnică 
ridicată. Toate echipele finaliste 
au în componenta lor elemente de 
valoare ridicată, de perspectivă 
ca Dumitru și Hamangiu, Ecaterina 
Murariu, Elena Rădiță și Liliana 
Popescu sportivi și sportive despre 
care vă asigur că veți mai auzi..."

Si un ultim aspect ta finale au 
fost prezenți numeroși directori de 
școli și licee din Capitală. Obser
vația merită a fi subliniată. Ea do
vedește că, tot mai mult, conduce
rile școlilor, îmbrățișează, în unele 
cazuri, cu foarte multă însuflețire, 
ideea armonizării cît mai perfecte 
a învățăturii cu exercițiul fizic 
organizat. Nădăjduim ca asemenea 
prezențe să le consemnăm și pe vi
itor...

T. SABIN

•
au urmărit duminică la „West- 
hallen" din Dortmund între
cerile primei ediții a Criteriu
lui europan de atletism pe 
teren acoperit. Vn remarcabil 
succes a repurtat recordmanul 
României în proba de triplu 
salt, Șerban Ciochină, care a 
terminat învingător cu rezul
tatul de 16,43 m (cea mai bună 
performanță europeană. Ve
chea performanță era de 16,30 
m și aparținea atletului sovie
tic Fedoseev). Recordmana 
mondială, Iolanda Balaș, a 
cîștigăt fără emoții proba de 
săritură în înălțime cu un re
zultat de 1,76 m.

• Luni pe poligonul de la 
Tunari în cadrul competiției 
de tir pentru „Cupa primăve
rii" P. Șandor (Steaua) a sta
bilit un nou record al țării în 
proba de armă liberă calibru 
mare 3X20 focuri cu 563 
puncte (vechiul record era de 
558 puncte).

• Cei trei schiori români 
care participă la concursul in
ternațional de pe muntele Vi- 
toșa (Bulgaria), dotat cu „Cupa 
Aleko" au ocupat locuri frun
tașe în proba de slalom spe
cial. Ilona Micloș s-a clasat 
pe locul doi cu timpul de 1’38” 
2/10. în urma sportivei iugo
slave Majda În întrecerea 
masculină Cornel Tăbăraș a 
ocupat locul IV, iar Kurt 
Gohn locul VI.
• într-un meci de tenis de ma

să (masculin) contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", S.K. 
Leipzig a învins cu 5—1 pe 
Sparta Varșovia. în semifina
le, jucătorii din Leipzig vor 
întîlni formația Sparta Brno. 
învingă toarea din această se
mifinală va avea ca adversară 
în finală, într-un meci tur-re-, 
tur, echipa CS.M. Cluj, deți
nătoarea trofeului.

(Agerpres)
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Yemenite

p

• DUPĂ cum anunță agenția 
T.A.S.S. la Uzina „Admiralteisk" 
din Leningrad a fost lansat înain
te de termen, în cinstea celui 
de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. 
petrolierul oceanic „Gheorghe 
Gheorghiu—Dej", cu un deplasa
ment de 62 500 tone.

T

Pe străzile orașelor OultG> 
Guayaquil, Cuenca, Ambala șl 
Rîo Bamba, zgomotul cizme
lor soldățești acoperă „liniș
tea* intervalelor dintre explo
ziile grenadelor cu gaze lacri
mogene. Dubele poliției și au
tocamioanele armatei trans
portă zecile de noi arestați.

Haradul este condam
nat să revină la anoni
matul trecutului mai în
depărtat ?

Reîntoarcerea Ia masa 
conferinței întîrzie. Săp- 
tămînile se irosesc în ste
rile convorbiri de culise 
și corturile care au adă
postit dialogul yemenit 
rămin părăsite. Pînă 
cînd ? S-ar putea ca rein- 
tîlnirea prevăzută pentru 
sfirșitul lui februarie să 
nu se mai producă 
Harad.

• DUPĂ cum anunță agenția 
A.N.S.A. citind surse oiiciale din 
Roma, președintele Republicii Ita
lia, Giuseppe Saragat și ministrul 
afacerilor externe, Amintore Fân
tâni, vor tace o vizită in Dane
marca, la invitafia regelui Frede- 
rik al IX-lea. Vizita oticială a ce
lor doi oameni de stat italieni va 
avea loc in zilele de 16 și 17 mai.

roblema yemenită 
se află într-un im
pas care se pre
lungește șl care, 
astfel, micșorează 
șansele unei re
concilieri. Negocie
rile de la Harad, 
initiate de Repu

blica Arabă Unită și Arabia 
Saudită, trebuiau să asigure pa
cificarea țării, stabilirea unui 
climat de cooperare între dife
ritele forțe politice yemenite. 
„Prima rundă" a tratativelor s-a 
împotmolit într-o dispută, deo
camdată, fără final. Monarhiștii 
au pus în discuție însăși natura 
regimului yemenit, pretenție 
respinsă de către republicani. 
„Poporul yemenit — scria 
JEUNE AFRIQUE — a înaintat 
cu trei secole în trei ani și 
poate să măsoare prăpastia care 
desparte imamatul de republi
că". Adeptii imamului detronat; 
fapt pe care l-am mai semnalat 
în coloanele noastre, se dove
deau nestatornici în atitudinea 
lor : treceau de la intransigen
tă la maleabilitate în raport cu 
fluctuațiile protectorilor lor din 
Arabia Saudită.

între Cairo și Rvad au conti
nuat contactele pentru a găsi o 
cale de ieșire din impas. Dar 
din relatările ziarului egiptean 
AL AHRAM aflăm că, aparent, 
Ryadul și-a modificat tactica, 
păstrînd esența: obstructionis
ms. Arabia Saudită solicită re
luarea conferinței yemenite în 
afara Yemenului. Republica A- 
rabă Unită insistă pentru des
fășurarea tratativelor tot la 
Harad, respectîndu-se termenii 
înțelegerii de la Djeddah (în
țelegerea dintre Nasser și Fei- 
sal de la Djeddah a fost per
manent obiect de controversă, 
ambele părți interpretînd-o prin 
prizma propriilor interese). Re
publicanii yemeniti afirmă — 
prin Abdul Iriani — că „dacă 
nu există condiții favorabile 
pentru ca activitatea conferin
ței să fie reluată la Harad, ea 
să aibă loc in oricare altă loca
litate din Yemen". „Guvernul 
republican — a precizat Iriani 
— respinge orice încercări de 
a impune o rezolvare a proble
mei yemenite în dauna poporu
lui din Republica Arabă Ye
men". Consultările de la Cairo, 
care au avut loc în ultimele 
zile, între liderii republicani 
yemeniti și conducătorii R.A.U. 
au abordat, în principal, pro
blema conferinței de la Harad. 
După surse yemenite, convorbi
rile s-au desfășurat „într-o at
mosferă de înțelegere reci
procă".

Reluarea dialogului yemenit 
depinde de stadiul relațiilor 
dintre Cairo și Ryad. OBSER
VER constata că „vasta campa
nie a regelui Feisal pentru o 
regrupare a statelor islamice 
este interpretată la Cairo drept 
o încercare inspirată de Occi
dent în vederea încercuirii și 
izolării Egiptului". în acest cli
mat de răceală, vor putea cele 
două state să reanime acordul 
de la Djeddah ?

Dacă Ryadul va accepta un 
compromis, atunci monarhiștii 
yemeniti se vor întoarce la ma
sa tratativelor. Dar este dispus 
Feisal să întreprindă un ase
menea pas ? în capitalele arabe 
opinia predominantă pare a fi 
negativă. Drumul spre Harad 
este presărat cu obstacole.

• PE SCENA teatrului ,,Julian 
Osterw” din Lublin, (R. P. Polo
nă) a avut loc un spectacol de 
gală cu piesa „Fi cuminte Cristo- 
for" de Aurel Baranga, în tradu
cerea lui W. Knittel și A. Rusiecki.

• 1N capitala Pakistanului au 
continuat convorbirile dintre Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze, 
și Ayub Khan, președintele Pa
kistanului. Cen 1, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, 
a avut, de asemenea, convorbiri 
cu Zuliikar Aii Bhutto, ministrul 
de externe al Pakistanului. A- 
genția China Nouă relatează că 
convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și prietenească.

Puternice demonstrații
S. U. A. inagresiunii

împotriva 
Vietnam

FRANȚA. — Demonstrație a 
tineretului din Paris Împo
triva politicii S.U.A. in Viet

nam

• DUPĂ cum transmite agenția 
M.T.I., la 28 martie, 
nicii din Budapesta 
inaugurarea 
gleze".

In cadrul 
peste 40 de 
expune la Budapesta noutăți teh
nice, iar un număr de 30 de spe
cialiști englezi vor ține prelegeri 
pe teme tehnico-științifice.

,, Zilelor

la Casa teh- 
a avut Ioc 
tehnicii en-

acestei
firme britanice

manifestări,
vor

Zeci de mii de cetățeni a- 
mericani au ieșit pe străzi 
sîmbătă pentru a-și exprima 
protestul împotriva 
S.U.A. în Vietnam, 
uneia dintre cele 
manifestații pentru 
avut loc pe teritoriul Statelor 
Unite. Marșuri și mitinguri de 
protest s-au desfășurat la 
New York, San Francisco, 
Philadelphia, Los Angeles, 
Chicago și în multe alte orașe 
ale S.U.A. Potrivit agențiilor 
occidentale de presă, aceste 
demonstrații au avut caracte
rul cel mai impresionant de 
cînd a început campania de 
protest împotriva politicii gu
vernului american în Asia de 
sud-est.

La New York, pe „Fifth 
Avenue", una din principalele 
artere ale marelui oraș, peste

agresiunii 
în cadrul 

mai mari 
pace ce a

50 000 de manifestanți 
monstrat timp de trei 
jumătate împotriva agresiunii 
americane în Vietnam și pen
tru pace. Sub privirile a sute 
de mii de new-yorkezi mani- 
festanții au purtat pancarte 
pe care era scris : „Autodeter
minare pentru vietnamezi", 
„Marile întreprinderi se îm
bogățesc, în timp ce soldații 
noștri mor“, „Să facem război 
sărăciei și nu împotriva oa
menilor".

La mitingul din orașul Chi
cago a luat cuvîntul liderul 
mișcării pentru drepturile ci
vile ale populației de culoare, 
Julian Bond, care a declarat 
că Statele Unite duc în Viet
nam o politică agresivă care 
reprezintă o încălcare a drep
tului internațional. „Cerem 
retragerea trupelor america
ne din Vietnam" — au scandat

au de- 
ore și

participanții Ia marșul de pro
test organizat pe 
șului Boston. La 
cisco, peste 7 000 
au manifestat pe 
tînd sicrie acoperite de dra
pelul american. „Plîngem pe 
cei uciși astăzi în Vietnam" 
— scria pe pancartele purtate 
de demonstranți.

străzile ora- 
San Fran- 
de persoane 
străzi pur-

Alegerea 
noului președinte 

al Turciei

--------•-

Turneul
Ansamblului
„CiocirlicT

tineretului Muncitor din Vietnam
In capitala R. D. Vietnam a 

avut loc o adunare cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a 
înființării Uniunii Tineretului 
Muncitor din Vietnam, la 
care au participat conducători 
de partid și de stat în frunte 
cu președintele Ho Și Min.

In raportul prezentat la a- 
dunare, Vu Quang, prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Muncitor din Vietnam, 
a vorbit despre dezvoltarea a- 
cestei organizații de tineret 
sub conducerea Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
în cei 35 de ani care au tre
cut de la înființarea sa. El a 
subliniat rolul jucat de aceas
tă organizație în construcția 
socialistă a R. D. Vietnam, 
arătînd că in prezent sarcina 
arzătoare și glorioasă a între
gii națiuni vietnameze, îndeo
sebi a generației tinere, este 
înfrîngerea agresorilor ameri
cani, apărarea nordului socia
list, eliberarea sudului și reu- 
nificarea țării.

Luînd cuvîntul, președintele 
Ho Și Min a arătat, printre 
altele că, de la înființarea U- 
niunii Tineretului Muncitor 
din Vietnam, mulți membri ai 
săi au urmat exemplul strălu-

cit al înaintașilor lor care au 
luptat pînă la ultima picătură 
de sînge pentru cauza parti
dului și a revoluției, dîndu-și 
viața pentru patrie, pentru 
partid și comunism. Dină o 
înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de tineri în muncă și 
luptă, președintele Ho Și Min 
le-a cerut să depună noi efor
turi în vederea obținerii unor 
succese și mai mari, expri- 
mîndu-și totodată satisfacția 
că această organizație s-a dez
voltat ajungînd să cuprindă 
cîteva milioane de tineri.

„In lupta noastră împotriva 
agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, avem de 
biruit multe greutăți, dar prin 
unirea întregii țări, prin vite
jia tineretului nostru, prin 
hotărîrea fermă de luptă a în
tregii armate șt a poporului și 
cu sprijinul și simpatia țărilor 
frățești și a popoarelor din 
lumea întreagă, sîntem siguri 
că imperialiștii americani vor 
fi înfrînți, și poporul nostru 
va cuceri victoria", a spus în 
încheiere vorbitorul.

Ansamblul folcloric „Cio- 
cîrlia" în turneu prin Statele 
Unite, și-a continuat seria 
succeselor prin spectacolul 
prezentat la Opera din Seat
tle. Rolf Stromberg, cronica
rul ziarului local „Post-Intel- 
lingencer" scrie că „în sala 
plină pînă la refuz, ansamblul 
folcloric român, viguros și 
plin de viață, a oferit un 
spectacol de dansuri antre
nante și o muzică culeasă din 
diferite regiuni ale României. 
A fost seara cea mai entuzias
tă și mai optimistă din ulti
mul timp la Opera din Seat
tle".

în fața celor 3 000 de spec
tatori „românii, în costume 
naționale — o adevărată pa
letă de culori — au executat 
dansuri cu o deosebită virtuo
zitate, în ritmul din ce în ce 
mai vioi al muzicii", continuă 
Rolf Stromberg subliniind că 
„a fost un spectacol fermecă
tor". Cronicarul vorbește în 
termeni elogioși despre gus
tul și imaginația dansatorilor 
și orchestrei, subliniind tot
odată calitățile montării.

...„Spectacolul a început 
printr-un solo de vioară. Apoi 
au apărut pe scenă, fredonînd, 
dansatorii. Li s-au 
fetele. Ritmul s-a 
foarte mult într-un dans din 
regiunea Oltenia. Publicul a 
fost deosebit de impresionat 
de o suită de dansuri în care 
băieții executau surprinzătoare 
mișcări de corp, păstrînd 
riguros ritmul frenetic al 
zicii...“.

Luni după-amiază, cele două 
Camere are Adunării Naționa
le a Turciei s-au întrunit pen
tru a alege pe noul președinte 
al Republicii. Dat fiind starea 
gravă a sănătății lui Cental 
Giirsel, care, după cum se știe, 
se află în comă de mai mult 
timp, parlamentul a declarat 
vacant postul de președinte al 
Republicii și a ales in această 
funcție pe senatorul Cevdet 
Sunay. El a obținut 461 de 
voturi din totalul de 562. Ge
neralul Cevdet Sunay a fost 
singurul candidat pentru func
ția de președinte. Pentru a pu
tea fi ales, el a demisionat re
cent din postul de șef al Sta
tului major general al forțelor 
armate și s-a retras din arma
tă, după care a fost primit în 
rindul senatorilor.

Președintele Cevdet Sunay, în 
vîrstă de 65 de ani, este un ve
chi militar. Terminîndu-și stu
diile la Academia de Război în 
1930, a ocupat diferite posturi 
în forțele armate. în 1950 a fost 
numit șef al operațiunilor sta
tului major general. Promovat 
general de armată în 1959, a 
fost numit comandant al forțe
lor terestre în 1960, în același 
an a devenit șeful statului ma
jor general.

• LA PRAGA a sosit Torsten 
Nilsson, ministrul alacerilor ex
terne al Suediei, care la invitația 
lui Vaclav David, ministrul aface
rilor externe al R. S. Cehoslovace, 
va face o vizită de o săptămî- 
nă în această țară. In aceeași zi, 
la Praga au început convorbirile 
între V. David, ministrul aface
rilor externe al R. S. Cehoslovace, 
și T. Nilsson, ministrul afacerilor 
externe al Suediei. La convorbiri 
participă lucrători cu funcție de 
răspundere din cele două minis
tere și consilieri speciali.

• CONDUCEREA cotidianului 
londonez „Times" a anunțat că 
începînd de la 3 mai ziarul va 
publica pe prima pagină știri pri
vind situația internă și interna
țională. Prin,această hotărîre, zia
rul rupe cu o veche tradiție de 
181 de ani, în baza căreia pagina 
I era rezervată exclusiv micii pu
blicități.

In scecolul nostru o singură a- 
batere a avut „Times* de Ia aceas
tă tradiție, publicînd pe prima pa
gină 
li tic

știrea mortii fostului om po- 
britanic Winston Churchill.

•
Gvardia", una din cele mai mari 
edituri sovietice, își va consacra 
activitatea în special publicării 
de biografii. In seria „Viața oa
menilor de seamă" vor apare peste 
40 de biografii literare ale unor 
oameni politici, savanti, artiști și 
scriitori sovietici și străini. Tira
jul fiecărei biografi se va ridica 
la 65 000—115 000 exemplare.

ANUL acesta, „Molodaia

• LA 28 martie a fost semnat 
la Pekin protocolul cu privire 
schimbul reciproc de mărfuri 
anul 1966 între guvernele R, 
Chineze și R. P. Mongole.

alăturat 
accelerat

EUGENIU OBREA

găsită
a

părăsite 
de sud 

„Pickles'

U.R.S.S. — Un nou bloc de locuințe In orașul Navoi, regiunea 
Buhara

După o săptamîna 
de cercetări și anche
te înfrigurate care ou 
mobilizat o armată de 
agenți ai Scotland 
Tard-ului, „Cupa Jules 
Rimet', care răsplăteș
te echipa campioană 
mondială de fotbal, a 
fost regăsită. Știrea a 
fost comunicată pre
sei duminică noaptea 
de un reprezentant al 
poliției londoneze. Dar 
meritul acestei desco
periri nu revine Scot
land Tard-ului ci u- 
nui... cățel, pe nume 
„Pickles'. Intr-adevăr, 
în timp ce agenții po
liției continuau să 
percheziționeze diferi
te locuințe 
din cartierul 
al Londrei,
a găsit cupa, Învelită 
lntr-un ziar și îngro
pată Intr-o grădină 
din cartierul Norwood, 
la sud de Londra. Stă- 
plnul lui, David Cor
bett, a declarat că fă
cea o plimbare de sea
ră cînd, deodată, cli
nele a Început să 
smucească de cur. a 
și să scormonească în 
pămînt. Curînd a ieșit 
Ia iveală cupa de aur 
masiv, furată în urmă 
cu o săptămlnă din 
sala de expoziții Cen- 
tral'Hall unde fusese 
expusă împreună cu o

importantă colecție 
filatelică.

După verificarea ei 
de către un reprezen
tant al Federației en
gleze de fotbal, s-a 
anunțat că obiectul 
găsit este, intr-adevăr 
„Cupa Jules Rimet'. 
La Londra se conside
ră că descoperirea nu 
a fost ajutată în nici 
un fel de interogato
riile luate lui Edward

Bletchley, arestat 
neri sub Învinuirea de 
a fi autorul furtului. 
Potrivit ziarelor lon
doneze ipoteza cea 
mai probabilă este că 
trofeul „ardea miinile' 
hoțului care a vrut să 
se debaraseze de el. 
Cit privește „piesa' 
din Cupă aflată lntr-un 
colet expediat de o 
persoană necunoscu-

vi-

tă președintelui 
rației engleze de fot
bal, însoțită de o scri
soare în care se cerea 
o recompensă de 
15 000 lire pentru îna
poierea trofeului, se 
pare că, în realitate 
este vorba de o garni
tură de fetru ce pro
teja interiorul Cupei 
și fusese scoasă cu 
prilejul unei ceremo
nii.

Deocamdată, Cupa a 
fost transportată de 
poliție într-un Ioc se
cret unde este păstra
tă sub o pază severă. 
S-a anunțat că ea va 
fi scoasă la lumină 
abia în ziua deschide
rii turneului final al 
Campionatului mondi
al de fotbal, găzduit 
anul acesta de Anglia. 
Președintele Federației 
internaționale de fot
bal, F.I.F.A., sir Stan
ley Rous, și-a expri
mat satisfacția și mul
țumirea pentru găsirea 
Cupei iar președintele 
Federației engleze de 
fotbal, 
declarat 
ceasta 
onoarea 
ochii lumii'.

Cit privește pe Da
vid Corbett, fericitul 
stăpln al cățelului, el 
a afirmat că dacă va 
primi premiul de 6 100 
lire oferit găsitorului 
„Cupei Jules Rimet' 
micuțul „Pickles' va 
fi tratat, timp de o 
săptămlnă, numai cu... 
icre negre I

ensiunea politică din Ecuador, a crescut în in
tensitate. în decurs de c săptămînă, numărul 
participanților la demonstrațiile antiguverna
mentale a trecut de 40 000. Tulburările au 
început în orașul Guayaquil, cel mai puternic 
centru industrial și comercial al țării. în acest 
oraș, la chemarea Camerei de industrie, comerț 
și agricultură, întreaga activitate a fost practic 
paralizată. Magazinele și băncile au fost închise.

Această acțiune a fost organizată în semn de protest împo
triva unei hotărîri a autorităților de la Quito de a impune 
o nouă majorare a impozitelor, care ar afecta industria și 
comerțul țării.

Pe principalele artere ale orașului și-au făcut apariția 
coloane de manifestanți care scandau : „Jos dictatura !“, 
„Vrem un guvern civil și democratic !, „Vrem constituție" 
„Libertate !“. împotriva lor a fost trimisă poliția, care nu 
reușit să facă 
făța demon
stranților care 
inundau cen
trul venind din 
toate cartiere
le orașului. Au
toritățile au 
chemat în aju
tor trupele. 
Martori ocu
lari povestesc 
că ore în șir pe 
calarîm au ex
plodat grena
dele, ambulan
țele 
zeci 
iar 
rau 
restați. Mișcarea

Quito, capitala 
strații studențești. După ce s-au baricadat în incinta univer
sității, înfruntînd încercuirea gărzilor polițienești, studenții 
au cerut juntei să pună capăt suspendării libertăților demo
cratice. Lideri ai studenților, vorbind de la balcoanele uni
versității asediate, s-au adresat colegilor lor, arătînd că gu
vernul militar conduce țara către una din cele mai grave 
crize din istoria sa și i-a chemat să continue lupta alături 
de muncitori „pînă cînd dictatura militară va fi alungată de 
la putere". Unitățile militare au încercat să pătrundă în 
universitate pentru a îndepărta din incinta ei „elementele 
rebele și subversive". în cursul incidentelor, două persoane 
au fost ucise și altele rănite. 600 de studenți și profesori au 
fost arestați. Vineri, Federația Studenților Universitari din 
Ecuador a organizat manifestații antiguvernamentale, la 
care au participat mii de persoane. Poliția a intervenit cu 
brutalitate, maltratînd pe demonstranți și operînd alte 
arestări.

Junta îngrijorată de amploarea manifestațiilor, a convocat 
o reuniune pentru a discuta situația creată în țară, în cadrul 
căreia a adoptat noi măsuri represive. Unitățile militare 
ecuadoriene au fost puse în stare de alarmă. Pe străzile ca
pitalei și ale principalelor orașe din provincie forțe de po
liție și ale armatei patrulează în permanență. S-a ordonat 
închiderea pe timp nelimitat a Universității din Quito.

Ultimele știri, anunță că la chemarea organizațiilor sindi
cale, studențești și ale corpului didactic, în Ecuador a fost 
creat un Front unit antiguvernamental, care a adresat u 
apel la grevă generală „pînă ce dictatura va fi înlăturată

Ecuador

i •» 
a

adunau 
de răniți, 
dubele ca

pe cei a-

populare
din (
țării, a fost scena unor puternice demon

Guayaquil s-a răspîndit in restul țării.

IOAN TIMOFTE

Noul memorandum francez 
in problema N. A. T 0.

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului francez a anunțat 
luni că guvernul său va pro
pune în curînd datele pentru 
evacuarea bazelor militare a- 
mericane și canadiene stațio
nate ’ în Franța și a sediului 
Shape (Comandamentul suprem 
al forțelor aliate din Europa), 
în conformitate cu hotărîrile 
președintelui de Gaulle de a 
retrage Franța din alianța mi
litară integrată a N.A.T.O. 
Ziarul „France Soir“ din 28 
martie a relatat că la sfîr- 
șitul lunii iulie Franța își va 
retrage ofițerii săi din toate

comandamentele integrate ale 
N.A.T.O. De asemenea, își va 
retrage de sub controlul 
N.A.T.O. trupele aflate în Ger
mania occidentală.

însă

Fede-

TURCIA. — Vedere din portul Istanbul, vasele de pasageri sini pregătite pentru a transpor
ta călători de pe malul european pe ce) asiatic

în această primăvară, 
pe care am putea-o numi 
electorală, Verwoerd a 
ținut să se încadreze și 
el în atmosferă, progra- 
mînd pentru 30 martie 
ceea ce guvernul de la 
Pretoria a numit „alegeri 
parlamentare". E vorba 
de înnoirea mandatelor 
celor 166 de deputați din 
parlamentul țării.

cipalul său lider, Brown, au fost împiedicați 
să exercite orice activitate politică. Cu toate 
acestea, Partidul liberal intenționează să ducă 
și în continuare o activitate politică în rin
dul populației îndreptată împotriva actualu
lui regim.

Tot în rindul organizațiilor care fac o 
opoziție reală guvernului lui Verwoerd se în
scrie și Partidul progresist. Deși atitudinea 
lui este mult mai „moderată" în comparație 
cu a liberalilor, Partidul progresist contează

Joe Mears, a 
că „prin a- 

a tost salvată 
noastră in

P. NICOARĂ

D
ar oare se poate vorbi de ale
geri în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului ? Majoritatea comenta
torilor de presă răspund nega
tiv. Partidul național, care se 
află la conducerea țării începînd 
din 1948, și-a luat toate măsu
rile pentru ca așa-zisde ale
geri să nu-i producă nici un fel

de surprize. Se știe că datorită politicii de 
apartheid promovată de guvernul sud-afri- 
can cea mai mare parte a populației băști
nașe — care numără 14 000 000 de locuitori 
— nu are drept de vot. Ca atare, opoziția 
în confruntarea electorală de miercuri nu se 
poate constitui din rindul africanilor. $i to
tuși se afirmă că o astfel de opoziție există. 
Care sînt grupările politice care pot fi înca
drate în forțele opoziționiste ?

Cele mai progresiste au fost dizolvate, sau 
li s-au impus restricții care fac practic impo
sibilă o acțiune fermă din partea lor. Acesta 
este cazul Partidului liberal, care se pronunță 
pentru o societate multirasială, pentru adop
tarea dreptului de vot după principiul „un 
om, un vot" etc., 37 dintre cei mai activi 
conducători ai acestui partid, inclusiv prin-

Alegeri

fără alegere
de obicei pe voturile celor 1 750 000 de lo
cuitori de culoare (care sînt potrivit legilor 
rasiste de la Pretoria, cei calificați să repre
zinte întreaga populație băștinașă). Insă Ver
woerd a căutat să estompeze și această po
sibilitate. In primul find, alegerile din partea 
grupurilor de culori-e au fost amînate pînă 
în octombrie. In al doilea rînd, gu
vernul și-a anunțat intenția ca pînă atunci 
să adopte o lege care să interzică „partide
lor albe" de a reprezenta populația de cu
loare.

Ca oponent de bază al Partidului național 
al premierului Verwoerd este considerat Par-

-
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Subsecretarul de stat al 
S.U.A., George Ball, a avut 
luni după-amiază o întreve
dere cu ministrul afacerilor 
externe francez, Couve de 
Murville, în cadrul căreia au 
discutat îndeosebi problemele 
N.A.T.O. în cercurile france
ze autorizate se menționează 
că cei doi au discutat „în ter
meni generali" despre data 
aplicării măsurilor cerute de 
Franța în ce privește Alianța 
atlantică.

Couve de Murville a făcut o 
expunere orală interlocutoru
lui său în legătură ™” "onți- 
nutul noului nwjvorandum 
francez, care va remis „ce
lor 14“, probabil marți. Se 
crede că noul document pre
cizează 
ței din 
tegrate 
sfîrșitul 
ce privește 
N.A.T.O.,al cărui sediu se află 
la Fontainebleau, și, bazele 
americane din Franța, ele vor 
trebui să fie retrase, de pe te
ritoriul francez în termen de 
un an. Potrivit agenției France 
Presse, datele fixate nu sînt 
rigide. Desigur, în aceste pro
bleme — și mai ales în pri
vința retragerii bazelor ame
ricane — vor mai avea loc 
convorbiri între cele două 
părți dar, nu se vor face pre
cizări asupra discuțiilor bila
terale sau multilaterale decît 
după ce Franța va remite a- 
liaților săi din N.A.T.O. cel 
de-al doilea memorandum.

data retragerii Fran- 
comandamentele in- 
ale N.A.T.O. pentru 

lunii iulie a.c. în 
comandamentul

a.c.

tidul unit, condus de David Villiers Graaff. 
Acest partid s-a afirmat însă ca o forță re
acționară, de dreapta, depășind uneori chiar 
și pe actualii guvernanți. Partidul unit deține 
cam o treime din locurile actualului parla
ment și a întrunit aproximativ 45 la sută din 
voturile alegătorilor albi. Dar, alegerile care 
au avut loc anul trecut în provincii au arătat 
că sprijinul de care se bucura mai înainte 
acest partid, — din partea alegătorilor de 
limbă engleză — s-a diminuat simțitor. In 
felul acesta chiar și provincia Natal, ultima 
care se mai găsește sub controlul Partidului 
unit, ar putea să scape de sub influența lui. 
Pentru a înlătura o asemenea perspectivă, 
liderii „uniți", au făcut încercări disperate, 
ajungînd să se prezinte chiar și mai rasiști 
decît guvernul și chemînd să se dea în mod 
fățiș ajutor Rhodesiei și să se recunoască re
gimul lui Smith.

In sfîrșit, ultima grupare care s-a anunțat 
ca opozantă este proaspăt înființatul Partid 
republican. Adepții acestui partid consideră 
că Verwoerd dă dovadă de un „liberalism 
criminal", acordînd „prea multe drepturi ne
grilor". Acestui partid nu i se acordă însă nici 
un fel de șanse în alegeri.

In aceste condiții se apreciază că alege
rile generale din Republica 
cană, nu 
actuala stare 
trivit ziarului 
africane „vor 
orice speranță 
nizațiilor care se pronunță pentru o politică 
mai moderată". Ziarul conchidea că, de fapt, 
scrutinul lui Verwoerd de la 30 martie repre
zintă „alegeri fără alegere".

sud-afri-
vor afecta cîtuși de puțin 

de lucruri din țară.
„Guardian" autoritățile sud- 
încerca, desigur, să înăbușe 
privind o consolidare a orga-
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