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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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tuturor

Personalitatea
DINCOLO DE STADION

defecte- 
oțelărie) 
țaglelor

RECĂPĂTAT

la Porțile de Fier.

PE ȘANTIERUL
DE LA

BEREGSĂU
Justificările, oricTt ar fi de bine ticluite, nu 

acoperă cele 10 milioane lei pierderi

Două obiective condițio
nate reciproc în exploatare 
— Fabrica de nutrețuri com
binate și Complexul pentru 
creșterea și îngrășarea in
dustrială a porcilor din Be- 
regsău. județul Timiș, ataca
te de către grupul 615 al 
întreprinderii 6 construcții 
Craiova în anul 1966 — a- 
veau stabilite ca termene de 
dare în exploatare : primul 
31 decembrie 1967 iar cel de 
al doilea, treptat, pe sectoa
re de producție, anul 1968. 
Au trecut aproape 3 luni de 
cînd urma să aibă loc re
cepția fabricii și se apropie 
termenul de predare și al 
celorlalte sectoare ale com- 
"lexului dar graficele arată 
că s-a executat mai puțin de 
jumătate, respectiv 35 la 
sută, din volumul lucrărilor. 
Un calcul estimativ efectuat 
de către Banca agricolă a 
iudețului Timiș, de Trustul 
I.A.S. Banat, confirmat în 
general și de șeful șantieru
lui, arată că probabilitatea 
de terminare a complexului 
în termenul planificat este 
foarte redusă. Deci unui ter
men depășit urinează 
adăuga încă unul.

Principalele cauze 
s-au manifestat încă 
deschiderea șantierului, 
care mai tîrziu în loc să fie 
înlăturate s-au amplificat, 
au fost determinate de lipsa 
documentației invocată de 
către constructor și de pregă
tirea slabă a lucrărilor de 
organizare a șantierului. Cu
noscute atît de constructor 
cit și de beneficiar în loc să 
lie rezolvate operativ, prin 
colaborare și sprijin reci
proc, ele au fost ridicate la 
rang de conflicte, care au 
înl -uit activitatea operativă 
pentru soluționarea lor cu 
nesfîrșite hîrtii de chemare 
reciprocă în fata arbitrajului

a i se

care 
de la 

si

N C H E T A

Laminorul de 800 mm de la 
Hunedoara, cel mai vechi la
minor din țara noastră, con
struit în urmă cu aproape 
30 de ani, și-a cîștigat o 
nouă tinerețe în urma Im
portantelor lucrări de moder
nizare la care a fost supus 
;imp de cîteva luni. Pentru a 
ajunge la noua sa înfățișare 
au fost necesare demolarea 
a circa 3000 tone de fundații, 
escavarea a 3000 tone de 
pămînt și turnarea la noile 
fundații a unei cantități 1-

Pe șantierul hidroenergetic de

de stat. Constructorul a pre
tins penalizări In sumă de 
720 000 lei pentru neprezen- 
tarea documentației la timp, 
acțiune în parte stinsă, iar 
beneficiarul 231 000 lei pen
tru nepredarea în funcțiune 
la termen a fabricii de nu
trețuri.

Aprovizionarea cu utilaje 
și materiale de construcții, 
organizarea muncii, desfășu
rate într-un mod defectuos 
au dus la frînarea ritmului 
normal de executare a lu
crărilor. Suficiente exemple 
ilustrează această situație. 
Circa o jumătate de an din 
lipsa sonetelor și apoi din 
cauza defectării lor nu s-au 
putut bate stîlpil pentru a 
permite lucrul la structura 
superioară a fabricii. Stația 
de betoane — ca să ne re
ferim numai la o singură 
lună, ianuarie — nu a func
ționat de loc. iar în prezent 
lucrează doar cu 50 la sută 
din capacitate. Din cele 
autocamioane, 
crează numai 3—4, celelal
te, de luni de zile, sînt de
fecte. în unele cazuri s-a 
așteptat sosirea integrală a 
unor cantități de prefabrica
te în loc să se treacă la a- 
samblare pe măsura sosirii 
lor pentru că lucrările pre
gătitoare nu erau făcute. Din 
necesarul de 32 cadre de In
gineri și tehnicieni șantierul 
nu dispune declt de 9, unii 
apărînd doar pe ștatele de 
plată, efectiv lucrlnd In altă 
parte. Conducerea șantieru
lui a încercat să rezolve de
ficiențele de organizare a 
muncii prin schimbarea a- 
proape permanentă a cadre-

30
efectiv lu

N. COȘOVEANU
(Continuare In pag. e 11-a)
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— Ce v-a determinat 
să consacrați o parte din 
timpul dvs. predării 
unui ciclu de lecții in
tr-un liceu ?

dentlce de betoane ; demon
tarea utilajelor vechi și mon
tarea a 2 200 tone de utilaje 
noi.

în scopul Îmbunătățirii 
procesului tehnologic a fost 
schimbat sistemul de tran
sport al lingourilor de la 
cuptoarele adînci la lami
nor, a fost introdus un sis
tem de fierăstraie șl foarfeci 
automate care permit tăierea 
barelor la lungimi fixe și 
multiple, satlsfăcînd astfel 
mal bine cerințele beneficla-

antrenorului
Importanța antrenorului in sportul modem este recunos

cută unanim și in așa măsură incit orice demonstrație, orice 
argument in acest sens ar însemna pierdere de vreme... Nu
mele lui Alf Ramsey sau Helenio Herrera, in fotbal. Bonnet, 
in schiul alpin, Radu Huțan, in caiac-canoe — se dispensează 
de comentarii. Cite formații celebre, cite individualități 
strălucite n-ar fi rămas de-a pururi in limitele „onorabilului" 
— zona aceea spațioasă, comodă, cuprinzând cam tot ce se 
poate imagina, între mediocru și excelent — fără aportul 
unei personalități autentice, un tehnician dublat de un stra
teg, de un psiholog, de un pedagog, de un mentor, in ade
văratul înțeles al fiecărui termen.

Principala calitate care conferă antrenorului prestigiul ne
cesar, în fața elevilor săi, este neîndoielnic, stăpinirea per
fectă a specialității. E greu să-ți închipui un teoretician ilus
tru — să zicem, al jocului de fotbal — explîcind pînă la ulti
mul detaliu așezarea pe teren, legătura intre compartimente, 
schemele tactice adecvate — dar incapabil să exemplifice per
sonal o reluare din voii, un stop în aer, o lovitură precisă 
la „păianjen". Ge ascendent asupra colectivului poate pre
tinde maestrul de box. care execută destul de aproximativ 
loviturile clasice, care confundă eschiva cu scăderea de nivel, 
și care, în momentele critice ale unei întâlniri se mărginește 
să-și indrumeze elevul, cam de această manieră : „Te duci tare 
peste el! Tu dai primul, dai cit poți! Tu ești mai bun, vezi, 
că ți-a luat frica 1" Etc., etc...

Riscând o comparație intre antrenor și regizor, aș zice că, 
după cum regizorul trebuie să fie capabil să demonstreze „pe 
viu", în anumite împrejurări, nuanțele unui rol, ale unei si
tuații — tot astfel antrenorul este obligat să ilustreze, din 
cînd in tind, procedeele tehnice și tactice pe care le reclamă

(Continuare în pag. a IlI-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Dragă redacție,

Nu știu de ce vă scriu a- 
ceste rînduri. Poate fiindcă 
simt o nevoie de a mă destăi
nui. Poate așa sînt eu senti
mental. Dar cînd ai atîtea bu
curii ca mine, ți se umple 
sufletul și n-ai ce-i face, tre
buie să-l golești un pic. Așa 
te mai detașezi puțin de feri
cire, de emoții, și nu te mai 
amenință nici vreo boală de 
inimă. Că, cine știe... Dar să 
trec la obiect. Mă numesc 
Vasile Bodaric, domiciliat în 
Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 
94. Ceea ce vreau să vă scriu 
e că sînt mîndru de mine și 
de rezultatele educației pe 
care am dat-o numeroșilor 
mei copii. Am zece — să-mi 
trăiască ! — și toți sînt fru
moși, dibaci, inteligenți. îm
preună cu soția mea, Argen
tina, îi iubesc ca pe ochii din 
cap și-i privesc cu inima pli
nă de satisfacție cînd îi văd 
cum cresc și calcă pe urmele 
mele și ale mamei lor. Va
sile, Claudia, Gruia, Sabina 
șl cîți mai sînt pînă la zece 
(plus cel pe care 11 va aduce 
In eurtnd barza) tint adevă 

rilor și au fost instalate ma
șini moderne și de mare 
productivitate pentru mar
carea țaglelor (înlăturîn- 
du-se astfel complet ames
tecarea oțelurilor), pentru 
frezat lingouri la cald (în 
vederea eliminării 
lor de turnare în 
și pentru curățarea 
din oțeluri speciale.

După terminarea 
acestor lucrări, oțelurile spe
ciale, a căror pondere ocupă 
30 la sută din producția la
minorului, vor fi livrate be- 

rate comori la casa omului. 
Toți fură pe ruptelea. Prin 
piață, pe stradă, in autobuz, 
în magazine, sau prin loca
luri ei umblă neobosiți șl 
adună la casa mea tot ce pot 
șterpeli. Harnici băieți I Dar 
au și de la cine învăța. Cum 
nici unul nu sîntem în servi
ciu, cred că e un adevărat 
record în a hrăni atîtea guri 
numai din furt. Adăugind și 
înțelegerea ce domnește în 
casa noastră, socot că merit

SCRISORI NEPRIMITE
un premiu de „familie ar- 

ionioasă“. E adevărat, cam 
toți din familie au trecut pe 
la miliție, procuratură, sau 
au stat la,... Ei dar să nu 
pronunț cuvinte grave. Pînă 
și bibilicul de Gruia care a- 
re numai 9 ani a fost anche
tat pentru furt. Iar cel 
născut încă a stat multe 
pe la miliție șl tribunal 
preună cu soțioara mea.
Argentina, să-mi trăiască. 

ne- 
zile 
tm- 

eu

neficiarului intern șl extern 
la cel mai înalt nivel al teh
nicii mondiale.

Pentru modernizarea lami
norului, constructorii au a- 
vut la dispoziție doar 100 de 
zile. Organizîndu-și munca 
pe baze științifice, lucrările 
la laminor au fost gata cu 
14 zile mal devreme. Aceas
ta înseamnă un spor de 
ducție de circa 10 000 
de laminate din oțeluri 
claie.

pro- 
tone
spe-

AL. BĂLGRĂDEAN

F otbal
divizia A

de DAN DEȘLIU

SPORT

2-1
0-1

multe
țări problema moderni- (Continuare în pag. a II-a)
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Bolidul de 500 cmc îl poartă pe alergătorul brașovean OV. PUIU spre victorie
Foto: VIOREL RABA

După ce va veni pe lume ăla 
micu și se va bucura de soa
re. soția mea va sta trei ani 
la... Ei, pușchea pe limbă, iar 
era să zic cuvîntul ăla. Eu 
am scăpat de curînd de aco
lo. Da tare mă bucur de -fe
ciorii mei. Ei sînt mai sub
tili, meseriași nu glumă. Să 
nu te simți fericit fiind ca
pul unei astfel de familii ?

Dragă redacție.
Mă numesc Nour Viorel, 

domiciliat în Bacău. Sînt mi

nor. Se spune, că noi copiii 
nu putem fi răspunzători de 
tot ce facem. Nu înțelegem 
multe lucruri, nu putem sta
bili totdeauna legătura din
tre cauză si efect. De-o fi 
așa sau altfel, eu nu mă 
pronunț. Aud însă în ju
rul meu atîtea voci compă- 
timlndu-mă îneît pur și sim
plu mă revolt. Mulțl sie că 
eu, eu Inteligența mea, am a-

Președintele

în România
La invitația președintelui Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle, și soția, vor face o vizită oficială în 
România între 14—19 mai 1968.

START in

matematica

— învățămîntul matematic în
cepe să devină din ce în ce mai 
mult esențial pentru aproape 
toate ocupațiile omenești. Dacă 
lăsăm la o parte artele frumoase 

• n-aș ști să spun că ar exista alte 
meserii în care tînărul student 
sau viitorul tehnician să se 

A poată dispensa de matematică.
In timp ce acum 40—50 de ani 
cînd eram student, numai 

W viitorii profesori de matematică, 
de liceu sau universitari, și vii- 

• torii ingineri aveau nevoie să
știe matematică, astăzi și viitorii 
biologi, lingviști, economiști, 

A medici au nevoie efectivă de 
această disciplină deoarece ju
riștii, istoricii și chiar criticii li- 

A terari structuraliști nu se pot 
dispensa de cunoașterea logicii 
formale care astăzi este matema- 

£ tizată și împreună cu toți cei
lalți, psihologii, sociologii, con- 

£ ducătorii de întreprinderi între- 
” buințează calculatoarele electro

nice și modelările matematice. 
A Acest fapt nou ne-a făcut să ne 
” punem probleme : cum 

modernizat învățămîntul 
£ matic în școlile medii ?

Știm că In

trebuie 
mate-

juns așa rău datorită mamei 
mele. Că tot din cauza ei ta
ta s-a îmbolnăvit și acum 
trăiește într-o altă casă. E 
adevărat, mama umblă cu 
mai mulți bărbați, dar ce 
legătură are asta cu boala 
lui tata sau cu așa-zisa mea 
needucație eu nu prea înțe
leg. Cînd au avut loc pro
cesele mele (dosar nr, 1108 
și nr. 1935 din 1967) s-a vor
bit mereu de iresponsabili
tatea mamei, îneît am început 
și eu să cred. Zău însă că nu 

vreau. Mi-1 greu să zic șl eu 
despre mama mea la fel cum 
vorbesc cei din jur, să folo
sesc aceleași epitete. Este 
doar mama mea. Eu țin la 
ea, eu o Iubesc. E adevărat 
că am furat de la agenția Lo
to pronosport, unde lucrează 
dlnsa 9000 lei. Furt calcu
lat. Dar ce legătură are asta 
eu profilul moral al mamei

Interviu cu acad. 
Griqore C. Moisil

președintele Societății 
de științe matematice din 

Republica Socialistă România

zării tnvățămîntului ma
tematic din școlile medii 
este studiată deosebit 
de mult. In ce constă 
această problemă t

— Matematica a făcut în ul
tima jumătate de secol un salt 
calitativ esențial. Acest fapt nu 
putea să nu se reflecte și în în- 
vățămîntul liceal. In facultățile 
noastre de matematică această 
disciplină este predată în sensul 
modem al înțelegerii ei. Se pune 
întrebarea : cum trebuie predată 
matematica în licee, ținînd sea
ma de evoluția 
tematicii ?

recentă a ma-

aceste două 
diferite ?

— Sînt 
probleme

— Cele două 
esențial diferite, 
ție comună.

probleme sînt 
dar cer o solu

ție comună. Inginerii și econo
miștii au nevoie și ei de mate
matică abordată modem. Dai 
toate celelalte meserii pe care 
le-am înșirat mai sus au nevoie 
in primul rînd de matematică 
abstractă modernă. Iată de ce 
cele două probleme trebuie să 
fie rezolvate împreună.

mele ? Ce, morala este cre
ditară ? Chiar dacă e așa, eu 
tot o iubesc pe mămica. Alt
fel pe cine aș putea să iu
besc ? Nu este ea părintele- 
prim ?

Scriu aceste rînduri din 
Institutul de reeducare. Știu, 
e trist că sînt aici. Trăiesc 
nopți în care gîndurile nu-mi 
dau pace, mă năucesc. Poate 
de aceea v-am scris..."

N. R. Asemenea scrisori nu 
am primit. Dar faptele cu
prinse în ele sînt foarte au
tentice. Și dureroase. Dra
mele de mai sus au putut 
apare datorită unor greșeli de 
educație din partea părinți
lor, greșeli cu adînci rădăci
ni. Mai revoltător este faptul 
că cei in cauză nu-și dau 
seama de ele. Cum ar putea 
fi treziți la realitate, cum am 
putea determina schimbarea 
lor profundă in așa fel incit să 
fie recuperați pentru societa
te ? Întrebări care trebuie să-i 
frămînte pe toți cel din jurul 
lor.

ION CHIRIO O

— Cum se Încadrează 
acțiunea dv. în acea
stă direcție?

— Societatea de științe mate
matice a pus de mulți ani în 
studiul ei această problemă și 
mulți dintre membrii ei — pro
fesori de matematică din univer
sități și licee au căutat să o re
zolve. Voi menționa volumele de 
geometrie în curs de tipărire ale 
prof. Adolf Haimovici din Iași 
și cel de algebră al prof. Gheor- 
ghe Calbură din București. De 
asemenea menționez activitatea 
din Piatra Neamț desfășurată 
sub conducerea profesorului 
Constantin Borș. Introducerea în 
programele de liceu a studiului 
calculului probabilităților a fă
cut ca tov. acad. Gheorghe Mi- 
hoc, rectorul Universității din 
București, să alcătuiască o ma
chetă de manual de calcul al pro
babilităților și statistică matema
tică pentru licee, să supună acest 
manual unei vaste discuții pu
blice, să tragă concluziile din 
discuții și să refacă manualul. 
La toamnă, cînd va începe pre
darea calculului probabilitățilot 
și statisticii matematice în licee, 
elevii vor avea un manual bine 
studiat, iar profesorii de liceu, 
după o muncă de mai mulți ani, 
vor fi bine informați asupra

Rezultatele 
etapei a XV-a

Rapid-U.TX 1-0 (0-0)
Progresul-Jiul 2-1 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș-Steaua 1-1 (0-0) 
St Roșu-F.C. Argeș 
,U“ Craiova-Din. Buc. 
Petrolul-Farul 
Din. Bacău-,,U" Cluj
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DOUA scrisori din brăila
Un sfîrșit de săptămînă, ca 

oricare altul, tntrebările sînt 
de asemenea obișnuite : Unde 
mergem ? Ce facem ? Pentru 
tinerii ingineri de la Combi
natul de celuloză și hîrtie 
Brăila răspunsul a fost mai 
ușor: „Chimia-club" le a- 
dresase o invitație specială.

In sala ornamentată sărbă
torește, în lumina îmbietoa
re prin discreție și intimitate 
formația „Maraton" își în- 
tîmpină oaspeții cu acorduri 
din recente creații ale mu
zicii noastre ușoare.

Celor peste 100 de tineri 
ingineri, desprinși pentru 
cîteva ore de la preocupările 
lor cotidiene, comitetul U.T.C. 
al combinatului și conduce
rea clubului, le oferă apoi un 
program plin de surprize: 
jocuri și concursuri distrac
tive, muzică, dans. Membrii

cineclubului, evident tot „Chi
mia" — filmează secvențele 
mai reușite ale serii, ți în a- 
celași timp proiectează scene 
de la întîlnirile precedente.

Concursurile „Proverbe ro
mânești" (10 teme — 100
probleme — 10 concurenți) fi

SEARA
CHIMIȘ- 
T I L O R
„Pronocaleidoscop" pe teme 
de comportare, cu exemple 
din viața tinerilor din com
binat reușesc să creeze o at
mosferă nu numai plăcută, ci 
ți deosebit de instructivă. De 
mult succes s-a bucurat una

din inițiativele de ultimi ord 
a organizatorilor, concursul 
de artă plastică : „Șapte pic
tori — șapte tablouri". Parti- 
cipînd cu deosebită însufle
țire, tinerii ingineri reușesc 
in număr destul de mare, in 
cele din urmă, să lămurească 
pînă la urmă toate necunos
cutele temei propuse: „Iarna 
in plastica românească".

Cu prilejul acestei întîlniri, 
tinerii și-au exprimat dorința 
de a mai participa și la alte 
asemenea manifestări distrac- 
tiv-recreative.

Organizatorii le-au dat un 
răspuns prompt. Hotărînd să 
dea unor astfel de întîlniri 
un caracter permanent ți mai 
larg, i-au invitat pe cei pre- 
zenți să-și aduci contribuții 
de inițiativă și fantezie. Ceea 
ce cu siguranță se va și în- 
tîmpla.

Sîmbătă după amiază s-a 
înapoiat in Capitală, venind 
de la Moscova, Vasile Nieol- 
cioiu, secretar al G.G. al 
U.T.C., care, la invitația G.G. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist, a făcut o vizită 
în U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost întîmpinat de 
Floarea Ispas, secretar al GJ3 
al U.T.C., de membri ai 
roului și activiști ai G.G. 
U.T.C.

Bi- 
al

★
Sîmbătă seara a părăsit 

pitala, 
Praga, 
Stan cu, 
U.A.S.R., 
la Conferința Extraordinară 
de solidaritate cu lupta po
porului și studenților vietna
mezi.

Ga- 
îndreptîndu-se spre 
tovarășul Emilian 
vicepreședinte al 
pentru a participa

Liceul
din Tîrgu Cârbunețti 

a 
lui

primit numele 
Tudor Arghezi
Tlrgu Cărbunești, ju- 
Gorj, a avut loc festlvi- 
acordării denumirii de

La Student-club, • mică 
dezamăgire. Pricinuită nu de 
spectacolul de care ne ocu
păm, ci de reacția publicului. 
Să ne explicăm.

„Evadarea" lui Alfred An- 
dersch, fără a avea virtuți 
dramatice deosebite, deține 
o calitate, probabil singura : 
anume aceea de a ii o piesă 
declarat *1 violent polemică 
(nu suficientă pentru a justi
fica programarea în reperto
riul Student-clubului). Dar, 
la vizionare, apare clar me
ritul regizorului-student Iu
lian Negulescu, acela de a 
fi înțeles că numai prin in
cisivitate polemică se poate 
salva de la banalitate o pie
să oarecare, așa incit, adap
tată la spațiul de joc al clu
bului, „Evadarea" devine pri
lej șl pretext pentru un 
spectacol incitator și nervos, 
jucat cu multă convingere 
și sinceritate de studenții a- 
nulul II actorie de la 
I.A.T.C. Noutatea provine 
din faptul că textul rămine 
un fel de scenariu labil, mo
dificabil In funcție de leac- 
ția spectatorilor. Ce se în- 
tîmplă in piesă 7

Mai nimic : un fapt divers 
(o tînără fată este accidenta
tă mortal pe șoseaua Stutt
gart, vinovatul dispare) de-

CRONICA
STUDENT-CLUBULUI

„EVADAREA
de ALFRED ANDERSCH

clanșează 
stituire 
premergătoare accidentului. 
Vinovatul se disculpă. Tăl- 
nuitorul mituit se scuză și 
el. Fata, evident, este nevino
vată. Totuși, a murit nn 
om. Cineva poartă o răspun
dere. „Dragi spectatori, cu
noașteți faptele, ați văzut 
personajele, știți elne a co
mis accidentul; este el vi
novat sau nu ? Să-l arestăm 
sau să-i lăsăm dreptul la li
bertate 7“ — iată întrebarea 
pe care o 
nai actorii, 
minute de

procesul de recon- 
al împrejurărilor

adresează tn fi- 
după treizeci de 
febrilitate ți ne-

încă tn decern- 
din inițiativa Co- 
U.Ț.C. al munici-

Înființat 
brie 1967 
mitetului .. ... .... 
piului, din dorința de a oferi 
noi posibilități de afirmare 
tinerilor talentați din între
prinderi șt școli, „Ansamblul 
tineretului" din Brăila numă
ră în prezent peste 110 ar
tiști amatori.

Selecționați prin două con
cursuri, la nivelul municipiu
lui, de interpretare și de crea
ție — tinerii participă cu re
gularitate la repetițiile tara
fului de muzică populară, ale 
formațiilor de muzică ușoară, 
dansuri populare și moderne. 
Sub îndrumarea unor profe
sori de muzică, instructori de 
dans și actori ai Teatrului de 
stat din localitate, tinerii ar
tiști ai ansamblului, în numai 
trei luni, au reușit să realize
ze două spectacole: „La braț 
cu tinerețea" și „Tinerețe

ești frumoasă", pe care le-au 
susținut cu mult succes în 
fața tinerilor din întreprin
deri, școli și chiar din comu
nele învecinate orașului.

lnsușindu-și o propunere a

TINERETULUI kk

la a treia premieră
tinerilor, Ansamblul pregă
tește o acțiune de mare am
ploare : „Festivalul artistic 
al tineretului din orașele du
nărene". Deocamdată ideea 
este în curs de concretizare.

Chemarea a fost trimisă tutu
ror organizațiilor U.T.C. din 
orașele de pe malul Dunării. 
Intenționîndu-se să se desfă
șoare anual, de fiecare dată 
în alt oraș, festivalul va con
tribui nu numai la cunoaște
rea și valorificarea tradițiilor 
folclorice, ci ți la cunoașterea 
reciprocă a tinerilor din por
turile dunărene. Se așteaptă 
răspunsul comitetelor U.T.C. 
care fără îndoială va fi afir
mativ.

De asemenea, „Ansamblul 
tineretului" trăiește în pre
zent agitația binecunoscută a 
premierelor. Se fac ultimele 
repetiții la un nou spectacol 
— muzical — literar — co
regrafie dedicat sărbătoririi a 
600 de ani de istorie docu
mentară a orașului lor. In cu- 
rînd, din nou pe scenă.

La 
dețul 
ta tea 
Tudor Arghezi liceului din lo
calitate. Cu acest prilej s-a dat 
citire Decretului Consiliului de 
Stat, prin care se acordă nu
mele marelui poet liceului din 
localitate, școală cu veche tra
diție, locul unde marele creator 
a descifrat tainele primelor 
slove. Au fost prezenți Ia festi
vitate reprezentanți ai organe
lor județene de partid și de stat, 
membri ai familiei marelui dis
părut. A avut loc un bogat 
program artistic. S-au recitat 
poezii din cele mai cunoscute 
volume ale poetului.

Scenă din recenta premieră 
de la Teatrul de Operă ți 
Balet din București cu ope
reta „Liliacul" de J. Strouse

M. STRÎMBEI

START in logica matematică
(Urmare din pag. I)

muncii ce trebuie s-o ducă. In
troducerea mecanicii în învăță- 
mîntul liceal face ca, sub con
ducerea acad. Caius Iacob, pro
fesor la Universitatea din Bucu
rești, să se ducă o muncă ana- 
loagă în direcția

puteți spune in legătură 
cu acest fapt ?

din anul trecut am 
mai multe licee din 
lecții de logică mate- 

și teoria mulțimilor, 
nu sînt încă

mecanicii.

găsit predînd
lecții Ia un liceu. Ce ne

V-am

— încă 
predat la 
București 
matică 
Aceste discipline 
introduse în programa liceală și 
cred că e bine să nu fie intro
duse decît după ce învățarea lor 
va fi amplu experimentată. Ast
fel de experimente am făcut

MIHAI CO MAN

NCHET

IULIE
ROMAN POLIȚIST

Telefonul mic șl alb, tocmai bun pentru o creșă, suna dls- 
\ perat de cîteva minute. Sau poate că nu trecuse chiar atit, 

dar omul în pijama voia cu tot dinadinsul să doarmă ; fiecare 
apel 1 se părea interminabil. In cele din urmă, răsucindu-se 
cu încetineală în pat și oftînd, ridică receptorul.

— Da. eu. Da, maiorul Preda *. Ce spui 7 Stai puțin.
Puse receptorul jos, se așeză pe marginea patului și se 

uită lung la telefon. Lung și fără dragoste. Nu-i plăcea să fie 
trezit atit de devreme. Nu-i plăceau nici telefoanele albe șl 
nevinovate la care glasuri emoționate de tineri locotenent! 
anunță sinucideri suspecte. Duse iar receptorul rece la u- 
reehe.

— Ce înseamnă „suspect" ? Da. Bine. Trimite mașina.
- 1 -

Căscă lung, dueîndu-și politicos mina la gură. Apoi se în
tinse in pat. Trase aer în piept și îl dădu afară încet, cît 
putu de încet. Exercițiul i-1 recomandase un medic. Pentru 
înviorare. Ar fi trebuit să se audă un sunet plin de vigoare 
și de optimism tonic, dar in liniștea odăii răsună un fel de 
lung suspin plictisit. Așa că renunță. „Dac-aș mai putea să 
dorm un minut..." Dar știa sigur că n-o să reușească. „Zice 

că e interesant. Un caz interesant : probabil o crimă. Părea 
chiar mulțumit că e o crimă. Iar o să ne certăm..." Făcu, fără 
convingere, cîteva mișcări cu brațele. „O crimă. Cine știe 
ce borfaș n-a avut timp să-și convingă amicul că trebuie 
să-și țină gura și — cum se grăbea să nu întîrzle la cinema — 
l-a strins de gît. O porcărie ! Si o să-l căutăm cine știe cită 
vreme. Si iar o să-mi sparg creierii, șj iar o să-mi ies din 
fire, și iar o să mi se sugereze că sînt „un ins dificil", totul 
pentru ca mai știu eu ce idiot, să înfunde pușcăria. Intere
sant. desigur !“

2
Așteptîndu-1 pe maior, locotenentul Pîrcălab nu avea decît 

o singură dorință : să fie lăsat in pace, Dacă dorința lui 
s-ar fi realizat, ar fi putut să stea jos și să-și noteze în or
dine, pe puncte, (avea acest obicei) tot ce se tntîmplase în 
ultimele cîteva zeci de minute.

Numai că doamna Lenuța nu se mai oprea. Relatase pentru 
a doua oară, cu toate amănuntele, împrejurările tn care ti 
găsise „sinucis, tovarășu", pe bietul domnul Nelu, și acum, 
după cîteva observații bine gîndite asupra moralei tinerilor 
de azi, trecuse la povestea. întreruptă de hohote de plinș. a 
juneților ei.

Medicul și ceilalți plecaseră, un plutonier de miliție auto
ritar încerca să împrăștie lumea din fata ușii, iar el ar fi 
trebuit să scape de femeia care plîngea — și nu știa cum 
să scape de o femeie care plînge, — să se așeze jos, — numai 
că nu-i venea să stea jos într-o odaie în care se afla un 
mort — și să scrie tot ce observase, punînd liniștit carnetul 
cu scoarțele negre pe masă. Dar căzut peste masă stătea 
tinărul acela cu pistolul în mină, care se împușcase sau fusese 
împușcat.

— Sînteți bolnavă, nu ? se hotărî să încerce.
— Eu ? se opri femeia, mirată. •
— Sigur. Arătați rău.
Nu-i lăsă timp să-și revină.
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anul trecut tn patru licee și le-am 
reluat în anul acesta.

— Vă place munca la 
liceu 7

— Și tovarășului Mihoc — 
care face, de asemenea, în anul 
acesta un curs de calcul al pro
babilităților într-unul din liceele 
din București — și mie, această 
muncă ne place. E interesant să 
ai de a face cu copii cu mintea 
proaspătă, dornici să afle lucru
rile cele mai noi de pe lume. 
Dar este și o problemă pedago
gică esențială : cum trebuie 
explicate lucrurile ca să fie înțe
lese de elevi la o vîrstă foarte 
tînără ? Matematica modernă e 
deosebit de atrăgătoare.

— Cum credeți că 
trebuie dusă munca de 
acum înainte 7

profesorii 
cu socie- 
pentru a

—- Ar fi de dorit ca 
entuziaști să ia contact 
tatea de matematică 
putea organiza un cerc de stu
diu al problemelor de pedagogie 
privind învățămintu) matematic 
în liceu, Sînt anume probleme 
noi, cum e aceea a învățămîntu- 
lui programat, a mașinilor de 
învățat și a mașinilor de exami
nat, care merită să fie studiate. 
Se vorbește azi de o cibernetică 
pedagogică. Centrul de calcul 
al Universității din București 
este foarte dispus să înceapă 
studiul unor astfel de 
Pentru aceasta însă e 
se poată concentra un 
profesori de liceu care 
puși să se angajeze tn 
de la sine înțeles că și în acea
stă direcție, ca și îp orice aplicație 
a mașinilor electronice de calcul, 
e nevoie nu numai de specialiști 
tn mașinile de calcul, pe care 
Centrul de calcul al Universității 
îi oferă, ci și de specialiști tn 
domeniul studiat cu mașina de 
calcul, adică în pedagogia știin
țelor matematice.

probleme, 
nevoie să 
număr de 
să fie dis- 
muncă. E

— Trebuie să vă duceți să vă odihniți. Vă chem eu. cînd o 
să fie nevoie.

O conduse pînă la ușă și o zări oprindu-se în mulțimea 
de pe palier și îneepînd să gesticuleze. închise ușa și se opri 
în prag.

Prin fereastra larg deschisă pătrundea zgomotul blocului de 
peste drum. Era o clădire nouă, încă neterminată, și se ză
reau muncitorii netezind cu un fel de ciocane pneumatice 
pordoselile de ciment ale balcoanelor. Parcă răpăiau o sută 
de mitraliere. De vreo zece zile se muncea în trei schim
buri (construcția era, probabil, întîrziată). spre disperarea 
vecinilor. Aceștia făcuseră cîteva plîngeri, primite cu aleasă 
politețe, dar fără rezultat : „Mai aveți răbdare numai cîteva 
zile",.. în vacarmul acela era normal ca împușcătura să nu 
fie luată în seamă. închise fereastra și se gîndi să studieze 
puțin camera. Oricum, tot nu mai avea vreme să-și no
teze mare lucru : maiorul trebuia să sosească dintr-o elipă în 
alta. Maiorul, care-1 va ironiza pentru că i-a spus la telefon 
că e un caz interesant. Pentru Iordan Preda, toate cazurile 
pe care le cerceta erau fie porcării, fie — atunci cind se supăra 
foarte tare și începea să bea cafea după cafea — niște tică
loșii nerușinate. Autorii porcăriilor sau ai ticăloșiilor tre
buiau prinși cît mai repede, „să scap de ei, să nu mai aud de 
ei, să se termine odată !" Lucra, uneori, cite șaizeci de ore 
în șir, dormind cite un sfert de ceas, pe apucate, cu o în
dărătnicie de bărbat negru și încăpățînat, mereu înjurîndu-1 
pe presupușii porei sau ticăloși, care nu-1 lăsau să-și vadă 
de treabă. Proaspăt subordonat al maiorului celui irascibil 
și capricios. Pîrcălab încercase disperat să-i descopere, „fon
dul bun" : înțr-0 zi ti oferise o posibilitate de reabilitare :

— Vă plîngeți mereu că „nu vă las în pace", dar — cînd 
n-avețj nici un caz de anchetat — sînteti mai nemulțumit 
decît oricînd.

Maiorul îl privise lung, cu oboseală. Pe urmă spuse rar. 
alb, parcă ar fi completat un formular :

— Te înșeli, tovarășe locotenent Vasile Pîrcălab. Ba sînt 
foarte mulțumit. Treaba mea pe lume este să mă plimb liniș
tit pe bulevard și să mă uit la oameni cum beau limonadă 
și cum intră la cinematograf, să vadă filme polițiste. Dintre 
care unele sînt foarte bune și-mi plac. Iar altele sînt foarte 
proaste și îmi plac cu atit mai mult, pentru că-ml dau ocazia 
să mă gîndesc că eu le-aș face mai bine. Ai să-mi spui că
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llniște, de teatru viu șl di
namic, fără accesorii deco
rative, sau vestimentare, 
fără bufatorle și podiumuri 
de scinduri. Și publicul 7 
Ride, plasează glume de tot 
felul sau, în cel mai bun 
caz, tace. Sigur, nu ne Imagi
năm pe cineva atit de naiv 
lncît să-și închipuie că prin 
răspunsul său poate sancțio
na pe vinovat. Poate că în
săși problema în dezbatere 
este prea îndepărtată de via
ța curentă a celor ce frec
ventează Student-clubul pen
tru a pntea provoca reacții• • • • •

INVITAȚIE
ANTICIPATĂ

Comitetul munici
pal București al 
U.T.C. ne invită săp- 
tămina aceasta la o 
serie de activități 
ce se vor desfășura 
la casele de cultură 
ale tineretului din 
sectoarele respective. 
In afara obișnuitelor 
seri de dans, pro
grame de club, con
cursuri ad-hoc, tine
rii din oraș vor avea 
șl alte... surprize.

La casa de cultură 
a tineretului din sec
torul I, Cafeneaua 
literară înscrie în 
program recitaluri 
de poezie, momente 
coregrafice și muzi
cale, discuții lite
rare. Un concert-lec- 
ție „Schubert șt lie
dul romantic ger
man", cu concursul 
unor soliști instru
mentiști de la Filar
monica de stat 
„George Enescu". va 
fi un nou pas în în
țelegerea muzicii 
simfonice, atit pentru

eei eare doresc iniți
erea In aeest gen 
cit șl pentru iubitorii 
lui. Realizatorii prin
cipali al filmului 
„împușcături pe por
tativ" ne vor „des
tăinui" ceva din „tai
nele platoului." Dacă 
vreți să cunoașteți 
cum se realizează un 
film ca recenta co
medie muzicală a 
studiourilor de Ia 
Buftea, grăbiți-vă 
să ajungeți vineri 
seara la Casa de cul
tură a tineretului 
din sectorul III. Jo- 
eul distractiv „Star
tul mîncăcioșllor," 
de la aceeași casă de 
cultură ne cam tale 
pofta de mtneare. 
Recomandăm orga
nizatorilor să alea
gă concurent! mai 
puțin flămînzi. La 
„mica enciclopedie" 
a Casei de cultură * 
tineretului din secto
rul IV. cercetătorul 
Pavel Chihala pre
zintă miercuri la ora

19 semnificația unor 
„Steme și drapele* 
(heraldica)

Relatări despre ul
timele evenimente 
politice vor fi făcute 
dc Nlcolae Nicola- 
escu de la Ministe
rul Afacerilor Ex
terne, la Casa de 
cultură a tineretului 
din sectorul Vin, 
marți la ora 19, in 
cadrul rubricii „Ca
dran politic extern". 
In aceeași zi. dar la 
ora 18, Elena Simio- 
nescu, Cornelia An- 
gelescu. Elena Gri- 
gorescu-Frîncu, Ște
fan Teodorescu și 
Dan Mușetescu vor 
Interpreta pentru 
„Tinerii prieteni al 
muzicii" cîteva pagini 
lin opera comieă. 
Cadrul fixat pentru 
seeastă intîlnire, ma- 
fazinul „Muzica" ni 
ie pare o alegere 
mm nu se poate 
nai potrivită.

V. RĂVESCU

PE ȘANTIERUL

DE LA BEREGSAU
(Urmare din pag. I)

lor tehnice. în mai puțin de 
15 luni au fost rinduiti 3 
șefi de șantier.

în afaiă de faptul că ne- 
reallzarea acestor obiective 
constituie o abatere gravă de 
la disciplina planului de in
vestiții, rămînerea în urmă a 
lucrărilor și nepredarea la 
timp In producție a acestora 
are repercusiuni nu numai a- 
supra planului de producție 
al beneficiarului dar șl asu
pra celorlalte întreprinderi 
colaboratoare ale căror con
tracte nu vor fi onorate la 
timp. Din cele 97 000 tone, 
capacitatea de prelucrare a 
fabricii de nutrețuri, numai 
42 000 vor fi consumate de 
complexul din Beregsău, 
restul fiind destinate altor 
complexe șl întreprinderi 
agricole din țară. Pentru a- 
cestea au fost încheiate 
contracte cu furnizorii de 
materii prime dar, cum si
lozurile în care urmau să 
fie depozitate nu sînt decît 
la temelie, neonorarea lor • 
inevitabilă.

Constructorul — dar mai 
ales statul — plătește scump 
neexecutarea ritmică a lu
crărilor de pe acest șantier. 
Declasarea animalelor se-

trebuie cineva să pună mîna și pe Infractori ; ca să poți 
merge liniștit la cinema. Trebuie. Așa că încerc să-i prind. 
Dar nu văd de ce ar trebui să scot strigăte de entuziasm, 
pentru că sînt obligat să mă amestec în toate murdăriile. îmi 
fac meseria ; nu practic sporturi de performantă.

Apoi adăugă, sigur că o să-1 supere :
— Nici vorbă, tovarășe Pîrcălab, că fotbalul e mai frumos. 

Să fii un adevărat Pîrcălab, asta da, înțeleg și eu.
Deși purta numele de familie al vestitului fotbalist, sau 

tocmai din cauza asta, Pîrcălab nu fusese în viata Iui la un 
meci de fotbal.

Gîndindu-se la maior, privea acum mobilele desperecheate, 
vechi, care-i aparțineau, evident, gazdei : un dulap negru, 
prea mare, o toaletă cu oglindă. Se vedea că domnul Nelu 
nu făcuse schimbări prea mari în odaia, destul de spațioasă, 
de altfel, pentru o fostă cameră de serviciu. Aparatul de 
bărbierit pe măsuța de lingă spălător și o haină bărbătească 
de casă, cu nasturi mari, pictați, aruncată pe pat, păreau să 
fie singurele semne ale existentei unui chiriaș. Li se adăugau 
cele cîteva cărți de pe noptieră.

Si totuși încăperea avea un aer mai proaspăt și mai puțin 
demodat decît au de obicei „camerele mobilate". Lăsîndu-și 
privirea să alunece de-a lungul pereților, Pîrcălab înțelese de 
ce : lipseau obișnuitele tablouri cu pepeni verzi apetisant! și 
cu țigănci florărese : locul lor îl indicau cîteva patrate și 
un dreptunghi mai deschis la culoare, delimitate clar pe zu
grăveala veche. Apăruseră în schimb două mici acuarele deli
cate : un portret de adolescent, o pisică albă tolănită pe un 
aparat telefonic. Se apropie. Erau semnate de chiriaș. Au
torul nu avusese răbdare sau nu găsise ustensilele necesare 
și prinsese cele două pagini rupte din vechi blocuri de desen, 
nu în cuișoare, ci cu niște imense piroane negre; între 
cele patru piroane, biata pisică abia își reținea un mieunat in
timidat.

* Autorul precizează că maiorul Preda șl colaboratorii săi,"------- - ,..................... . . le Jntîk
în carte,

îi.tîmplările prin care tree, personajele pe care 
nesc, ba chiar și unele dintre instituțiile pomenite 
sînt de domeniul ficțiunii.

Citiți în fiecare LUNI și JOI, în foileton, 
NUL „ANCHETA DIN IULIE"

ROMA
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de interes adevărat. (Poate 
că aici ar fi și locul unei 
meditații asupra modului in 
care este gîndit repertoriul 
serilor de teatru ale clubu
lui). Ni s-a propus însă o 
convenție ; și in măsura in 
care o acceptăm, trebuie, 
sintem obligați să intrăm in 
joc. Altfel, întregul efort al 
regizorului și al actorilor 
funcționează aproape in gol. 
Dar, avînd in vedere nota de 
inedit a spectacolului, să ne 
consolăm cu aprecierea jo
cului tinerilor interpreți : E- 
milia Capră, Adrian Maza- 
rache, Anca Thury, Vladi
mir Găetan, Iuliu Popescu, 
Radu Neag, Sorin Zavulo- 
vici.

★
Am mai reținut din pro

gramul săptăminil trecute 
un recital Borges, prezentat 
in limbile spaniolă și româ
nă de studenții : Anca Șol- 
muleseu (anul I spaniolă), 
Zahira Lopez (Venezuela, a- 
nul IV actorie), Iulian Ne- 
guleseu (anul II regie tea
tru) și Florin Tănase (anul 
IV actorie). A dansat, pe 
versurile marelui poet ar
gentinian, Gheorghe Căciu- 
leantu

PETRE RADO

C1NIMAT0GRAFI
• RĂPIREA FECIOARELOR:

Patria — orele : 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15. București —
orele : 8; 11,15; 13,30; 18.30; 18,45ț 
21.

• CU TOATA VITEZA ÎNA
INTE : Republica — orele : 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : Festival — orele : 8; 
10,30; 13,45; 18,30; 21,15. Lucea
fărul orele : 8; 10,30; 13; 15,30; 
18,15; 21.

• EROII DE LA TELE
MARK : Grivița — orele : 9,30; 
12; 15; 17,45; 20,30. Tomis — 
orele : 8,15 ; 10,45; 13,15; 15,45;
18,45; 20,30. Capitol — orele : 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• MUZICANTUL : Victoria — 

orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

• ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV : Lumina — orele : 9,15; 
16,30; In continuare 18,45; 20,45,

lectate In vederea populării 
complexului pentru care 
s-au lansat comenzi, va a- 
vea ca urmare pierderi de 
peste 10 milioane lei. Ne
predarea in cursul trimestru
lui II a sectorului de gesta
ție care în afară de hale are 
nevoie de alimentare cu 
apă, dar pentru care forjele 
de exploatare încă nu sînt 
atacate, a stației de pompa
re și ea abia in fașe, a bu
cătăriei pentru' 
hranei, a cărei 
se află abia la nivelul solu
lui, a stației de purificare a 
apelor biologice ce se află, 
de asemenea, într-un stadiu 
întîrziat, fără a mai aminti 
de fabrica de nutrețuri des
pre a cărei intrare în funcți
une nu există șanse nici în 
trimestrul III, va lipsi în fi
nal timp de un an populația 
de II milioane kilograme 
carne.

Anacronismul acestor ră- 
mîneri în urmă surprinde și 
mai mult dacă ținem seamă 
de faptul că Ministerul In
dustriei Construcțiilor — 
deși, cunoaște consecințele 
întîrzlerii punerii în func
țiune la termen — nu inter
vine încă cu decizia și răs
punderea pe care le recla
mă asemenea situații pentru 
dinamizarea ritmului de lu
cru pe șantier.

„Păcat de timpul ce îl 
pierdem cu întocmirea re
feratelor către organele lo
cale și centrale, cu situațiile 
ce ni se cer în continuu des
pre mersul lucrărilor, dacă 
nu Be întreprinde nimic", ne 
spunea Inginerul Georgeta 
Naidinescu de la Banca A- 
grieolă a județului Timiș. 
„Controlul din partea mi
nisterului care coordonează 
șantierul și al ministerului 
care coordonează investiția 
— completa inginerul con
structor Radu Fodor — se 
reduce doar la scurte vizi
te".

Această situație trebuie 
înlăturată prin elaborarea 
unor măsuri radicale care să 
vizeze redresarea lucrărilor 
și integrarea lor cît mai 
grabnic într-un stadiu cu 
consecințe minime pentru 
întreprinderea beneficiară și 
pentru economie în genere.

prepararea 
construcție

TEA
LUNI 18 MARTIE 1968

Opera Română : FRUMOA
SA DIN PĂDUREA ADOR
MITA ora 19,30. Opereta: 
SÎNGE VIENEZ ora 19,30. Tea
trul Lucia Sturdza Bulandra 
(sala Schitu Măgureanu): LI
VADA CU VIȘINI ora 20 ; sala 
Studio COMEDIE PE ÎNTU
NERIC ora 20. Teatrul Mie : 
TANGO ora 20. Teatrul C. I 
Nottara (sala Magheru): CÎND 
LUNA E ALBASTRA ora 19,30. 
Teatrul Giulești în sala Studio

• CIND TU NU EȘTI : Doina 
— orele : 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.

• TOM JONES : Union —
orele : 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

• LEUL AFRICAN : Timpy ’ 
Noi — orele : 9—21 în cor’ x 
nuare.

« BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU : Giuleștl — orele : 10; 
15,30; 18; 20,30. Arta — orele : 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Me
lodia — orele : 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• SFÎNTUL LA PÎNDĂ : Fe

roviar — orele : 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21. Excelsior — 
orele : 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. Floreasca — orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. Modern — 
orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.

• PROFESORUL DISTRAT: 
înfrățirea între popoare — ore
le : 16 ; 18,15; 20,30.

• CEI ȘAPTE SAMURAI ! 
Dacia -a. orele : 8—20 în conti
nuare.
• O SUTA UNU DALMAT 

ENI : Buzești — orele : 15,3C
20.30.
• CINE VA DESCHIDE 

UȘA ? : Crîngași — orele : 15,30; 
18; 20,30.

• O LUME NEBUNA, NEBU
NA, NEBUNĂ... : Bucegi - ore
le : 9,45; 13; 16,30; 19,45. — Au
rora — orele : 9,15; 12,30; 16;
19.30.

• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FE
RICIȚI : Gloria — orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
Flamura — orele : 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. Central — ore
le : 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• COMISARUL X : Unirea — 

orele : 16; 18,15; 20,30.
• LORDUL DIN ALEXAN- 

DERPLATZ : Flacăra — orele : 
15,30; 18; 20,30.

• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O 
ȘTRENGĂRITĂ : Vitan — orele: 
15,30; 18; 20,30.

• VALETUL DE PICA : Mio
rița — orele : 15,30; 18; 20,30.

• UN NABAB MAGHIAR : 
Popular — orele : 15.30; 18; 20,30.
• SINDBAD MARINARUL : 

Munca — orele : 14; 16; 18; 20.
• CAUTAȚI IDOLUL : Moși

lor — orele : 15,30; 18; 20,30. 
Ferentari — orele : 15,30; 18;
20.30.

• OCOLUL : Cosmos — orele: 
15,30; 18; 20,30.

• DIMINEȚI DE IARNA : Vi
itorul — orele : 15,30; 18; 20,30.
• CAPCANA : Volga — orele : 

9; 11,15; 13,30; 15,45, 18,45; 20,45.
• HAIDUCII : Rahova — ore

le : 15,30; 18; 20,30
• REÎNTOARCEREA LUI 

SURCOUF : Progresul — orele : 
15,30; 18; 20,30.

• LOAN A : Lira — orele: 
15,30; 18; 20,30.

• UN BARBAT ȘI O FEMEIE: 
Drumul Sării — orele : 15,30; 
17,30; 20,

• NU UITA GARA LUGOVA- 
IA : Cotroceni — orele : 15,30; 
18; 20,30.
• O FATA FERICITA : Pacea 

— orele : 15,45; 18; 20,30.

TRE

a Teatrului Național : VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNA ora 
19,30. Studioul I.A.T.C. : NE
NOROCIRILE DIN DRAGOS
TE ALE LUI ARLECHINO ȘI 
ALE CELORLALȚI ora 20.



TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI

ZIARUL NOSTRU ACORDĂ

PREMIUL PENTRU 
COMBATIVITATE

Să-i facem pe jucătorii de șah 
mal combativi 7 Nu va fl trea
bă ușoară. De cînd maeștrii jo
cului pe 64 patrate s-au blindat 
cu armura variantelor analizate 
pînă la ultimul amănunt în căr
țile de teorie, este din ce în ce 
mai greu de străpuns „betonul" 
apărărilor din fața rocadei. Par
că, parcă, ne vine și nouă să 
credem că — filozofic vorbind 
— remiza devine o condiție sine 
qua non a partidei de șah. Iar 
victoria, fructul penibil al gre
șelilor în apărare și nicidecum 
încununarea unor atacuri în
drăznețe.

De fapt, în ansamblul de forțe 
care dirijează mersul întrecerii 
pe linii șl diagonale, toate aceste 
elemente se combină. Și nu tre

buie să fim neapărat sceptici, 
fiindcă jocul, chiar cind așteap
tă greșeala, își are frumusețile 
lui, iar între maeștri nu se ctș- 
tigă totuși decît prin inventivi
tăți și îndrăzneli proprii numai 
celor care știu să lupte. Asta 
și dorim, să vedem pe competi
torii turneului internațional de 
șah de la București, care ne cap
tează atenția în aceste zile, în- 
crucișînd voinicește „spada", ofe
rind privirilor îndreptate spre 
marile tabele de demonstrație 
din sala Institutului de Petrol și 
Gaze, acele combinații fili
granate care încîntă pe iubitorii 
sportului minții.

Cine a Ieșit, pînă acum, din 
tranșee 7 Pentru măsurarea gra
dului de combativitate, cla

samentul este un termometru 
bun. Și o privire pe tabela tur
neului, așa cum arată după pri
mele patru runde, ne arată că 
bonificațiile de puncte au reve
nit principalilor favorlțl al în
trecerii, marii maeștri interna
ționali Aivar Gipslis șl Florin 
Gheorghiu. Lor le putem trece 
cu vederea acea „remiză de sa
lon" din prima rundă, cînd sor
ții au făcut ca ei să se afle față 
în fată. Armistițiu explicabil în
tre doi corifei care aspiră la 
primul loc șl care — prlntr-o 
probă evidentă de fair-play — 
n-au vrut să-și cauzeze unul al
tuia neplăcerile unui start pier
dut. Dacă partida Gipslis-Gheor- 
ghiu ar fi căzut într-o rundă de
cisivă, altele ar fi fost pretenți

ile noastre. în următoarele zile 
de joc, cei doi ne-au dat dovezi 
concrete de joc activ.

Combativ se arată șl cuplul 
secund, format din Tringov 
(Bulgaria) și Bilele (Ungaria), 
ambii putînd cîștiga partidele 
lor întrerupte ceea ce l-ar In
tegra plutonului fruntaș. Cehos
lovacul Jansa este un reputat 
jucător de atac. Și el se află 
bine situat, după primele runde. 
In schimb Drimer și Parma, teh
nicieni prin excelență, par mai 
curînd dispuși să culeagă puncte 
prin adiționarea jumătăților.

Evident, combativitatea chiar 
cînd nu este încununată de suc
ces, rămîne o notă meritorie și 
pentru concurentli care pentru 
moment nu mențin contactul cu

șefia clasamentului. Ne gîndim, 
în primul rînd, la reprezentanții 
noștri tradiționali în întrecerile 
internaționale, maeștrii Troia- 
nescu și Ciociltea. Amîndol ră- 
mîn credincioși stilului activ, 
care le-a prilejuit nu o dată a- 
firmări frumoase, chiar în fa
ta celor mal reputațl adversari.

Dar să nu atribuim acestor 
scurte notații pretenția unor pă
reri definitive asupra sanseloT 
de atribuire a premiului oferit de 
ziarul „Scîntela tineretului" pen
tru cel mal combativ partici
pant la marea noastră întrecere 
șahistă. Din calendarul turneu
lui s-au rupt doar filele primei 
treimi.

RADU VOIA

FOTBAL - etapa a XV-a
FĂRĂ MARI SURPRIZE, Șl TOTUȘI...

• Salturi și căderi spectaculoase: numai 5 formații își pdstreazâ vechile poziții • Aspiranți la titlu 
sub semnuI incertitudinilor: ce se întîmplâ la Craiovaî * Lecția etapei: un debutant, Nicoiae Gheor
ghe, în vî rstâ de 18 ani, autor al unui gol și coautor al celui de al doilea în poarta lui Coman, în 

„cooperare" cu un alt junior, Tâtaru II, schimbâ liderul clasamentului și reaprinde speranțe 
la poalele Tîmpei

MECIUL RAPID—’U.T.A.: cronică vie, și, du pa cum se vede, obiectivă, în tribune... Fotografii: de C. CONSTANTIN

FRUNZE DE IEDERA E N ETAPA 
VIITOARE

IONEL DRÎMBĂ - 
LOCUL I LA PARIS

FRANCE PRESSE : „scrimerul român a condus asalturile cu au
toritate și o măiestrie perfectă"

Scrimerul român Ionel Drîmbă 
a repurtat un strălucit succes în 
competiția internațională de flo
retă desfășurată la Paris pentru 
cupa Challenge „Adrien Rom
mel". In compania celor mai va
loroși floretiști europeni Ion 
Drîmbă și-a confirmat perfor
manțele de pînă acum obținînd 
unul din cele mai mari succese 
din activitatea sa. Comentînd 
victoria scrimerului român agen
ția France Presse subliniază: 
„In ciuda prezenței în finală a 
trei dintre cei mai buni floretiști 
sovietici, românul Ionel Drîmbă

a condus asalturile cu autoritate 
și o măiestrie perfectă. Cîștigînd 
toate cele 5 meciuri cu scrimerii 
din U.R.S.S., Polonia și Ungaria, 
sportivul român și-a asigurat o 
victorie indiscutabilă".

Clasamentul final : 1. Ionel 
Drîmbă (România) 5 victorii 
11 tușe ; 2. Vitold Woyda
(Polonia) 3 victorii 14 tușe; 
3. Jeno Kamuti (Unga
ria) 3. victorii 16 tușe ; 4. Ger
man Sveșnikov (U.R.S.S.) 2 vic
torii 16 tușe; 5. Iuri Sisikin 
(U.R.S.S.) 1 victorie 24 tușe; 6. 
Vladimir Denisov (U.R.S.S.) 1
victorie.

MOTOCROS

DE"A GATA,s,
Campionatul nați

onal de motocros a 
debutat ieri, pe tra
seul de la Panteli- 
mon, cu o primă e- 
tapă care a întrunit 
toate atributele u- 
nei competiții reuși
te. La capătul ce
lor patru manșe 
disputate, cîte două 
pentru clasele 250 
și 500 cmc, au ur
cat pe podium Cris
tian Dovitz de la 
Metalul București și, 
respectiv, Ovidiu 
Puiu de la Steagul 
Roșu Brașov. Din
colo de rezultatele 
tehnice ale etapei 
faptul că organiza
torii au inclus în

program o cursă 
rezervată tinerelor 
speranțe, merită 
toată atenția. Nu 
înțelegem însă de 
ce nu toate clubu
rile cu secții speci
alizate au preocu
pări susținute în 
direcția formării ti
neretului. Bunăoară 
clubul bucureștean 
Metalul, antrenor 
Vasile Mavrodin nu 
a prezentat nici 
un concurent. La 
acest club care es
te și „proprietarul" 
excelentei piste de 
motocros unde s-a 
desfășurat concur
sul nici nu există 
secție de tineret. A-

ceasta în timp ce 
cluburi cu posibili
tăți mai restrînse ca 
Locomotiva Ploiești, 
Poiana Cîmpina, Vo
ința Sibiu, s-au pre
zentat la start cu 
autentice „speranțe". 
Să fie acesta re
zultatul faptului că 
marea parte a sec
ției moto de la Di
namo, recent desfi
ințată (de ce ?) a 
fost transferată la 
Metalul ? Clubul a- 
re. deocamdată a- 
lergători, „de-a ga
ta". Dar peste cîțiva 
ani ?

VIOREL RABA

Doar 60 de spectatori ia bascheți
Etapa a Il-a a returului cam

pionatului republican de baschet 
masculin a programat în sala 
Floreasca două dintre cele mai 
importante meciuri ale etapei : 
Dinamo și Universitatea Cluj 
(scor 97—74) și I.C.F. — Comer
țul Tg. Mureș (74—55). Din pă
cate numai atît — nivelul tehnic 
și spectacular al ambelor întîl- 
niri nu este în măsură să atragă

spectatori și așa foarte puțini în 
ultima vreme. în această dumi
nică au fost prezențl în sala Flo
reasca 60 de spectatori.

Alte rezultate înregistrate în 
etapa de ieri : Feminin : Politeh- 
nica-Bucureștl — Universitatea- 
Cluj 78—60 (39-22) ; Rapid— 
Crișul Oradea 98—67.

P. CONSTANTIN

In „C.C.E." la handbal

Speranțe îndreptățite pentru retur
Așteptat cu mare interes, me

ciul tar dintre echipele Dynamo 
Berlin șl Steaua, desfășurat în 
cadrul semifinalelor „C.E.E." la 
handbal masculin, a dat cîștig de 
cauză gazdelor, care au învins 
cu 16—15 (8—9). Diferența de un 
singur gol dă speranță hadbaliș- 
tilor români pentru returul care

se va desfășura duminica viitoa
re la București. Din echipa 
Steaua, o formă deosebită au 
avut : portarul Dincă (care a a- 
părat și o lovitură de la 7 metri) 
și Gruia (autor a 7 goluri). Ce
lelalte goluri ale echipei bucu- 
reștene le-au marcat, cîte două, 
Goran, Iacob, Marinescu iar Oțe- 
Iea și Popescu cite unul.

Personalitatea
antrenorului

Incendiată de tulburătoare a- 
murguri, primăvara doare și răs
colește. Pe o vreme atît de fru
moasă, ți-e milă să mergi la fot
bal. Tuturor — jucători, arbitri 
și spectatori — ne vine mai la 
îndemînă s-o pornim hai-hui pe 
sub castanii ce și-au comandat 
candelabre care se vor aprinde 
în mai sau pe alei prunduite în 
marginea cărora au scos capul 
primele fire de ștevie. Pînă iese 
loboda, care-mi place mie foarte 
mulț, pen tiu că (virgulă) colo
rează plăcut borșul, eu, cot la 
cot cu niște înrăiri microbiști, bat 
drumul stadioanelor.

Sîmbătă m-am deplasat în 
Dealul Spirei (cine a avut ideea 
chioară să ne taie cuplajele și să 
le împrăștie pe distanța de două 
zile, n-are mamă, n-are tată, 
n-are iubită, n-are copii) și am vă
zut Rapidul zbătîndu-se să urce 
spre jumatea clasamentului, unde 
toată lumea are ciorapi de lînă 
găuriți numai prin dreptul deștu
lui mare, și primește ciocolată, 
sub formă de batoane, ca să-și 
refacă energia cheltuită spre des
fătarea tribunelor (vorbă să fie, 
că gîrla tot cu noroi curge I). Rar 
de tot poți întîlni atîta dezinteres, 
neputință și lîncezeală. Sîntem, 
neîndoios lucru, sortiți să fumăm 
frunze de iederă servite pe post 
de tutun calitatea I, cu foiță 
înăuntrul pachetului. Golul lui 
Codreanu (bun pentru scara cla
samentului) ne-a lăsat reci ; mult 
mai mult ne-a încălzit bara lui 
Ion Ionescu, jucător care a în
ceput să se reobișnuiască cu cli
ma din Giulești. Eu sînt convins 
că Ionescu cotat la un preț pe care 
nu vi-1 puteți imagina la bursa 
Europei care face averi cu r 
balul, ar fi servit înzecit

de 
FÂNUȘ NEAGU

fot- 
mai

mult interesele noastre pe plan 
sportiv dacă ar fi fost lăsat a- 
casă, să se antreneze, împreună 
cu Durnitru, cu Pop, cu Greavu 
și eu Motroc, decît să fie purtat 
în Africa și America de sud de 
către directorul Angelo Niculescu, 
care l-a pus să-și încerce driblin
gul în fața a nenumărați copii 
vagabonzi de pe plaje celebre.

Rapidul a jucat ca o echipă 
sleită, U.T.A. ca o formație în 
cîrje. Mersi de spectacol, mai 
bine aș fi luat-o razna peste cîmp 
în căutarea acelei flori galbene 
care se numește ochiul boului.

Duminică am rămas în casă și 
am urmărit la televizor partida 
Steagul roșu-Argeșul. Un film 
de epocă, voalat de prea multă 
zăcere prin depozite umede. O- 
peratorii televiziunii, plătiți’ 
probabil, de vreo firmă de 
ochelari, ne-au agasat cu imagini 
șterse. Totul se petrecea în plan 
III și trebuia să facem serioase 
eforturi ca să deslușim figurile 
jucătorilor. Să zicem că opera
torii sînt începători, și nu prea 
au habar de prim-planuri, ce-a 
păzit, însă, dispecerul studioului? 
Știm cu toții cum sînt munții și 
plopii pe la Brașov, ne-ar fi in
teresat mai mult să vedem me
ciul. Dar atît cît am văzut, ne-a 
plăcut. Nu în întregime, ci par
țial. Stegarii s-au bătut pe viață 
și pe moarte și au cîștigat. Golul 
al doilea, însă, e discutabil. N-aș 
putea să jur că Necula era în of- 
seid, dar parcă ceva-ceva tot 
nu-mi miroase a bine. Arbitrul

Macovei (dacă-i pe stele, i-aș da 
una singură, și aceea fără un 
colț) â comis multe greșeli. Cea 
mai gravă este aceea că a scurtat 
timpul de joc cu cîteva minute 
(avea întîlnire ? pierdea trenul ? 
i se urfse să tot fluiere ?). E 
drept că și combatanții l-au cam 
întins, mai ales Narcis Coman, 
despre care continui să cred că 
este cel mai bun portar al nos
tru. Punct negru pentru Jenei 
care s-a repezit cu toată puterea 
în dantura lui Țurcan. Cerbul de 
aur și de argint, în ordine, lui 
Nicoiae Gheorghe și Dobrin.

Steaua a trecut în frunte — 
și problema șefiei se va decide, 
după mine, în înfruntare directă 
— dar nu mă pot abține să nu 
spun că militarii au beneficiat de 
bunăvoința adversarilor.

Progresul intră în zodie feri
cită (de-ar ține-o cureaua I), iar 
Dinamo a spulberat urîtul in
vincibilității oltenilor pe teren 
propriu. Prietenul meu Petre 
Dragu, la curent cu toate discu
țiile din vestiar ale craiovenilor, 
va fi oftînd adînc între pereții 
cu lambriuri afumate de la Mi
nerva. Țin să-l anunț că Pîrcălab, 
Haidu și Nunweiller VI îmi pro- 
miseseră de mult să mă răzbune 
pentru toate misivele încărcate 
de invective pe care Ie primesc 
din ținutul Jiului.

P.S. — destinat special antre
norului echipei naționale Angelo 
Niculescu :

— Sînt foarte ocupat. Dacă 
aveți să-mi spuneți ceva cu a- 
devărat important (cum susține 
emisarul dumneavoastră) o puteți 
face prin intermediul presei, 
promit să vă răspund în 24 
ore.

Vă 
de

Z ATE
DIVIZIA B

SERIA I

Conduce în clasament PO
LITEHNICA IAȘI
puncte.

cu 22

Politehnica Galați — Meta
lul București 1—1 ; Electro
nica Obor — Politehnica Iași 
0—0 ; Politehnica București — 
C.F.R. Pașcani 2—0; Portul 
Constanța — Chimia Suceava 
1—0; Ceahlăul P. Neamț — 
Metrom Brașov 1—0 ; Flacăra 
Moreni — Poiana Cîmpina 
1—0 ; Victoria Roman — Chi
mir Rm. Vîlcea 0—0.

SERIA II-A

sirmei
Cluj —

C.S.M. Sibiu — Ind. 
C- Turzii 3—0 ; C.F.R.
Gaz metan Mediaș 3—0 ; Me
talul Hunedoara — Minerul 
Baia Mare 0—0 ; Olimpia Ora
dea — Politehnica Timișoara 
3—1; C.F.R. Timișoara — Va-

gonul Arad 0—0 ; C.F.R. I.R.T. 
Arad — Crișul Oradea 1—0; 
C.S.M. Reșița — A. S. Cugir

Conduce în clasament VA
GONUL ARAD cu 21 puncte.

TINERET (rezervă)
Rapid — U.T.A. 2—1 ; Pro

gresul — Jiul 1—1 ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Steaua 2—1 ; Steagul 
roșu — F.C. Argeș 1—1 ; „U" 
Craiova — Dinamo Buc. 1—2 ; 
Petrolul — Farul 2—0 ; Dinamo 
Baeău — „U" Cluj 6—4.

Steaua — Rapid

Dinamo — Progresul
F.C. Argeș — „U“ Craiova
Farul — A. S. A. Tg. Mureș
Jiul — Petrolul

1. STEAUA 15 8 4 3 27—15 20
2. F. C. ARGEȘ 15 8 3 4 23—12 19
3. FARUL 15 7 3 5 22—14 17
4. „U“ CLUJ 15 6 4 5 17—18 16
5. DIN. BACAU 15 8 0 7 20—27 16
6. PETROLUL 15 7 1 7 17—15 15
7. „U“ CRAIOVA 15 7 1 7 19—18 15
8. A.S.A. TG. MUREȘ 15 5 5 5 17—21 15
9. U.T.A. 15 6 2 7 13—13 14

10. RAPID 15 6 2 7 17—20 14
11. JIUL 15 5 3 7 20—18 13
12. DIN. BUCUREȘTI 15 4 5 6 16—20 13
13. PROGRESUL 15 3 6 6 15—21 12
14. STEAGUL ROȘU 15 4 3 8 10—21 11

UTA — Dinamo Bacău

„U“ Cluj — Steagul roșu

TRIMIȘII NOSTRII
BRAȘOV

Pe stadionul „Bartolomeu" din 
Brașov „Steagul roșu" a întâlnit 
echipa F.C. Argeș. De-abia în mi
nutul 44 bara porții piteștenilor 
se cutremură. Dar numai atît. Go
lul întîrzie. El va veni abia în 
minutul 58 cînd, dintr-o centrare 
perfect executată, de către debu
tantul Nicoiae Gheorț' 
mai tînăr jucător de 
gul roșu" — Necula 
Gazdele, se lasă însă prea ușor 
cuprinse de fumul efemer al vic
toriei și slăbesc ritmul. O greșeală 
de apărare și în minutul 80 Nuțu 
egalează. Stupoare ! Cu 5 mi
nute înainte de sfîrșitul jocului, 
același Nicoiae — deosebit de ac
tiv șj inspirat de-a lungul între
gului meci — înscrie golul victo
riei.

•ghe, cel 
la „Stea- 

înscrie.

ROMULUS LAL

PLOIEȘTI
Farul nu ar fi fost întrecut atît 

de categoric de Petrolul dacă ju
cătorii săi ar fi luptat cu 
mai mult curaj și cu mai 
multă ambiție. Dar mingile — 
puține la număr — prinse de con- 
stănțeni și trimise spre poarta pe
troliștilor au fost lucrate parcă cu 
încetinitorul. După părerea mul
tora din cei peste 22 000 de 
spectatori prezenți, jocul petroliș
tilor nu s-a ridicat la valoarea ce
lui oferit, duminica trecută în Ca
pitală. Mai mult, aflîndu-se în 
jumătatea de teren a constănțeni- 
lor, petroliștii se trînteau pe jos, 
simulind faulturi, reclamând arbi
trului obstrucții care mai de care 
mai ingenioase. O atitudine ne
sportivă pe care arbitrul bucureș
tean C. Petrea, autoritar și com
petent, a pus-o la punct tn cîteva 
rânduri.

ION TEOHARIDB

24 martie 1968
(Urmare din pag. I)

RELATEAZĂ DIN
BACĂU

Deși nu a jucat mai bine decît 
ou o duminică în urmă, la Bucu
rești, Dinamo Bacău a cîștigat, 
spre tristețea lui Teașcă, meciul 
cu „U“ Cluj cu 2—0 prin golurile 
marcate de Ene Daniel și fratele 
său Gheorghe. Și-au împărțit 
mica glorie frățește. Dinamo a 
evoluat ca o echipă omogenă, ma
tură, avînd în Lică Nunweiller și 
Kiss stîlpi solizi pentru apărare și 
atacanți întîmplători dar deosebit 
de periculoși.

Craiova nu a reușit nimic din 
ceea ce spectatorii doreau. Prin 
jocul prestat, pentru care nici cel 
mai indulgent profesor nu le-ar fi 
dat nota de trecere, unsprezecele 
craiovean a reușit să transforme 
entuziasmul, frenezia și afecțiu
nea generosului public, minut de 
minut, picătură cu picătură într-o 
baie de fiere. . Echipa a apărut 
ieri ca după schimbul III. Torțele 
pregătite pentru „finalul fierbin
te" — cum anunța ziarul local au 
rămas sub băncile tribunelor. 
Păcat.

ION CHIRIC

CRAIOVA
40 000 de spectatori (record) 

doreau cu ardoare menținerea 
Universității în plutonul echipelor 
ce aspirau la titlu, anularea unei 
tradiții și obținerea primei victorii 
a echipei lor favorite, în fața dina- 
moviștilor hucureșteni. Dar cu 
toate eforturile tribunei — 4 si
rene, sute de clopote de toate 
mărimile și zeci de trompete, ga
leria cu dirijorii consacrați au 
lucrat fără întrerupere — „U“

GHEORGHE FECIORU

TG. MUREȘ
La 1—1 debutantul Caniaro 

(intrat în locul lui Mureșan) prea 
timorat și cu trac, ratează cea 
mai bună ocazie, cu 4 minute 
înainte de fluierul final. Pavlo- 
vici, colegul de echipă, nu gă
sește altceva de făcut decît să-I 
bruscheze, deși nu cu mult îna
inte ratase el însuși o bună oca
zie.

O revenire la vechi maniere ?

CORNELIU POGĂCEANU

in săli și pe stadioane
• BASCHET — Sîmbătă — 23 martie de Ia orele 16,30 în sala 

Floreasca : Progresul — Voința Brașov (f); Voința Buc. — Poli
tehnica Buc. (f.)

Duminică — 24 martie de la orele 8,30 în sala Floreasca 
Politehnica Buc. — Politehnica Iași (m); Steaua — Farul Con-

ÎUfUripțrrUȚffflrrrYrrriflfrryftf,

de la ceilalți. Anta nu înseamnă, firește, că oricare antrenor 
de clasă va fi neapărat un performer; aici, însă, ca și în 
alte domenii de activitate nimeni nu poate spera să fie luat 
în serios multă vreme, pentru faptul că lansează teorii super
be, dar neproductive, dovedindu-se absolut neavizat în „mă
runțișuri", in micile și marile „secrete ale meseriei"...

Autoritatea morală, prestigiul antrenorului se bizuie, de 
asemenea, pe exemplul pe care-l dă in afara terenului sau 
sălii de antrenament, prin ținută, prin exprimare, prin reac
țiile in diverse situații, prin linia generală de comportare. 
Zadarnic va propovădui abstinența un om — fie chiar foarte 
înzestrat, pe plan profesional — care își petrece majoritatea 
timpului liber în compania sticlelor colorate, in chefuri, in 
„distracții" incompatibile cu mediul sportiv, cu activitatea 
sporită de performanță. Și, la drept vorbind, cum ar mai 
îndrăzni să aspire, în atari condiții, la stima și la admirația 
oamenilor din subordine ? Oricât i-ar „prelucra" in ședințe 
oricât i-ar muștrului ulterior — ascendentul moral, odată 
știrbit e foarte greu de refăcut!

îmi amintesc că, îndată după Anul Nou, mi-au căzut in 
mină citeva ziare de sport din Franța, relatînd, între altele, 
aspecte din cadrul turneelor întreprinse acolo de două echipe 
românești de rugbi : Dinamo București și Grivița Roșie. M-a 
impresionat in mod deosebit o fotografie care-i înfățișa pe 
componența celei de-a doua formații, in vizită la una dintre 
faimoasele pivnițe din patria ,,șampaniei" Reporterul fran
cez își informa cititorii că elevii lui Viorel Moraru au ridicat 
simbolic paharele oferite de gazde dar nici măcar nu și-au 
înmuiat buzele în magnifica băutură, deoarece in după amia
za aceleiași zile, aveau meci! Semnatarul articolului adăuga, 
fără a-și ascunde admirația, că n-a fost nevoie de nici un 
cuvint, de nici o intervenție, oricît de discretă, a antrenorului 
echipei feroviare : pur și simplu, băieții știau singuri ce au de 
făcut și s-au comportat în consecință...

lată un exemplu modest, dar sugestiv, după părerea mea, 
de autoritate neforțată, de unitate de vederi între antrenor 
și colectivul său. Ceea ce, ținînd seama de personalitatea lui 
Viorel Moraru, nici nu trebuie să ne mire.

Ar fi îmbucurător să putem cita cît mai multe aspecte simi
lare ; din păcate, numărul „profesorilor" vrednici de laudă, 
la acest capitol, nu se dovedește prea însemnat. Cunoaștem 
destule cazuri în care antrenori înzestrați — unii dintre ei, 
cu serioase „state de serviciu" în activitatea competiționalc^ 

s-au lăsat tirîți pe panta degradării, măsurîndu-și forțele în 
grade alcoolice și în nopți albe — adesea, chiar in tovărășia 
propriilor elevi! Nu-i greu de înțeles că, procedind astfel, 
ei și-au subminat definitiv orice urmă de autoritate, au 
pierdut controlul asupra celor pe care trebuiau să-i educe...

tn principiu mi se pare salutară ideea ca antrenorul să 
devină treptat un prieten mai mare, un confident și un 
sfătuitor al oamenilor cu care lucrează; dacă^ însă, această 
apropiere tinde să capete nuanțe de prieteșug, de familiarism, 
de spirit de gașcă, împletind asupra disciplinei din rându
rile colectivului, este preferabil ca raporturile să rămînă mai 
reci, dar mai sănătoase !

stanța (m); I.C.F. — Dinamo Buc. (m).
• Fotbal Duminică 24 martie, Stadionul „23 August", cuplaj 

interbucureștean, etapa XVI-a: Dinamo — Progresul (orele 
13,30); Steaua — Rapid (orele 15,45).

• HANDBAL Duminică 24 martie, orele 19 sala Floreasca: 
Steaua — Dynamo Berlin — meci retur în semifinalele „CCE“.
• HOCHEI PE GHEAȚĂ Sîmbătă 23 și duminică 24 martie de 

la orele 17 și respectiv 9 și 17, Ia patinoarul artificial „23 August": 
Meciuri în cadrul turului IV al Campionatului național.

• LUPTE GRECO ROMANE Luni 18 martie, orele 18, în sala 
Dinamo : România — RSS Bielorusă.

• ȘAH Intre 18 și 24 martie, zilnic, de la orele 16,30 în aula 
IPGG : Concursul internațional de șah al României.

• VOLEI Miercuri 20 martie, orele 18, sala Dinamo : Dinamo 
Buc. — Wisla Cracovia (f.) „CCE“ partidă retur.



Din agenda bogată a eve
nimentelor internaționale 
ale săptămînii care a trecut, 
ne oprim azi, în comenta
riile noastre, la încheierea 
recentei faze de negocieri 
privind tratatul de neproli- 
ferare a armelor nucleare, 
alegerile preliminare desfă
șurate la New Hampshire 
(S.U.A.) și implicațiile exe
cuțiilor patronate de rasiștii 
sud-rhodesieni.

De la 
Geneva 
la OM
La Geneva s-a încheiat joi o 

nouă fază a dezbaterilor din ca
drul Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, asupra proiec
tului unui tratat de neproliferare 
a armelor nucleare. Concluzia 
ce se degajă după această fază a 
negocierilor este — așa cum s-a 
subliniat de către reprezentanții 
multor state nenucleare reprezen
tate sau nu în Comitet •— că 
actuala formă, revizuită, a proieo- 
tului de tratat prezentată de 
cei doi copreședinți (U.R.S.S. și 
S.U.A.) nu corespunde încă ce
rințelor, că ea necesită îmbunătă
țiri în domenii esențiale. De un 
larg ecou și de aprecieri favora
bile în rîndul opiniei publice in
ternaționale s-a bucurat docu
mentul de lucru prezentat de 
reprezentantul României în ședin
ța specială de luni a Comitetului, 
document ce se înscrie pe linia 
eforturilor perseverente ale tării 
noastre de a-și aduce contribu
ția la elaborarea unui tratat echi-

nerf, președintele Confederației 
Elvețiene, Spuehler, declara că 
își alătură glasul celor care cer 
„un tratat echilibrat, susceptibil 
de a fi semnat și ratificat de un 
foarte mare număr de puteri, 
mai ales de toate statele care nu 
dețin arma atomică, dar sînt ca
pabile să dezvolte tehnica nucle
ară".

Acum, atenția se îndreaptă spre 
apropiata sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. care ur
mează să dezbată problema tra
tatului de neproliferare. Este cert 
că numai printr-o abordare răb
dătoare și perseverentă, în spiri
tul egalității se vor putea obține 
noi progrese în perfecționarea 
tratatului de neproliferare, va 
putea fi obținut un instrument 
juridic eficient, demn de sprijinul 
tuturor popoarelor, care să con
tribuie Ia sporirea gradului de se
curitate a statului, la înaintarea 
pe calea dezarmării nucleare, la 
progresul general uman.

Prelu
diu elec

toral
ameri

can
Eveniment notabil al săptă

mînii trecute, primele prelimi
nare electorale americane desfă
șurate în statul New Hampshire 
au furnizat un test concludent al 
opoziției americanilor față de

labil șl eficace care să constituie 
o verigă dintr-un lanț de măsuri 
obligatorii menite să ducă la o 
cit mai apropiată dezarmare nu
cleară — cale radicală pentru e- 
iiberarea omenirii de pericolul 
războiului atomic. Prezentînd pro
puneri realiste, concrete, privind 
probleme de deosebită însemnă
tate ca aceea a controlului, a 
legăturii dintre tratatul de nepro
liferare și alte măsuri tinzînd la 
dezarmare, a garanțiilor de secu
ritate pentru statele nenucleare, 
reprezentantul român a sublinia! 
necesitatea unor dezbateri și ne
gocieri perseverente, în continua
re, care să asigure noi progrese 
în îmbunătățirea proiectului de 
tratat. în acest spirit, s-au expri
mat și reprezentanții altor state în 
Comitet (Italia, Brazilia, India 
Birniania, R.A.U.) relevînd că 
proiectul revizuit al celor doi co
președinți nu include în suficien
tă măsură propunerile făcute de 
al’i participanți, că nu satisface 
pe deplin cerințele legitime ale 
țărilor nenucleare și că ele necesi
tă perfecționări în puncte dintre 
C"’e mai importante.

De altfel, această concluzie se 
degajă și din raportul final ce ur
mează a fi prezentat Adunării 
Generale a O.N.U. Acest raport 
este, propriu zis, o trecere în re
vistă a activității depuse în Co
mitet. cuprinzînd mai multe a- 
nexe în care sînt incluse proiec
tul tratatului înaintat de delega
țiile U.R.S.S. și S.U.A., propune
rile și documentele de lucru ale 
dfieritelor delegații și guverne 
reprezentate sau nu în comitet, 
precum și intervențiile orale ale 
delegațiilor.

Comentînd încheierea recentei 
faze a negocierilor, observatorii 
din Geneva relevă că din cele 
27 de obiecții formulate la adre
sa proiectului de tratat, textul re
vizuit n-a reținut decît 3 și sem
nalează „sentimentul de insatis
facție" al majorității statelor ne
nucleare în legătură cu această 
stare de lucruri. La New Delhi, 
premierul Indira Gandhi preciza 
joi că numai dacă textul proiec
tului va fi modificat într-un fel 
care să satisfacă interesele Indiei, 
guvernul său va putea fi în mă
sură să semneze documentul. Vi-

politica actualului guvern al 
S.U.A. în Vietnam.

Succesul repurtat de senatorul 
McCarthy, pe care mulți ameri- 

. ,lenumesc „candidatul 
a *nlrecut cu mult aștep

tările suporterilor săi, materia- 
iizîndu-se în 42 la sută din vo
turile acordate democraților. Să 
ne amintim că doar cu cîtva timp 
înainte, observatorii politici îi 
acordau 10—20 la sută din vo
turi, ca apoi cifra să înregistreze 
un spor prodigios. Intrat în cursă 
— potrivit declarațiilor sale — 
numai pentru a exprima opoziția 
față de escaladarea războiului în 
Vietnam, senatorul McCarthy ne
sprijinit în niciun fel de mașina 
electorală a partidului democrat, 
a repurtat o adevărată victorie, 
o dovadă concludentă a stării de 
spirit a corpului electoral ame
rican. Fără să fi fost înscris în 
prealabil pe lista candidaților 
posibili, dar beneficiind de spri
jinul întregului aparat electoral 
al partidului democrat din New 
Hampshire, președintele Johnson 
a obținut numai 48 Ia sută din 
voturi, fapt care învederează te
merile Casei Albe cu privire la 
starea de spirit nefavorabilă a 
națiunii americane față de inter
venția și escaladarea agresiunii 
americane în Vietnam. Este cu 
atît mai concludent succesul se
natorului McCarthy cu cît tema 
unică cu care acesta și-a desfășu
rat campania electorală a fost ne
cesitatea. încetării războiului în 
Vietnam. McCarthy este un par
tizan convins al negocierilor ime
diate, el s-a pronunțat pentru o- 
prirea necondiționată a bombar
damentelor asupra Vietnamului 
de nord subliniind „consecințele 
dezastruoase" atît pe plan ex
tern cît -și pe plan intern a poli
ticii americane în Vietnam. Suc
cesul repurtat de McCarthy nu 
este „teritorial" pentru că așa 
cum a arată sondajul institutului 
Gallup din 10 martie preferințele 
a aproape jumătate dintre ame
ricani merg spre platforma de 
pace a senatorului McCarthy, 
socotind intervenția S.U.A. în 
Vietnam „o eroare". Pe de altă 
parte, hotărîrea guvernului ame-

următoa-rican de a satisface în următoa- 
rele 30 de zile cerințele genera
lului Westmoreland de a rpori 
numărul soldaților corpului ex- Q 
pediționar dislocat în Vietnamul 
de sud a contribuit, așa cum re- 
marcă presa americană, la o „es- O 
caladare a nemulțumirii" față de 
guvernul Johnson. Rezultatul _ 
testului electoral de la New W 
Hampshire oglindește faptul că 
neîncrederea și nemulțumirea iz- a 
vorite din politica vietnameză a W 
guvernului S.U.A. sînt mai pro
funde decît oricînd în trecut. A- A 
cest rezultat, apreciază „TIMES", “ 
poate fi socotit „o înfringere con
siderabilă" pentru Johnson. A 

în acest context trebuie sem- ™ 
nalată apariția unui nou element 
pe scena politică americană. Sîm- 
bălă, senatorul Robert Kennedy 
(care, după cum se știe, se pro- _ 
nunță împotriva escaladării în- 9 
tervenției S.U.A. în Vietnam) a 
anunțat că a hotărit să-și pre- 
zinte candidatura, din partea 
partidului democrat, la alegerile 
prezidențiale din noiembrie pre- a 
cizînd că înțelege să-și desfășoare W 
campania electorală „nu în opo
ziție ci în armonie cu cea a Iui 
McCarthy". El a subliniat că în ™ 
prezent e convins de faptul că 
politica dezas 
Statele Unite__r____ _ ______
ficată decît printr-o schimbare a 
oamenilor care o elaborează. In M 
cadrul conferinței de presă la w 
care și-a anunțat candidatura, 
R. Kennedy a ținut să reafirme A 
că S.U.A. trebuie să întrerupă 
bombardamentele asupra Viet
namului de nord pentru a se per- 9 
mite începerea de tratative de 
pace. El s-a pronunțat, de ase
menea, în favoarea unei dezesca- 
ladări a războiului vietnamez.

ditica dezastruoasă urmată de 
ațele Unite nu poate fi modi-

Succese ale Convor 
birile

vietnamezi
Baza americană de la Kh» 

Sanh a fost supusă timp de mai 
multe ore, sîmbătă noaptea și 
duminică dimineața, unui intens 
tir al artileriei patrioților. Obu
zele lansate de aceștia au distrus 
un depozit de muniții și au de
teriorat o instalație radar a tru
pelor americane. Patrioții au pă
truns pînă la un avanpost situat 
în imediata apropiere a bazei de 
la Khe Sanh, unde se află încer- 
cuiți de mai multe săptămâni a- 
proximativ 6000 pușcași marini 
americani. Detașamentele Fron
tului Național de Eliberare se 
află în momentul de față atît de 
aproape de baza americană incit, 
remarcă agenția France Presse, 
se poate spune că ele dețin ex
tremitatea pistei de ateriza], A- 
ceastă extremitate se află la mar
ginea unei văi adinei unde sînt 
concentrate fortificații ale deta
șamentelor F.N.E. care atacă cr
eioanele americane, puține la nu
măr, care mai încearcă încă să 
ajungă la baza de la Khe Sanh.

patrioților sud

R. D. VIETNAM. Tinere 
dintr-un detașament de 
autoapărare din Handl în 
timpul pregătirii de luptă

Nikezici 
Luns

In comunicatul cu privire 
la convorbirile dintre Marko 
Nikezici, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, și Joseph 
Luns, ministrul de externe al 
Olandei, se constată dezvol
tarea cu succes a relațiilor 
dintre cele dou?» țări in toate 
domeniile și se exprimă ho
tărîrea părților de a intensi
fica colaborarea pe plan po
litic, economic, cultural și 
științific. In cursul convor
birilor, Luns a manifestat o 
înțelegere deplină față de e- 
forturile Iugoslaviei in scopul 
întăririi relațiilor economice 
cu țările membre ale C.E.E. 
și s-a declarat de acord că 
pentru aceasta este necesar 
si înceapă tratative în ve
derea găsirii unor soluții sa
tisfăcătoare.

Blaiberg la el acasă

Execu
/iile din

Rho
desia

în cursul săptămînii 
Rhodesia a continuat să 
țină puternic în atenția 
publice internaționale, 
nul de la Salisbury a 
executarea a încă doi 
ceea ce a dus la intensificarea 
indignării și protestelor în lume. 
Fără îndoială că tocmai aceste 
proteste au determinat în bună @ 
măsură grațierile ulterioare. Dar 
asupra tuturor mobilurilor aces
tui „gest" observatorii încă nu 
s-au edificat pe deplin. Se pre
supune că Smith vrea să păs
treze în continuare o „ficțiune 
juridică". Punîndu-1 pe Cliffort 
Dupont („administratorul-dele- 
gat" al Londrei, dar nerecunos
cut de aceasta) să acorde „în 
numele coroanei” grațierea uno- A 
ra dintre africanii condamnați la 
moarte, șeful guvernului de la 
Salisbury a vrut să legitimeze, A 
indirect, omorurile anterioare. Se 
emite, apoi, ipoteza că prin cele 
cinci spînzurări echipa aflată 
Ia cirma Rhodesiei a provocat 
destul zgomot, și-a afirmat încă 
o dată „autoritatea" și ar consi- 
dera, prin aceasta, că „și-a făcut 
suma". Demonstrația de forță 
odată făcută, Smith ar dori să 
slăbească puțin coarda, poate și 
în vederea unor viitoare nego
cieri cu Londra.

Dar e greu de presupus că 
manevrele acestea să șteargă, cît. 
de cît, impresia sinistră pe care 
au produs-o cele cinci asasinate. 
La O.N.U. se caută o cale de A 
rezolvare a chestiunii rhodesie- 
ne. Dar discuțiile de acolo nu 
provoacă prea mare optimism. A 
„Crimele prin care guvernul de w 
la Salisbury a insîngerat țara — 
scrie COMBAT — atrag încă 
o dată atenția asupra imposibili
tății în care se găsește O.N.U. 
de a împiedica repetarea lor", a 
întrucît, potrivit Chartei, Națiu- ™ 
nile Unite nu pot interveni de
cît în caz de agresiune sau de A 
amenințare la adresa păcii, unii ” 
juriști au propus ca cele petre
cute în Rhodesia și în Africa de A 
sud să fie considerate ca o 
amenințare a păcii în lume. Se 
va merge oare pe acest traseu ? @ 
Cei mai mulți sînt sceptici în 
această privință.

Englezii par deciși să lase în 
orice caz o portiță deschisă 
spre noi tratative. Așa se ex
plică, desigur, și tendința evi- 
dentă în unele luări de poziție 
britanice de a-1 scoate întru- 
cîtva din cauză pe Smith, pu- @ 
nînd cele petrecute pe seama 
„aripei dure" a partidului de 
guvernămînt din Rhodesia. Se 0 
amintește că același lucru s-a 
petrecut și pe vremea faimoase- _ 
ior convorbiri de pe vasul „Ti- W 
ger". Smith ar fi dorit el cum
va un compromis, însă „durii" » 
i-au forțat mîna spre ruptură. W 
După uciderea celor cinci afri
cani, legenda de mai sus nu mai xs» 
are nici o șansă de a fi luată în “ 
serios, dar repunerea ei în circu
lație pare să indice că britani- 
cii nu vor întreprinde, ca și pînă 
acum, acțiuni hotărîte pentru 
lichidarea regimului rasist de la 
Salisbury.

trecute
se men- 's* 

opiniei 
Guver- A 

ordonat 
africani.

Revenit acasă Sîmbătă dimi
neață, Philip Blaiberg, unicul 
supraviețuitor pînă în prezent al 
unei operații de transplantare a 
inimii, și-a început perioada de 
convalescență răspunzând la miile 
de scrisori și ilustrate ce i-au 
fost adresate din lumea întreagă. 
El intenționează ca în perioada 
de aproximativ o lună de semi- 
izolare și readaptare treptată la 
mediul obișnuit să înceapă redac
tarea unei cărți având ca subiect 
experiența sa neobișnuită.

Agențiile de presă anunță, în 
același timp, că profesorul Bar
nard urmează să procedeze în 
următoarele săptămîni la o nouă 
operație de transplantare, care ar 
putea consta de data aceasta din 
grefa simultană a inimii și a unui 
plămân.

Pe de altă parte, se anunță că 
o echipă chirurgicală de la spi
talul „Wentworth" din orașul

sud-african Durban a încheiat 
pregătirile pentru efectuarea unei 
operații de transplantare a inimii. 
De curînd a fost creat aici un 
institut de imunologie, specializat 
în prevenirea reacțiilor de res
pingere a organului transplantat. 
Se precizează că prima grefă car
diacă ar putea avea loc după 
aproximativ o lună.

Starea sănătății doctorului Phi
lip Blaiberg, singurul supravie
țuitor de pînă acum al unei o- 
perații de tansplantare a inimii, 
continuă să se amelioreze — in
formează un buletin medical pu
blicat duminică seara. Buletinul 
menționează că Blaiberg a petre
cut o după-amiază liniștită, în 
cursul căreia a putut citi și s-a 
odihnit

In capitala Angliei a avut 
loc tn cursul săptămînii trecu
te prima întîlnire din ultimii 
5 ani între un reprezentant al 
guvernului cipriot, condus de 
episcopul Makarios și un con
ducător al comunității turce 
din Cipru — anunță agenția 
France Presse, referindn-se Ia 
surse bine informate din Ni
cosia. Cri ton Tomaritis, pro
curorul general al republicii 
Cipru s-a întilnit de două ori 
cu Rauf Denktash, unul din 
liderii ciprioților turci.

Se așteaptă ca la sfîrșitul a- 
cestei luni să înceapă convor
biri oficiale între cele două 
comunități din insulă. Pentru 
înlesnirea acestor convorbiri, 
guvernul cipriot a și hotărit să 
aprobe înapoierea în insulă a 
lui Denktash.

guvernului R. A. U.
Ziarul egiptean „Al Ahram" a- 

nunță că începînd de sîmbătă 
președintele Republicii Arabe U- 
nite, Gamal Abdel Nasser, proce
dează la o remaniere a cabine
tului său. Președintele Nasser, 
care este de la 19 iunie în același 
timp șef al statului șl șef al gu
vernului, va menține în conti
nuare președinția noului cabinet 
„datorită circumstanțelor actu
ale, pînă la lichidarea urmărilor 
războiului din luna iunie" —

scrie ziarul. Această remaniere, 
subliniază „Al Ahram", este o 
operație indispensabilă pentru a- 
daptarea aparatului executiv su
perior al țării la actualele obiec
tive naționale. Compoziția noului 
guvern urmează să fie anunțată 
în următoarele zile. Se așteaptă 
ca președintele Nasser să pronun
țe un discurs radiotelevizat cînd 
va expune liniile politicii guver
namentale.

BELGIA. Imagine din Bruxelles.

SÎMBĂTĂ au avut loo Ia Uni
versitatea din Madrid noi inci
dente. Poliția călare a intervenit 
de mai multe ori împotriva stu
denților care au ripostat eu 
pietre.

La Universitatea din Santiago 
de Compostela studenții con
tinuă să 
adunare 
torități, 
denți ai

boicoteze cursurile. O 
liberă, interzisă de au- 
a reunit 3 000 de stu- 
facultății de medicină.

MII de studenți italieni au de
monstrat sîmbătă seara pe stră
zile Romei împotriva agresiunii 
americane în Vietnam. Demons
tranții purtau torțe aprinse și 
pancarte pe care erau scrise lo
zinci în sprijinul luptei patrioți
lor vietnamezi. Ei au fost opriți 
de baraje ale poliției cînd s-au 
îndreptat spre ambasada S.U.A. 
Intre poliție și demonstranți s-au 
produs ciocniri. Traficul a fost 
oprit pentru mal multă vreme.

UN NUMĂR de 239 de profe
sori de la Universitatea din Co
lumbia (S.U.A.) au declarat că 
vor sprijini pe tinerii americani 
care refuză să se încorporeze în 
armată pentru a fi trimiși în 
Vietnam. In ziarul universității, 
„Daily Spectator", ei au inserat 
o declarație în care subliniază că 
vor acorda sprijin financiar și 
juridic tuturor studenților car» 
refuză să plece în Vietnam, de
oarece „socotesc războiul dus de 
S.UA. în Asia de sud-est ne
drept și amoral". Acești profe
sori riscă să fie socotiți „vino
vat! • la fel ca și renumitul pe
diatru american Benjamin 
Spock, acuzat de „instigare* a 
tinerilor care protestează împo
triva agresiunii americane In 
Vietnam.

MARELE premiu al celui 
de-al 9-lea Festival cinemato
grafic internațional de la Mar 
Del Plata a fost decernat fil
mului american „Bonnie și Cly
de". Juriul internațional a ho- 
tărît să acorde premiul I pentru 
cea mai bună interpretare mas
culină artistului Tony Musante, 
protagonistul filmului american 
„Incidentul", iar premiul pentru 
cea mai bună interpretare femi
nină artistei franceze Annie Gi- 
rardot, protagonista filmului „A 
trăi pentru a trăi". Premiul pen
tru cea mai bună regie a fost a- 
cordat regizorului ungar Gyorgy 
Rivecz pentru filmul „Trei nopți 
de dragoste', iar premiul pentru 
cea mai bună realizare a fost 
decernat filmului cehoslovac 
„Marketa Lazarova*. Cel mai 
bun film de scurt metraj a fost 
declarat filmul polonez „Trlo-ul 
magic".

In S.U.A. se proiectează un 
oraș acoperit în care nu va fi 
niciodată noroi, va fi întotdeau
na cald, dar nu va fi arșiță.

Noul proiect prevede amplasa
rea unui oraș întreg sub cîteva 
cupole cu diametrul de 2 mile, 
înălțimea fiecărei cupole va fi 
de o milă, și sub șase astfel 
de cupole vor trăi aproximativ 
250 000 cetățeni.

La proiectarea unui astfel de 
oraș, a cărui construire este pre
conizată în nordul statului Min
nesota, într-o zonă a cărei po
pulație se reduce rapid datorită 
iernilor aspra, participă ingineri, 
arhitecți șl prolectanți reputați. 
încă nu a fost aleasă în mod 
definitiv amplasarea orașului.

PENTRU a treia zi consecutiv . 
la Calcutta au avut loc duminică 
incidente între musulmani și 
hinduși. Pînă în prezent, în 
cursul ciocnirilor cu poliția, 
care a inteirvenit pentru a re
stabili calmul în oraș, au fost 
ucise trei persoane, iar alte 40 
au fost rănite.

SĂPTĂMtNALUL britanic 
„Sunday Times* oferă un pre
miu de 5 000 lire sterline primu
lui om care va naviga singur și 
fără oprire în jurul lumii în
tre 1 iunie și 1 octombrie a- 
nul acesta. Săptămînalul consi
deră că cel puțin patru naviga
tori vor concura pentru acest 
trofeu. Ca'președinte al juriului, 
care va decerna premiul, a f£j‘ 
desemnat sir Francis Chiche 
celebrul navigator car» a ti il 
pentru prima dată o asemenea 
călătorie, ou o oprire însă.

De multă vreme lumea 
financiară occidentală n-a 
mai fost așa de frămîntată 
ca în cursul săptămînii 
trecute când cererea de aur 
a bătut toate recordurile 
anterioare. Astfel, la 14 
martie, cînd criza a atins 
apogeul, la Londra au fost 
vîndute peste 200 de tone 
de aur, la Ziirich peste 100 
de tone ș.a.m.d. In aceeași 
zi, către miezul nopții, 
Statele Unite au ridicat 
taxa de scont de la 4,5 la 
5 la sută și au hotărit în 
chip definitiv suprimarea 
acoperirii în aur a circula
ției interne a dolarului. 
Totodată, ele au cerut în
chiderea pieții londoneze a 
aurului.

Ceea ce guvernul en
glez n-a ezitat să facă chiar 
a doua zi. Și imediat după 
ce piața aurului din capi
tala britanică a fost în
chisă, exemplul a fost ur
mat și de alte centre ale 
marei finanțe: Ziirich, 
Frankfurt, Beirut, Milano, 
Lisabona. Neliniștea și 
teama s-au răspîndit și 
mai mult.

Analizând situația crea
tă, specialiștii în probleme 
financiare consideră că ac-

nete „de rezervă", consi
derate la fel de puternice 
ca și aurul. Intre timp, 
însă, cele două monete 
au slăbit considerabil, 
în funcție de evoluția 
situației politico-economice 
din S.U.A. și Marea Brita- 
nie. Avatarurile lirei sînt 
cunoscute. După eforturi 
disperate de păstrare a in
tegrității acestei monete, 
guvernul britanic a fost 
nevoit să procedeze, la 
sfîrșitul anului trecut, la 
devalorizare.

Statele Unite n-au vrut

ar obține pe dolarii lor 
mai puțin aur decât în pre
zent. Prin urmare, de ce 
să nu-i schimbe de pe 
acum ? O îngrijorare deo
sebită a stârnit, de ase
menea, posibilitatea anu
lării convertibilității dola
rului. In acest caz rezer
vele de dolari ar fi echi
valat cu rezervele unei ma
nete oarecare. Și atunci, 
date fiind dificultățile li
zibile ale economiei fi fi
nanțelor americane — difi
cultăți create în primul 
rind de războiul din Viet

Atunci a intervenit sus
pendarea vânzărilor de aur 
la Londra și în alte orașe 
occidentale, fapt care, po
trivit agenției FRANCE 
PRESSE, „echivalează cu 
un embargou temporar asu
pra vânzărilor de aur". De 
altfel, chestiunea embar
goului s-a pus și în S.U.A. 
(alături de variantele deva
lorizării sau anulării con
vertibilității, ambele res
pinse, deocamdată, de gu
vernul american). Ministrul 
de finanțe, Fowler, a anun
țat că un embargou parCRIZA AURULUI

•
 tuala „goană după aur" 
este rezultatul deficiențelor 
sistemului monetar inter-

•
 occidental (Gold Exchange 
mvi nucnn Standard). După cum se

fi"1' ?tie> ^aza cestui sistem
DOINA TOPOR stă convertibilitatea dola-

ION CODRU rului și lirei sterline, mo-

să adopte o măsură simila
ră, și pentru a păstra 
cursul la 35 de dolari un
cia de aur au început o pu
ternică campanie de lămu
rire a partenerilor lor că 
„o economie occidentală 
sănătoasă depinde de un 
dolar puternic". Strădania 
nu prea dădea însă rezul
tatele așteptate. Partenerii 
nu se lăsau convinși, se 
uitau cruciș la dolar și... 
cumpărau aur. Teama cea 
mai mare a țărilor occiden
tale o provoca spectrul de
valorizării dolarului. După 
o astfel de operațiune ele

nam — a început „goana 
după aur". Toți voiau să se 
descotorosească cît mai re
pede de dolari și să intre 
în posesia sacrosanctelor 
bare de metal strălucitor. 
Și, evident, cu toată stră
dania depusă în acest sens, 
cursul dolarului n-a putut 
rămâne neatins. S-a ajuns 
la 35 de dolari și 25 cenți 
uncia de aur. La Frankfurt 
s-a ajuns de la 3,9810 la 
3,9750 mărci pentru un 
dolar; la Berna de la 
4,3350 la 4,2950 franci el
vețieni pentru un dolar 
șa.m.d.

țial a fost deja instituit. 
In termenii lui, Statele 
Unite mențin convertibili
tatea dolarului la 35 de 
dolari uncia de aur pentru 
tranzacțiile cu băncile cen
trale, dar, în schimb, nu 
mai vând aur pe piața lon
doneză, iar particularii nu 
vor mai putea să-și schim
be dolarii la cursul oficial. 
O asemenea restricție ar 
putea duce în cele din 
urmă la crearea unei piețe 
neoficiale a aurului.

Se crede că tocmai o 
astfel de separare a fost dis
cutată la Washington de

guvernatorii băncilor cen
trale din țările membre ale 
„pool-ului". Guvernatorii 
ar fi luat în conside
rare înființarea a două 
piețe ale aurului: una ofi
cială, rezervată băncilor 
centrale, care vor putea în 
continuare să convertească 
aurul lor la 35 de dolari 
uncia, și o piață liberă, 
unde prețul să aibă fluc
tuații în funcție de cerere 
și ofertă.

Bântuind ca un ciclon, 
pe o arie foarte largă, cu
prinzînd, practic, întreaga 
lume capitalistă, criza au
rului a zguduit puternic 
Whitehall-ul, din rîndul 
căruia s-a desprins un mi
nistru proeminent, a doua 
personalitate a guvernului 
britanic. Demisia lui 
George Brown, afirmă ob
servatorii, cade într-un mo
ment cît se poate de ne
potrivit, slăbind pozițiile 
laburiștilor la cârma țării.

Concluzia specialiștilor 
în urma acestei crize, încă 
neîncheiate, este că actua
lul sistem monetar inter- 
occidental este cu totul pe
rimat și că atâta vreme cît 
nu se procedează la o re
formă radicală, asemenea 
cataclisme se pot produce 
cu o frecvență din ce tn ce 
mai ridicată.

ii comisii speciale, fiecare al
cătuită din 10 specialiști, discu
tă modalitățile menite să con
fere cît mai mult confort acestui 
oraș. Astfel, se studiază folosi
rea unor cupole asemănătoare 
cu aceea a pavilionului american 
de la Expo 67 din Montreal. Ca
sele de locuit de sub cupole vor 
fi cu totul neobișnuite deoare
ce nu vor mai trebui să fie apă
rate împotriva intemperiilor, iar 
edificiile nu vor trebui să re
ziste la vînt.

Intr-un astfel de oraș nu vor 
exista decît puține autoturisme 
individuale, sau, poate, chiar 
deloc. Locul lor va fi luat de 
mici vagoane electrice ce se vor 
deplasa pe șine prin fața fiecărei 
case și care vor transporta ra
pid pe locuitori la locul de des
tinație.

Specialiștii speră că pînă în 
primăvara anului 1968 să desă- 
vîrșească elaborarea proiectului.

U.R.S.S. Intr-o secție a Uzinei 
de aparataj electronic din Le

ningrad.ION D. GOIA
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