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PLECAREA DIN BUCUREȘTI

Brigada „Scînteii | 
tineretului" — N, 

ARSENIE, D. 
MAT AL A, M.

TACCIU și V. 
VĂDUVĂ - 
transmite: I

DINCOLO DE STADION

Dan
Una dintre cele mai vechi, 

mai importante, mai complexe, 
mai dezbătute și, în ultimă in
stanță, mai insuficient lămuri
te probleme ale dezvoltării 
portului din țara noastră — 
te problema „schimbului14. în- 

md de la descoperirea tine- 
x,ur talente, pînă la consacra
rea lor ca performeri autentici, 
o întreagă filieră de profesori, 
instructori, antrenori, metodiști 
principali sau secundari se 
preocupă — adesea, chiar la 
modul serios — de noile pro
moții sportive, chemate să 
ducă mai departe ștafeta unor 
precursori valoroși. Am avut 
nu o dată prilejul să consem
năm cu satisfacție rezultate 
excelente obținute de „speran
țele" noastre, în diferite con
fruntări internaționale.

La fotbal — e drept, cam de 
multișor — juniorii rpmâni se 
numărau printre cei ’ mai buni 
din Europa ; atletismul a înre
gistrat și el cîteva succese ma
jore, încununate prestigios de 
medalia de aur a elevei Mihae- 
la Peneș, la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice. Boxul, scri
ma, natația, handbalul, șahul, 
canotajul — pentru a nu amin
ti decît unele discipline — 
ne-au adus, de asemenea, ar
gumente în favoarea tezei des
pre marile resurse ale tineretu
lui nostru pe tărîmul perfor
manței. Cu toate acestea, mi 
se pare inutil să insist pentru 
a. demonstra (oricare lector a- 
vizat va fi de acord) că între

Dețliu
potențialul de care dau dovadă 
in prunii ani și ceea ce reali
zează ulterior majoritatea aspi
ranților la gloria sportivă, exis
tă un decalaj considerabil.

De cîte ori nu s-a vorbit, cu 
lux de amănunte, cu exemple 
pregnante, despre ciudata evo
luție a fotbalistului român, ta
lent recunoscut pe plan inter
național, la 17 ani, și semi-ve- 
detă plafonată, la 22 ? Cîți 
dintre adolescenții care au stră
lucit în diverse ediții ale tur
neelor UEFA mai îndreptățesc 
astăzi nădejdile puse în ei ? Ce 
se întîmplă, de asemenea, cu 
atîți ațleți, ale căror rezultate 
în perioada junioratului pre
vesteau o ascensiune strălucită 
spre piscurile ierarhiei și care 
s-au oprit brusc, tocmai în pra
gul cifrei excepționale ? Este 
oare normal ca abia azi Ia 15 
ani după apariția IOLANDEI 
BALAȘ să răsară o nouă pur
tătoare a culorilor noastre — 
VIRGINIA BONCI — capabilă să 
ne reprezinte onorabil Ia sări
tura în înălțime ? E admisibil 
ca în același interval de timp, 
să nu producem nici un sprin
ter de clasă europeană, cu ex
cepția cîtorva „zvîcnîri" trecă
toare ale lui ZAMFIRESCU și 
JURCĂ ? De ce progresează cu 
atîta timiditate un aruncător 
de talia lui GH. COSTACHE, 
o „hurdleră44 ca VALERIA 
BUFANU, o semifondistă ca 
VIORICA GABOR? Unde au

(Continuare în pag. a IlI-a)

INDIFERENȚA
ȘI NEÎNCREDEREA
nu sînt metode de muncă

Am auzit de prea multe 
ori pînă acum că organiza
rea activității sportive a ti
nerilor de la sate „ridică pro
bleme", și de prea multe ori 
pînă acum am văzut umeri 
ridieîndu-se și surîsuri scep
tice cînd tema poposea în 
discuție.

Pe alocuri s-a încetățenit 
chiar ideea că o activitate 
sportivă complexă, capabilă 
să antreneze întreaga masă

a tinerilor dintr-o comună 
sau alta, nici n-ar fi posibilă.

Respingînd din capul lo
cului părerea aceasta, am în
cercat într-un raid prin co
munele județului Prahova să 
deslușim cauzele pentru care 
mișcarea sportivă de la sate 
se află într-o astfel de si
tuație. Mai întîi evident, 
despre baza materială.

Drăgănești. De la piciorul 
unei rîpe, începe islazul. Un 
pămînt neted pe care dă firul

Gimnastica intră din nou în actualitate! Cea mai aprnnfotx 
confruntare este aceea a lotului feminin care va evol 
cadrul unei întîlniri bilaterale la 13 și 14 aprilie cu 
Uniunii Sovietice. Concursul de verificare al selecțioru 
desfășurat sîmbătă și duminică, nu ne dă dreptul la pre 

optimism. „Impusele" rămîn, în continuare... slab cot<

Foto text: VIOREL R/

CAMPANIE DE PRIMĂVARĂ

FERTIL I TA TE/
ORGAN I V

ZA R II

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Helsinki, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
care, însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Comeliu Mănescu, 
va face o vizită oficială în Fin
landa, la invitația guvernului fin
landez.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri» Alexan
dru Drăghici, Janos Fazekas, 
Gheorghe Rădulescu, Vasile Vil- 
cu, Iosif Banc, Mihai Gere, Pe
tre Lupu, Manea Manescu, 
Gheorghe Gaston Marin, membri 
ai guvernului și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Seppo Olavi 
Ainamo, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Finlandei la Bucu
rești.

(Agerpres)

M
Incepind de la 21 martie, 

am zice, chiar din clipa in 
care ziua a fost egală cu 
noaptea, febrilitatea lucră
rilor de primăvară, pusă la 
temelia viitoarelor recolte, 
putea fi simțită și în jude
țele Iași și Vaslui de-a 
lungul unui itinerar de 
cîteva sute de kilometri ce 
ar fi legat localitățile Po- 
pricani, Movileni, Costu- 
leni, Răducăneni, Moșna, 
Huși, Vetrișoaia, Vulturești, 
Negrești și Tg. Frumos. 
Zăpada care s-a lăsat anul 
acesta dusă destul de greu 
și vremea bună care a 
venit dintr-o dată pare să 
fi jucat un rol important 
în procesul de dozare a tu
turor forțelor necesare

U N C
pentru realizarea unui ritm 
capabil să recupereze pașii 
cu care meleagurile din 
partea aceasta a Moldovei 
rămăseseră mai în urmă.

Un scurt bilanț al e- 
forturilor depuse încă din 
prima zi a campaniei și 
piră acum, avind la bază 
rapoartele celor de pe 
cîmp înscrie suprafețe de 
cîteva sute de hectare in- 
simînțate cu sfeclă de 
zahăr, mazăre, ovăz și orz, 
culturi pentru ale căror 
semințe primăvara, finind 
cont de condițiile ce le sînt 
necesare transformării lor 
în recolte, a semnat deja 
certificatul pătrunderii lor 
în sol.

Alte suprafețe la fel de 
însemnate ca întindere au

II
fost amenajate pentru în- 
sămînțarea porumbului. 
Punînd la bază experiența 
anilor trecuți, îndrumați 
de cadrele tehnice din a- 
gricultură, lucrările au 
fost începute în acele sec
toare unde existau condiții 
optime de lucru, sectoare 
care au fost depistate prin 
analizele care s-au făcut 
și se fac zilnic pe teren 
ceea ce determină o orien
tare judicioasă a forței de 
muncă disponibilă. „Plugul 
badelui" cu tracțiune ani
mală s-a dovedit astfel la

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului"

(Continuare în pag. a Il-a)

Mă aflu în perimetrul u 
unități militare, în cîmpia 1 
teniei. Militarii din anul
tineri veniți să-și îndeplin 
scă o tradițională îndator 
față de țară și popor, aștea 
tă, în front, clipa solemi 
Fanfara deschide festivitate 
Careul, zid viu, intonează Ir. 
nul Tricolor. De unde ne . 
flăm, privim două inscripj 
în basorelief. Una, de o sin 
plitate neobișnuită: „Ani 
1892“ — ne dezvăluie înce 
puțurile cronicii unității. Cea 
laltă evocă lupta plină de ab 
negație și eroism pentru liber
tate națională și dreptate so
cială.

Tradițiile glorioase ale a- 
cestei unități militare cuprind 
și episordele ai căror eroi sînt 
dorobanții războiului de in
dependență din 1877. Vor-

ierbii. Verdeața e întrerup
tă ici-colo de fîșii cenușii ale 
potecilor care se încrucișează 
venind din cîteva direcții di
ferite. Patru pari bătuți în 
capetele opuse ale cîmpului, 
încheiați cu bă/e transversa
le, lasă să se înțeleagă că 
aici este un teren de fotbal. 
Nici o altă împrejmuire, nici 
un alt semn distinctiv. Gîș- 
tele pasc gazonul bazei spor
tive din Drăgănești.

Buda-Palanca. Dincolo de 
gardul care împrejmuiește 
sediul brigăzii a IX-a a Sta
țiunii de mașini și tractoare 
Bărcănești, se deslușesc por
țile terenului de fotbal. Din 
depărtare totul pare în or
dine. Cînd te apropii lucru
rile se schimbă. O por
țiune din gardul cu pri
cina a dispărut. Spărtura lai 
gă s-a transformat, o dată cu 
întregul teren de fotbal, în 
zonă de acces pentru tractoa
re. Potecile de la Drăgănești 
sînt aici niște drumuri largi 
cu denivelări apreciabile.

Cu diferențe neînsemnate 
situația din comunele județu
lui este generală.

ir-

EXCEPȚIA DE LA 
PIETROȘENI SAU DESPRE 
SPRIJINUL PE CARE-L 

DAU COMITETELE 
DE SPRIJIN

Dar, la 
sarcina cui 
starea unei 
Cine are datoria să înlăture 
precaritatea acestora, să le 
mențină în situația de utilita
te agreabilă ?

în majoritatea comunelor 
din județul Prahova sînt 
constituite asociațiile sporti
ve. Fiecare din acestea cu
prind numeroși tineri și pe 
lîngă fiecare asociație există 
un comitet de sprijin format 
din notabilitățile comunei, 
președintele cooperativei a- 
îricole de producție, preșe- 
lintele comitetului sindical, 
•reședințele cooperativei de 
onsum, profesori, activiști 
nlturali etc.
Care sînt atribuțiile acestui 

xnsiliu de președinți și care 
e tinerilor ? La Pietroșeni, un 
irtizan inimos și declarat 

echipei de fotbal din co- 
ună, ne-a definit în mod 
actic raporturile de reci- 
ocitate dintre tineri și co
tețul de sprijin al asocia- 
i sportive, raporturi pe 
e noi am fi vrut să le 
nulăm mai întîi teoretic.
- Trebuie înțeleasă dra- 
tea băieților pentru sport 
elegeți fotbal n.n.). Le-am

urma urmei, în 
stă grija pentru 
baze sportive ?

Moment solemn. Depunerea jurămîntului militar. Pe fața soldatului Radu Valentin se c 
aîrzenia, încrederea și, totodată, răspunderea ce îi revine

le
puse

făcut rost de tot ce 
trebuie, din fondurile 
la dispoziție de cooperativa 
de consum și de cooperativa 
agricolă de producție. Au e- 
cnipamentul necesar și, după 
părerea noastră, un teren 
convenabil. Totuși ei au pro
pus să se schimbe terenul de 
fotbal de pe islaz pe o lu- 
cemieră mai către centrul 
comunei.

— Și ați acceptat ?
— Mai e vorbă ? Fiindcă 

au dreptate și o să iasă pînă 
la urmă ceva bun, să vedeți. 
Mă ocup personal de amena
jarea lui. O să luăm niște 
plopi canadieni de la Tîrgu- 
șorul Nou. Vrem să confec
ționăm barele și să împrej- 
muim lucemiera. Merită oste
neala.

Indiscutabil, acesta este 
un punct de vedere și el fa
vorizează afirmarea unei con
cluzii sigure. Două lucruri 
condiționează relațiile nor
male dintre tineri, pe de o 
parte, și asociația spotrivă 
cu comitetul ei de sprijin, pe

(Continuare în pag. a III-a)

SOSIREA LA
HELSINKI 31 — Trimișii

speciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Mircea S. Ionescu, transmit: 
După un zbor de aproximativ 
patru ore, avionul special la bor
dul căruia se aflau președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și ministrul 
afacerilor externe, Comeliu Mă- 
nescu, a aterizat pe aeroportul 
Seutula. Dominat de majestuoase 
păduri prin care și-a resfirat 
pistele, aeroportul capitalei finlan
deze și-a primit oaspeții într-o 
atmosferă sărbătorească — ex
presie a relațiilor de stimă și 
prietenie ce s-au dezvoltat în 
zilele noastre între România și 
Finlanda. Arborate pe frontis
piciul aerogării, se profilau pe 
fundalul cerului nordic, drapelele 
de stat ale României și Finlan
dei.

La coborîrea din avion, oaspeții 
români au fost salutați cu căl
dură de președintele Consiliului 
de Miniștri al Finlandei, Mauno 
Koivisto și de ministrul afaceri
lor externe, Ahti Karjalainen. 
Premierul finlandez a prezentat 
apoi oaspeților celelalte persoane 
oficiale venite în întîmpinare : 
Aarre Simonen, ministrul justiției, 
Vaino Leskinen, ministrul comer
țului și industriei, Arjeo Keino- 
nen, comandantul șef al armatei, 
Teuvo Aura, președintele Con
siliului municipal al orașului 
Helsinki, Lauri Aho, primarul 
orașului Helsinki, precum și alte

HELSINKI
personalități ale vieții politico 
finlandeze.

Au fost de față Niculai loan 
Vancea, ambasadorul României 
la Helsinki, membri ai ambasadei 
și ai agenției economice ai țării 
noastre în Finlanda, precum și 
Kaarlo Veikko Makela, ambasa
dorul Finlandei la București.

Erau, de asemenea, prezenți 
numeroși ziariști finlandezi și 
corespondenți ai presei străine.

O companie de elită a forțelor 
armate finlandeze a prezentat 
onorul. După intonarea imnurilor 
de stat a celor două țări, pre
mierii României și Finlandei au 
trecut în revistă garda de onoare.

Primii miniștri ai celor două 
state, precum și celelalte perso
nalități au luat apoi loc în ma
șinile oficiale, îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată oaspeților 
români, în marele Hotel Marski.

La reședință, premierul Mauno 
Koivisto și ministrul afacerilor 
externe, Ahti^ Kaijalaiaen, s-au 
întreținut cordial, la o cupă de 
șampanie, cu președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
M^urer, și ministrul afacerilor ex
terne, Comeliu Manescu.

★
în timpul zborului deasupra 

teritoriului Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al României, Ion Gheorghe 
Maurer, a adresat de la bordul 
avionului o telegramă de salut 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin.

JURÂMINTUL MILITAR 

„EU, CETĂȚEAN 
AL REPUBLICII 66

• • •

comandantul unității: 
iri la rînd, jurămîntul 
ilui de pe plaiurile ro- 

a răsunat ca o che- 
este timp, în ecouri 
urătoare și grave, în- 
1 pe ostași să-și în- 
itreaga energie și pu- 
luptă pămîntului care 
•ut și i-<* hrănit..."

în cuvintele tinerilor mili
tari care trec prin fața dra
pelului, vibrează hotărîrea 
patriotică de a sluji cu cre
dință poporul, cucer’jrile obți
nute prin luptă și muncă. în 
graiuri moldovene sau olte
nești, bănățene sau transilvă
nene, cei mai tineri oșteni ai 
țării și-au rostit această pro

fesiune de credință : jurămîn
tul. Sergentul Olivian Gălă- 
țeanu ne spune : „îmi amin
tesc ziua cînd am depus și eu 
acest legământ solemn față de 
popor, patrie, față de tot ce 
avem mai : eump pe lume, 
țara în care ne-am născut, am 
învățat, am crescut și unde 
muncim. Cu mîna strînsă pe

armă, cu vocea tremt 
emoție, în fața si 
gloriei și onoarei — 
regimentului, am ros! 
cuvintele care m-au 
pe drumul anevoios 
mos și plin de satisf; 
vieții de ostaș".

„Eu, cetățean al R 
Socialiste România, ir 
rîndurile forțelor am 
să fiu devotat poporu 
patriei mele și condt 
stat..."

„Jur să fiu luptăte 
cinstit, curajos,, disci] 
vigilent, să păzesc ci 
avutul militar și ol 
rostesc soldatul Ion 
soldatul Vasile Petra

V. CABL

(Continuare în pag.



și ceilalți
Blasetti e unul din cele trei 

nume de care se leagă curen
tul cinematografic postbelic 
de cea mai mare popularitate: 
neorealismul. Și fidelitatea re
gizorului față de acest curent 
pe care mulți îl înțeleg și îl 
aprobă ca pe forma cea mai 
incită a publicisticii — și chiar 
dacă ar fi numai așa ar fi 
destul — a rămas nestrămu
tată. Mai mult chiar, Blasetti 
e poate singurul care dove
dește în ciuda profeților sum
bri, ci neorealismul nu a mu
rit și că filmul realităților 
imediate își dovedește încă vi
talitatea.

In „Eu, eu, eu și ceilalți", 
pleacă de la un precept pe 
care-l știu mulți: „Egoismul 
ca izvor al tuturor relelor". 
E în acest egoism exacerbat 
al triplului „eu, eu, eu" și p 
încercare, de a demonstra, de 
a denunța chiar, singurătatea 
unei lumi ? Blasetti nu in
dică nici o rezolvare mulțu- 
mindu-se să transpună doar în 
medii și situații diferite tarele 
egoismului. Cauză sau efect, 
arată filmul, egolatria merită 
stîlpul infamiei. Desigur, 
această temă gravă nu-șt 
pierde autoritatea nici in
tr-o comedie cinematografi
că, dirijată a fi un spec
tacol popular în care sînt dis
tribuite aproape toate numele 
sacre ale ecranului italian: 
Vittorio de Sica, Silvana Man- 
gano, Gina Lolobrigida, Sylva 
Koscina, Marcello Mastroiâni...

Sandro, încă tinăr ziarist, 
interpretat de Walter Chiari 
(vi-l mai amintiți în excelen
tul film „Cinematograful de 
altă dată"'?) își propune să 
observe egoismul celor din 
jurul său, și chiar să se ur
mărească atent și pe sine, bă- 
nuindu-și un la fel de blama
bil egoism. Construit ca o 
succesiune de schițe pe ace
eași temă, filmul lui Blasetti

JURĂMINTUL MILITAR
La Cluj s-a deschis Festivalul

„PRIMĂVARA EU, CETĂȚEAN
AL REPUBLICII..STUDENȚEASCA

5 000 de „fluturași" lansați 
sîmbătă după-masă deasupra 
Clujului și numeroase afișe răs- 
pîndite în tot municipiul au a- 
nunțat deschiderea celei de a 
treia ediții a concursului de 
creație și a festivalului de artă 
al studenților clujeni, intitulat 
„Primăvara studențească**. Stu- 
dențli-artiști și-au propus să 
valorifice tradițiile artei româ
nești și universale, să aducă în 
atenție talente tinere de inter- 
preți, poeți, artiști graficieni 
etc. Caragiale, Pirandello, Ce- 
hov, Aristofan, Sartre, vor fi 
jucați într-o interpretare și 
concepție regizorală studen
țească. Casa universitarilor va 
găzdui o seară de artă contem
porană (muzică și dans mo
dern). în cadrul festivalului 
și-au dat întîlnire orchestra de 
cameră a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din 
București, corul de cameră al 
Conservatorului „George Di
ma" din Cluj. Reținem din 
program spectacole de crea-

IAȘI (de la corespondentul 
nostru), — Inxugurînd ««1» 
manifestărilor consacrate îm
plinirii a IM de ani de 1» Be- 
volnfla de la liM, ieri, 11 mar
tie, a-a deschis la Iail • expo
ziție consacrau evenimentnlul. 
Organizatorii expoziției, Arhi
vele statului din lăți, Bibliote
ca centrală universitară, Mu
zeul Unirii ți alte instituții de 
cultură au adunat In această 

certifică o indiscutabilă pro- 
fesionalitate, un reușit exa
men la subiectul, leit-motiv 
în film.

Nimic nu e lăsat de o parte 
sau uitat, de la umorul fin și 
pînă la grotescul din schecitd 
omului care se plimbă pe 
străzi fără pantaloni, ne

ohservat de nimeni, pen
tru că toți, din egoism 
desigur, n-au timp dectt 
de ei înșiși. Tot ce se pu
tea spune despre egoism se 
pare că a fost spus de Bla
setti. Tot, ba chiar și mai 
mult. Adică ceea ce nu mai 
intra în temă dectt pentru a-i 
da „coloratură".

Cînd vezi cite subiecte au 
stat la baza acestui film poți 
fi foarte ușor convins că mo
dalitatea ziaristică pe care și-a 
ales-o regizorul îl poate ex
pune polemicilor cu avan
garda. Dar această avangardă 
își vede în film furată manie
ra, stilul, adică tot ceea ce 
ea își revendică cu furie, și 
apare acum într-o cu totul 

ții originale la care își dau 
concursul estrada Casei de 
cultură a studenților, cercuri 
de recitatori și formația de tea
tru de la Facultatea de filolo
gie ; ședința festivă a cenaclu
lui Echinox, cu invitați de la 
cenaclurile din București, Timi
șoara, Iași, Brașov ; concertul 
extraordinar al Orchestrei sim
fonice a Conservatorului „Geor
ge Dima“ din Cluj.

Sîmbătă seara, în ajunul des
chiderii festivalului, lâ Casa de 
cultură a studenților s-a desfă
șurat Carnavalul primăverii. 
Ieri dimineață, festivalul a fost 
deschis de către rectorul Uni
versității, academicianul Con
stantin Daicoviciu, care a spus : 
„Inițiat de studențimea clujea
nă acum doi ani, festivalul pri
măverii studențești începe să se 
afiirme tot mai mult ca o reali
zare culturală universitară cu 
semnificații republicane".

I. RUSU
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expoziție documente, fotografii 
țl obieete oare vorbesc despre 
patriotismnl partlcipantllor la 
revoluție țl lupta lor pentru li
bertate națională. Deschiderii 
expoziției îi vor urma un sim
pozion, desvellrea plăcilor co
memorative de pe locul unde 
au fost hotel „Petersburg'' ți 
Casa Mavrocordat, locuri de în- 
tllnlre ale revoluționarilor. 

altă montură. Blasetti dove
dește că totuși, în film, „cum 
spui" nu poate să primeze de- 
cît formal.

Reușita ar fi fost deplină, 
în sensul unei încercări de a 
trasa perspective, dacă erau 
aplicate toate aceste tipare 
sparte unui subiect cu rezo

nanțe mai puțin speculative. 
Nu-i putem reproșa pînă la 
capăt nici asta, pentru că ar 
fi vorba de filmul altcuiva, și 
nu al lui.

Foarte puține comedii au 
vizat acel ceva de dincolo de 
acțiune, de gest, foarte puține 
ne-au dat satisfacția eseului 
comic. Blasetti a reușit aceasta 
readueîndu-ne într-un mediu 
cunoscut din atîtea și atîtea 
filme dar prezentîndu-ni-l din 
alt unghi de vedere.

Conversația sa filmică, „Eu, 
eu, eu... și ceilalți" reabilitea
ză simbioza spectacularului 
cu profunzimea ideilor.

TUDOR STĂNESCU

Ața arată, oare, primăvara ?

FERTILITATEA
(Uman din pag. a l-a)

fel de util ca și cele trase 
de tractoare pentru țăranii 
cooperatori din Vulturești 
(Vaslui) unde 42 de aseme
nea pluguri invocînd parcă 
legenda maramureșeană a 
desțelenirii au rezolvat 
problema însămînțării pe 
terenurile în pantă. A- 
ceeași grijă pentru folosi
rea întregii capacități de 
muncă în cooperativele a- 
gricole de la Buhăești, Vas
lui, Muntenii de Sus și 
altele.

Cum proverbul că numai 
cu o floare nu se face pri
măvară e foarte bine cu-

TEATRE
luni 1 aprilie 1968

Opera Română FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA 
(ora 19,30). Opereta SINGE 
VIENEZ (ora 19.30) ; Teatrul 
Mic BALTAGUL (ora 20) ; 
Teatrul „Al. Davilla“ din Pi
tești în sala Comedia a Tea
trului Național MICUL IN
FERN (ora 20) ; Teatrul „C.I.

Nottara" Sala Magheru LO
VITURA (ora 19,30) ; Sala 
Studio FEMEI SINGURE 
(ora 20); Teatrul Giulești în 
sala Studio a Teatrului Na
țional MARTORII SE SU
PRIMA (ora 19,30); Studioul 
I.A.T.C. RĂZBOIUL CU 
TROIA NU SE FACE 
(ora 20).

• BEL A : rulează la cinema
tograful Patria — orele 12,30; 
16,15; 18,45; 21,15.
• EU, EU, EU... ȘI CEI

LALȚI : rulează la cinemato
graful Republica — orele : 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
în programul viitor TOPKAPI.
• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 

ÎN PLUS : rulează la Luceafă
rul — orele : 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, Festival — orele : 9; 12; 
15; 18; 21, Modern — orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

• NOAPTEA NUNȚII ÎN
PLOAIE : rulează la Capitol — 
orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. în programul viitor : EU, 
EU, EU... ȘI CEILALȚI : orele: 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
Arta — orele : 8,45; 15,45; 18,15;
20,30.

• RĂPIREA FECIOARELOR :
rulează la București — orele : 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,
Feroviar — orele : 8,45; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, Excelsior 
— orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Melodia — orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Glo
ria — orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• HOCUS POCUS : rulează 

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

• SFÎNTUL LA PÎNDĂ : ru-

noscut tuturor, cooperato
rii din județele Iași și Vas
lui au procurat în ultimele 
zile cît mai multe dovezi 
pentru a arăta că sosirea 
ei nu mai poate fi contes
tată. Lîngă succesele ob
ținute în însămînțarea 
culturilor mari se adaugă 
cele înregistrate în sectoa
rele legumicultura, viticul
tură și pomicultură. în co
muna Costuleni, de exem
plu, succesele obținute în 
sectoarele legumicol și vi
ticol atrag cu prisosință 
atenția, 
rele de
gropate, 
ționați,

Alături de hecta- 
vie ce au fost dez- 
și aracii confec- 
500 000 de vițe

IAȘI 
Festival de teatru 

folcloric
Inițiativa Comitetului jude

țean Iași al U.T.C. de a orga
niza, in colaborare cu Comite
tul județean pentru Cultură și 
Artă, un festival de teatru fol
cloric s-a dovedit, pe tot par
cursul, de la lansarea ei (de
cembrie 1967) și pînă la specta
colul formațiilor clasate pentru 
faza pe județ, prezentat dumi
nică 31 martie a.c., un deose
bit stimulent atit în ceea ce 
privește dezvoltarea tradițiilor 
noastre folclorice cit și cerceta
rea acestora. Spectacolul de la 
Iași — faza județeană — a fost 
alcătuit, cu cîteva excepții, din 
ceea ce a fost mai reprezenta
tiv atit din punct de vedere ar
tistic cit și al artei interpreta
tive. In afară de un singur caz, 
este vorba de „Cerbul" prezen
tat de formația din Epureni, 
unde un pretins creator și re
gizor neinspirat și-a spus cu- 
vîntul introducînd personaje 
refuzate de context (dr. veteri
nar pentru vindecarea anima
lelor sălbatice) și cîteva din 
versurile sale de duzină mai 
mult decît palide. Tot ceea ce

CINEMATOGRAFE
lează la Lumina — orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Giu- 
lești — orele : 10; 15,30; 18;
20,30, Flamura — orele : 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• DOCTORUL AUMĂDOA-
RE : rulează la Central — ore
le : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30, Din 4 aprilie : CELE TREI 
NOPȚI ALE UNEI IUBIRI : 
orele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.
• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 

FERICIȚI : rulează la Union — 
orele 15,30; 18; 20,30, duminică 
matineu ora 10, Drumul Sării 
— orele : 15—17,30; 20, dumini
că matineu ora 11.
• TOM ȘI JERY : rulează la 

Doina — orele 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.

• CU TOATĂ VITEZA 
ÎNAINTE : rulează la Grivița 
orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

• VALETUL DE PICĂ : ru
lează la Înfrățirea — orele : 10; 
16; 18,15; 20,30, joia nu rulează.

• LEUL AFRICAN : rulează

altoite se puteau deja 
bucura că vor purta mugu
rii unui rod mai bogat.

Favorlzind această rod
nică întîlnire din pă- 
minturi, membrii coope
rativei agricole din Vaslui 
au început lucrările la mai 
multe brigăzi de cîmp. 
Sondtnd de cîteva ori pe zi 
terenul pentru a alege 
„loc curat de arat și semă
nat" pătruns de binefăcă
toarele raze ale soarelui, 
suprafețe însemnate de pe 
Dealul Morii și Cișmeaua 
Moldovencii au devenit 
cîmpuri de ovăz și ma
zăre.

Fermierii au ținut să do
vedească cu prisosință de 
argumente că sînt intr- 
adevăr... fermieri. De
monstrațiile concrete, fă
cute pe terenurile de la 

t-a dezvăluit timp de două ore 
după orația agrară prezentată 
de formația din Tătăruși a fost 
la înălțimea oricăror exigențe. 
Substratul folcloric in jocurile 
de urs, cerb, capră, țap, cu o 
origine de cele mai multe ori 
dacică, ne referim îndeosebi la 
jocul de scenă, acompaniament

Vești din organizațiile U.I.C.
muzical și tam-tam, aservite 
dialogului primar al omului cu 
natura a asigurat unitatea în
tregului spectacol, bogat nuan
țat din punct de vedere al cu
lorii locale și istorice. Conclu
dent în acest sens a fost „Ursul" 
de la Mădirjac. Completând cu
lorile arhaice „Ursul" de la 
Trifești și „Capra" de la Voi- 
nești au îmbogățit spectacolul, 
invocînd spectacolul de același 
gen prezentat cindva și gustat 
de însăși Curtea Domnească 
din Iași (mai mult deqit cita
bila apariție a „Bourului" de 
la Sine ști). Teatrul propriu-zis 
„Jianu" de la Epureni, „Roșio
rii cu fete“ de la Vînători și 
„Moșnegii" de la Popești s-a a- 
flat și el în genere la înălți
mea exigențelor. Ideea de a 
antrena în această competiție 

la Aurora — orele : 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Dacia — 
orele : 9—17 în continuare ; 19; 
21.
• CĂUTAȚI IDOLUL : ru

lează la Buzești — orele : 
15,30; 18; 20,30.
• EROII DE LA TELE

MARK : rulează la Bucegi — 
orele : 9,15; 12,15; 17,45; 20,30,
Floreasca — orele : 10; 12,30;
15; 18; 20,30.
• POST SEZON : rulează la 

Unirea — orele : 15,15; 17,45; 
20,15.
• O LUME NEBUNA, NE

BUNĂ, NEBUNA : rulează la 
Lira — orele : 16; 19,30, Mio
rița — orele : 9,30; 13; 16,30;
19,45.
• O SUTĂ UNU DALMA- 

ȚIENI : rulează la Cotroceni — 
orele : 15,30; 18; 20,30, matineu 
ora 10.

• BLESTEMUL RUBINU
LUI NEGRU : rulează la Volga 
— orele : 9,30—14 în continua
re, 16,15; 18,30; 20,45.

• UN IDIOT LA PARIS : ru

(Vrmars din pag. l-a)

Reghin, 
instruc- 
Nicolae

nicul agricol din 
fruntaș la trageri, la 
ția de front, soldatul 
Cozianu din Prundeni-Drăgă- 
șani, soldatul Constantin Sto- 
enescu, tehnicianul agronom 
din Săcele, județul Constanța, 
soldatul radio-telegrafist loan 
Hirișcău, lăcătuș mecanic la

Ruginoasa, Sîrea, Războ- 
ieni, Strunga, Pașcani, Hă- 
lăucești, toate din cadrul 
I A.S. Tg. Frumos, care au 
avut ca temă semănarea în 
timp și condiții optime a 
culturilor furajere mază
re, lucemă, borceag ca și 
grăparea ogoarelor de 
toamnă (1 700 hectare deja 
grăpate în prima zi), sînt 
suficient de convingă
toare.

începutul e bun. Să 
vedem ce ne oferă desfă
șurarea lucrărilor în con
tinuare care va fi, fără în
doială, o verificare a tutu
ror și va trebui să rămină 
un prilej de sporire a re
coltelor pe care nu-i 
îngăduit nimănui, 
piardă sub nici 
motiv. 

este 
să-l 

un

mal multe generații, este de-a 
dreptul lăudabilă și constituie 
suportul avîntului cu caracter 
general pe oare inițiativa orga
nizației de tineret l-a declanșat. 
Observații care ar sluji perfec
ționarea unor asemenea specta
cole în direcția fortificării ex
perimentului ar mai fi încă de

făcut.' Ne mulțumim cu o‘ su
gestie : organizarea unui tur
neu folcloric cu 'formațiile pre
miate la festivalul județean.

ION CHIRIAC
GALAȚI 

Sesiune tehnico- 
științifică a tinerilor 

cercetători
Șantierul naval din Galați, u- 

nițate cu pondere însemnată în 
construcțiile navale de tonaj 
mare din țară, reunește cadre 
tehnice de o certă valoare pro
fesională. O confruntare a idei
lor, a căutărilor creatoare a 
făcut sîmbătă obiectul celei 

lează la Moșilor — orele : 
15,30; 18; 20,30.
• MUZICANTUL : rulează la

Popular — orele : 15,30; 18;
20,30.

• ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV : rulează la Munca — 
orele : 16; 18; 20, Rahova — o- 
rele : 15,30; 18; 20,30.
• DOUA BILETE LA MATI

NEU : rulează la Tomis — o- 
rele : 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• CEI ȘAPTE SAMURAI : 

rulează la Flacăra — orele : 
15; 17,45; 20,30.
• ÎNCERCUIREA : rulează la 

Vitan — orele : 15,30; 18; 20.30.
• UN BĂRBAT ȘI O FE

MEIE : rulează la Progresul' — 
orele : 15,30; 18; 20,30.
• MOARTEA DUPĂ CORTI

NĂ : rulează la Ferentari 
orele : 15,30; 18; 20,30. De la 4 
aprilie : UN BĂRBAT ȘI O 
FEMEIE — orele : 15-,30; 18;
20,30.

• DE TREI ORI BUCU

Combinatul chimic din Tîmă- 
veni...

Pentru toți jurămîntul con
stituie angajamentul sacru 
prin care ei își leagă desti
nul, intr-o deplină și înaltă 
înțelegere, de destinul țării.

Este un act deliberat și 
sfînt ce-1 înnobilează pe os
taș, este acel izvor nesecat de 
bărbăție și izbîndă. Este an
gajamentul solemn de a păs
tra vie pilda nemuritoare a 
istoriei — acest izvor veșnic 
de tărie și curaj : Călugăreni,

INFORMAȚII
• Duminică după-amiază s-a 

înapoiat în Capitală delegația de 
specialiști energeticieni, condu
să de Emil Drăgănescu, minis
trul energiei electrice, care a 
făcut o vizită în Canada și Fran
ța.

Pe aeroportul Băneasa, printre 
persoanele oficiale prezente, se 
aflau și Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

lI

• în cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de 
U.N.E.S.C.O., duminică dimi
neață Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Uniunea Scrii
torilor și Comisia Națională a

de a treia sesiuni tehnico* 
științifică. Participanți: 125 de
tineri ingineri, studenți, teh
nicieni și proiectanți din 
Șantierul naval, ICEPRONAV 
uzina mecanică, navala, colabo
ratorii acestora de la ISCL. 
A fost salutată prezența tov. 
profesor inginer Iosif Egri, rec
torul Institutului politehnic din 
Galati, a altor cadre universita
re și din conducerea întreprin
derilor amintite.

De remarcat faptul că din 15 
comunicări prezentate la sesiu
nile anterioare, 5 constituie acum 
soluții moderne de fabricație a 
navelor. La a III-a sesiune de 
comunicări tehnico-științifice, 10 
specialiști tineri au prezentat 
lucrări de o varietate incompara
bil mai accentuată în aria cerce
tărilor cu șanse de aplicare ime
diate în producție.

A III-a sesiune tehnico-științi- 
fică a constructorilor navali gă- 
lățeni face parte dintr-un ansam
blu de acțiuni inițiate de Comi
tetul județean Galați al U.T.C. 
privind perfecționarea cunoștin
țelor profesionale. Cu acest pri
lej a fost înființat clubul tehnic 
al tinerilor constructori navali 
gălățeni, primul de acest fel în 
țară.

V. MOINEAGU

REȘTI : rulează la Pacea — o- 
rele 18; 18; 20. De la 4 aprilie 
REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF: orele : 10; 15,30; 18;
20,30.

• SECERIȘUL ROȘU : ru
lează la Cringași — orele : 
15,30; 18; 20,30. De la 4 aprilie : 
AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI — orele : 15,30; 18: 20,30.

• ÎNNORARE TRECĂTOA
RE : rulează la Viitorul — o- 
rele : 15,30; 18; 20,30. De la 4 a- 
prilie : CĂUTAȚI IDOLUL — 
orele : 15,30; 18; 20,30.

• DIMINEȚI DE IARNĂ!
rulează la Cosmos — orele: 
16; 18; 20. De la 4 aprilie :
MARTIN SOLDAT — orele : 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

• O FATĂ FERICITĂ : ru
lează la Clubul Uzinelor Repu
blica sîmbătă și duminică.

• DIGUL — FLORI PENTRU 
LITORAL — CÎND FRUMO
SUL ESTE UTIL — REPOR
TAJ PRIN ȚARA BÎRSEI. 
PEPITE — TREI POVEȘTI DE 
DRAGOSTE, rulează la Tim
puri noi — orele : 9—21 în con
tinuare.
• EU, EU, EU... ȘI CEI

LALȚI : 1 și 2 aprilie, CELE 
TREI NOPȚI ALE UNEI IU
BIRI : 5 și 6 aprilie — rulează 
la Sala Palatului R.S.R.

66

Valea Albă, Codrii Cosminu- 
lui, Grivița și Plevna, Mărăști 
și Mărășești, Oituz, Băneasa, 
Cărei, sînt nume ce vor 
răzbate prin veacuri și care 
trezesc în fiecare generație 
acel sentiment de mîndrie pa
triotică și demnitate ostășeas 
că. Bogat tezaur istoric și 
prezent al țării și poporului, 
încredințat apărării tinerilor 
ei ostași, zid de granit al cu
ceririlor și izbînzilor poporu
lui, scut de nădejde al idea
lurilor și aspirațiilor noastre.

Republicii Socialiste România 
pentru U.N.E.S.C.O. au organi
zat o festivitate închinată co
memorării a 50 de ani de la 
moartea lui Barbu Ștefănescu- 
Delavrancea, în sala teatrului ce 
poartă numele scriitorului.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Al. Bălăci, vice
președinte al C.S.C.A., după 
care criticul literar Al. Săndu- 
lescu a vorbit despre viața și o- 
pera prozatorului și dramaturgu
lui român.

în încheiere, colectivul teatru
lui a prezentat un spectacol cu 
piesa „Viforul".

(Agerpres)

MIHAI COMAN

fNCHETA
• IULIE

-ROMAN POLIȚIST-
Sinucidere sau crimă ? Maiorul Preda și locotenentul Pîrcălab 

vor să afle cît mai multe amănunte despre tehnicianul Nelu 
Stoian — care a fost găsit mort — și despre prietenul lui Dan 
Viziru. Coana Lenuța, vecina lui Nelu, continuă să răspundă la 
întrebările anchetatorilor.

— Cel puțin o dată pe săptămînă. Dar se vedeau zilnic: 
după ce plecau de la cooperativă, aveau ei un loc unde-și 
făceau veacul — Mucu-bar, mi se pare că-1 zice. Domnul 
Nelu mi-a și spus că dacă-1 caută cineva după masă, acolo îl 
găsește. Ați întrebat cum era domnul Nelu în ultima vreme : 
se arăta tare tulburat ; parcă-i era și frică.

— Cum ați observat c&-i e frică ?
— Știți, eu în casă port papuci de pîslă — și tot în papuci 

urcam și la domnul Nelu, să-i fac curat. De vreo două ori am 
intrat în cameră fără să fac zgomot și cînd m-a observat a
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sărit în sus ca nebunul. Intrasem și înainte, și nu-i păsa. Dar 
ultima oară m-a rugat să fac zgomot cînd vin în cameră, că 
el, cum stă la masă și lucrează, nu mă poate observa.

— De ce ? Stătea cu spatele la ușă, întrebase Pîrcălab.
— Da.
— întotdeauna ?
— Asta era locul lui la masă : cu fereastra în față.
Maiorul își aprinse o țigară. Pîrcălab continua să întrebe.
•— Era ordonat ?
— Nu prea. îi făceam eu ordine.
— Cînd ați intrat azi dimineață în cameră, nu vi s-a părut 

nimic ciudat ?
— Păi, cum să nu mi se pară ? Era...
— In afară de domnul Nelu, altceva. Camera cum vi s-a 

părut ?
Femeia rămase pe gînduri.
— Nu știu... N-am observat nimic. Nu-mi venea să mă uit 

la cameră...
— Da, dar mai târziu am stat acolo împreună.. Nu vi s-a 

părut...
— O clipă — îl întrerupse maiorul. Vreți să ne spuneți ce a 

făcut Nelu Stoian ieri toată ziua ?
— Nu l-am văzut ieri. De cîteva zile lipsea mereu de acasă. 

S-a întors pe la vreo zece, cred. Nu știu precis, că de cînd 
cu șantierul e o gălăgie... Poate puneți și dumneavoastră o 
vorbă bună, că...

— Bine, o să vedem. Ce a făcut după zece ?
— Nu știu. Atît că pe la 11 am auzit, sus tropăieli și gălăgie : 

parcă se certa cu cineva, dar nu știu precis. Peste vreun sfert 
de oră l-am auzit pe „cineva" ăla coborînd — parc-avea cizme 
de piatră, așa bocănea. Am deschis ușa, să văd și eu cine e, 
dar era cu spatele, cu cîteva trepte mai sus. „Las’ că vă arăt 
eu." a strigat. „Arăți pe dracu !“ i-a răspuns domnul Nelu de 
sus. M-am și mirat, că nu-1 mai auzisem vorbind urît. Poate 
că m-am speriat sau nu mai știu de ce, că am închis și eu 
ușa. Erau și pocnetele alea de pe șantier ; abia am reușit să 
adorm. Altceva n-am mai auzit.

— Sunetul revorverului, nu ?
— Nu,
— încă ceva : sînteți sigură că cel care a răspuns din capul 

scării era domnul Nelu ?
— îl cunosc ca pe băieții mei.
în clipa aceea sună telefonul. Maiorul ridică receptorul și 

ascultă o vreme. în cameră se făcu liniște. Vîntul lovea ușor 
perdeaua.
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— Bine. Aștept — spuse, în cele din urmă, și închise. (Apoi, 
fără trecere). Cum arăta cel de pe scară ?

— Unul mărunțel...
— Altceva nu vă amintiți ?
— Nu... Nu cred.
— Ați primit pe cineva în vizită ieri seară ?
— Nu.— Mai stă cineva la etajul IV, în afară de Zet Vașilescu ?
— Nu.
— Ați avut vreun oaspete sau a ieșit cineva din ai casei 

după ora douăsprezece ? GîndițLvă bine,
— Nimeni. E sigur. N-a ieșit nimeni. La ora aia dormeam toți.
— Aveți vreo întrebare de pus, tovarășe locotenent ? 
Pîrcălab dădu din cap negativ.
— Vă mulțumim, tovarășă Constantinescu. Treceți în camera 

de alături, citiți cu atenție procesul verbal și — dacă sînteți 
de acord — semnați-1.

6
Rămăseseră singuri. Era cald și aerul amiezii tîrzii de iulie 

plutea greoi prin cameră. Vîntul nu mai batea.
— Te ascult, spuse maiorul.
Pîrcălab știa despre ce-i vorba. Rosti, fără să ridice fața 

din carnet :
— A. Nelu Stoian stătea la masă cu fața spre fereastră. în

totdeauna. Dar în seara morții s-a așezat și a băut cu fața 
spre ușă. De ce ? B. Cînd a plecat Stănescu ? Zet zice că la 
12 și jumătate. Doamna Constantinescu La văzut părăsind casa 
la 11 și un sfert.

— Iar moartea lui Nelu a intervenit între 11 și 12. Era medicul 
legist la telefon.

— Ce v-a mai spus ?
— Nelu n-a băut prea mult. Iar glontele a fost tras de 

aproape : 10—15 centimetri. Nu și-a lipit țeava de tîmplă, dar 
e posibil să fi tras singur. Oricum, la ora 12 și jumătate, cînd 
a părăsit casa musafirul tăcut, pe care l-a auzit Zet, domnul 
Nelu nu mai era în viață.

— Deci C. Cine este al doilea vizitator ? S-a reîntors Stă
nescu, să-și pună amenințarea în practică, sau a fost altcineva ? 
Oricum, ciudat ucigaș Stănescu ăsta : sună la o adresă greșită, 
amenință în gura mare, tropăie pe scări, își dă numele.

— Care poate fi fals — remarcă maiorul. De fapt, nici nu 
Precis dacă a fost omorît. Poate că Stănescu a venit întîi

fără intenția de a-1 omorî și s-a întors mai tîrzlu... De. ce 
trebuie să credem că toți criminalii sînt prudenți și calculați ?
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Oricum, avem multe de făcut. Să-l căutăm pe Stănescu, să 
vedem ce e cu Zet. Să aflăm cîte ceva de la fratele lui Nelu... 
Și mai ales, trebuie să dăm de Viziru ăla... De asta te ocupi 
dumneata : fă-i o vizită acasă. Eu o să mă du.c pe la barul ăla, 
Mucu... Am auzit că fac niște cafele grozave !

7
Ședea adus de spate pe scăunelul incomod, neștiind cum să 

scape de privirile insinuante ale barmanului. Omul era de-a 
dreptul insuportabil. Părea gata să exclame cu înaintare : 
„Vă salut, tovarășe maior. Nici o grijă, lăsați pe noi, aranjăm 
noi totul |“ Și cu un zîmbet larg către asistență: „Habar 
n-aveți cine se află printre noi !“.

„Dacă îmi face și cd ochiul — își zise Preda — îl arestez !“ 
Dar omul cu papion negru (care-4 cunoscuse de mult, cu 
prilejul altei anchete) avu noroc : își văzu de coniacuri și 
renunță la gesturile de complicitate. Maiorul se aplecă șî mai 
mult peste ceașca sa. Sorbi încet, de cîteva ori, după care 
tuși sonor. Ceea ce eQhjyala cu o constatare : „Noroc că face 
cafea bună, nemernicul!“.

De altfel, calitatea ireproșabilă a cafelelor — filtru sau tur
cești — era țitlul de glorie al cofetăriei „Zambila", cunoscută 
în anumite cercuri atît sub numele de „Zambezi", cît și sub 
acela, inexplicabil, de „Mucu-bar“. încolo, faima ei nu era 
prea strălucită. Avea, în primul rînd, o înfățișare cam ciudată : 
în stînga se afla cofetăria propriu-zisă, mai tot timpul pustie ; 
iar în dreapta, o încăpere denumită „Servim cafea naturală și 
băuturi alcoolice", ticsită de lume și înecată în fum între orele 
9 și 24, fără întrerupere. Se înghesuia aici, în jurul meselor 
joase, o societate pestriță și gălăgioasă : studenți de la Arhi
tectură și de la Arte plastice, boxeri sau fotbaliști suspendați, 
actori, gazetari, poeți începători și dansatoare, cetățeni fără 
profesie bine definită, bătrîni solitari și tacticoși. Maiorul Preda 
putea fi lesne confundat cu un cliept din această ultimă cate
gorie. Mal ales că acum ocheadele barmanului se loveau de o 
„Românie liberă" larg despăturită. Maiorul se cufundase în 
lectura pasionantă a „Micii publicități". Nimeni, desigur, n-ar 
fi bănuit că ziarul era vechi de o lună și, la urma urmei, 
faptul nici nu era prea interesant. Domnii singuri cu haine 
maro impecabile și pălării de pai erau ocoliți și lăsati în pace. 
Astfel că putu reciti în liniște următorul anunț interesant, 
inserat la rubrica „Diverse" :

(URMARE ÎN NUMĂRUL NOSTRU DE JOI)
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MEZINII „ÎNVINȘILOR"

FAC DECLARAȚII
• „Mă mustră conștiința pentru primul gol"
• „Meritam un scor egal" • „Ca între două 
echipe de universitari" • Lucaci a tăcut! • 
„Culoarele au rămas libere" • „înaintarea

noastră a fost ca și inexistentă"

ȘTEFĂNESCU 
(„Farul" 

Constanfa)
Capriciosul balon rotund 

nu se dezminte ! El a făcut 
ca Tătaru II (Steaua), care 
părea la un moment dat „su
biectul" microinterviului 
nostru, să transfere victoria 
de partea echipei sale, și 
posibilitatea să ne ofere opi
nia celui ce nu i-a apărat 
cele două „șuturi" — porta
rul Ștefănescu (Farul), cel 
nai tînăr „învins", căruia îi 
dăm cuvințul :

„Sînt la a treia evoluție 
in prima divizie și deci nu 
poate fi vorba de experiență 
eompetițională. Totuși, mo
desta mea părere este că 
meciul a plăcut. Arbitrajului 
nu-i pot reproșa nimic. Por
nisem cu gîndul la un meci 
egal și faptul că Ia un mo- 
meni dat oonduceam ne fi- 
cea și mai optimiști. N-am 
ascultat insă indicațiile an
trenorului, V. Mărdărescu. 
ne-am retras in apărare și 
rezultatul se cunoaște. Per
sonal am mustrări de con
știință pentru primul gol; ar 
fi trebuit să boxes nu să În
cerc să rețin. Dar, deh !... 
în altă ordine de idei, am 
admirat din nou „creierul" 
Stelei, Constantin, care s-a 
achitat strălucit de rolul 
avut".

MUNTEANU
(„Dinamo 
Bacău")

Fotbalistul Munteanu de la 
Dinamo Bacău, transferat re
cent de la Chimia „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" (vîrsta : 20 
de ani, la al doilea meci în 
divizia A) comentează meciul 
Steagul roșu Brașov — Di
namo Bacău : „Ne așteptam 
ca Steagul roșu să joace cu 
avînt încă din primul minut 
de joc, datorită situației în 
care se află. Noi am venit la 
joc desohis. După părerea 
mea am jucat destul de bine 
în cîmp. Dacă nu ratam așa 
mult, am fi putut obține eel 
/Uțin un rezultat de egalitate.

Arbitrul ne-a anulat un go>l 
perfect valabil pe motiv de 
fault șl a dăruit gazdelor un 
gol in minatul 87 de la o ac
țiune In care mingea a În
tâlnit mina Înaintașului bra- 
*ovean Ardeleanu".

LICÂ DUMITRU
(„Universita
tea" Cluj)

șl Inexistentă. (A tras un 
singur «ut pe poartă). In a- 
ceste condiții nu puteam 
pretinde mai mult. Doresc 
să-mi mențin «1 In continua
re locul in echipă".

...Fără nume! ? 
(A.S.A. Tg.

Mureș)
Cel mai tînăr jucător, de la 

A.S.A. Tg. Mureș, Lucaci nu 
a mai avut ce spune pentru 
că în repriza a doua a fost 
schimbat cu Lungu. Dar 
Duoaci printre greșelile sale 
a avut totuși și intervenții 
bune, în timp ce Lungu nu 
a oferit nimic.

DOBRIN
(„F. C. Argeș")
„Greșelile noastre de joc 

au lost mai evidente după 
pauză, cînd ne-am repezit cu 
toții spre poartă pentru a 
forța egalarea.

Au precumpănit, îndeosebi, 
greșelile taotice. Mă gîndesc 
— bine era să fi făcut asta 
atunci, la reluare —- că noi 
am fi putut folosi cu succes 
un cunoscut șiretlic. In faze
le de atac plecam mereu cu 
cel puțin doi apărători dina- 
moviști „în spate". Culoarul 
liber astfel creat putea fi 
Folosit de colegii mei de li
nie Radu sau Jercan. Noi, 
insă, ne-am înfierbântat fie
care în speranța golului 
egalizator și nu ne-am gîn- 
dit să profităm de marcajul 
sever care mi s-a făcut. în- 
fringerea, oricum, ne afec
tează. Asta pentru două mo
tive : în primul rînd fiindeă 
victoria dinamoviștilor a 
fost obținută doar la limită 
și, în al doilea rînd, pentru 
că dacă am fi jucat mai a- 
proape de valoarea noastră 
nu văd eum am fi lăsat am
bele puncte, aci, la Bucu
rești".

MARIN ALECU 
(„Progresul"- 
București)

„Pe scurt, pot spune că 
înfrîngerea s-a datorat unei 
greșeli de apărare. Puteam 
fi noi învingători dar dacă 
luptam cu și mai mult curaj, 
dacă portarul echipei noas
tre ar fi trimis mingea di
rect la om și nicidecum din-, 
colo de tușă, cum a făcut în 
stîtea rlnduri. Totuși, parte
nera noastră de joc, echipa 
Petrolul, ne-am dat seama 
că nu este atît de periculoa
să pe eît ne așteptam".

DRIBLING. UL ....
ARBITRULUI

Ah, ce vreme frumoasă fi ce 
fotbal terciuit. In această primă
vară de vis, cu caiși înfloriți, eu 
plopi beți de soare, cu demon
strații hipice in parcul din Calea 
Plevnei, ușor desuete, ca-ntr-un 
roman cavaleresc, noi, douăzeci— 
treizeci de mii de bolnavi de 
minge (mereu aceeași, îmi vine 
să cred), facem ce facem și ne 
instalăm moț în tribunele stadi
oanelor. Sîmbătă, la stadionul 23 
August, duminică la Dinamo 
sau la Ciulești (mulțumiri în
cruntate federației eăre a rupt 
cuplajele /).

Sîmbătă am asistat la victoria 
militarilor obținută în fața echi
pei din Constanța. Tătaru II, 
fratele excelentului extrem stin
gă al naționalei de acum un de
ceniu, el și vreo doi băieți de la 
Farul, printre care vechiul vulpoi 
Kozska, ne-au răsplătit generos 
deplasarea. în rest — străvechiul 
chin, străvechea deznădejde. A 
fost un meci lent, ca amurgurile 
din Bărăgan, interesant la un 
moment dat numai prin greșelile 
săvîrșite de cei doi portari. Haidu 
și Ștefănescu. Notez ca pe un 
fapt demn de reținut gestul an
trenorului Mărdărescu care 1-a 
scos prompt pe Mareș din for
mație în momentul cînd acesta 
l-a bruscat pe Ștefănescu pentru 
că a scăpat o minge în gol. Sa
lutăm această intervenție — și 
ne exprimăm uimirea că jucăto
rul Kozska, căpitanul echipei, în 
loc să-l potolească pe Mareș, sta 
cu mtinile in șolduri și se gin- 
dea la răsăritul lunii de pe-ntin- 
sul litoral.

Duminică, pe Dinamo — in-

discutabil, eel mai cochet sta
dion din Capitală — în fața a 
paisprezece mii de plătitori, plus 
sutele de spectatori din balcoa
nele Spitalului de urgență, echi
pa lui Pîrcălab (care Pîrcălab nu 
s-a văzut aproape de loc) i-a de
tronat pe argeșeni, spre bucuria 
lui Constantin și Tică Popescu, 
prezenți în tribune. Meciul a 
debutat cu un accident regreta
bil : tînărul Dumitrache, sărind 
la o minge în careul advers a 
fost lovit, cu totul involuntar 
după cum a văzut toată lumea, 
de fundașul Păciulete și a fost 
transportat cu salvarea la Spita
lul Babeș. Medicul clubului 
vorbește despre o comoție: nă
dăjduim cu toții că talentatul a- 
tacant dinamovist e în afară de 
orice pericol.

După șapte minute de între
rupere, nervozitatea a pus stă- 
pînire pe majoritatea jucătorilor. 
Bucureștenii, care au avut cel 
mai bun om în Stoenescu (acesta 
l-a anihilat complet pe Dobrin) 
au inițiat atacuri mai periculoa
se, au fost primii la minge, au 
irosit cel puțin trei situații clare 
de gol șl au înscris... cu ajutorul 
arbitrului Pop (Oradea) care a 
dictat lovitură liberă de la 11 m. 
la un pretins fault asupra lui 
Naghy. Foto-reporterul nostru 
aflat în spatele porții, ne infor
mează că llie Stelian nu l-a îm 
piedicat (ci numai l-a jenat) pe 
Naghy să joace mingea. Omul 
cu fluierul a greșit — și nu e 
primul care cade în păcat. Pen
tru jocul prestat, însă, Dinamo 
merita victoria. Argeșul a acțio

nat cu zece umbre — zic zece 
pentru că portarul Coman a a- 
părat magistral — și nu putea 
să emită o pretenție la meci nul.

Văzînd cum joacă Steaua, și 
văzînd cum joacă și Argeșul, 
cele două mari pretendente la 
titlu, am înțeles că n-avem nici-o 
echipă pentru locul I.

în țară, U.T.A. a aruncat în 
aer Pronosportul, mareînd patru 
goluri în poarta Tg. Mureșului 1 
Pavlovici, Dumitriu III sau Tîm- 
pănaru (băiatul ăsta, îmi spunea 
Tică Popescu mănîncă flăcări și 
costiță de adversar), dacă mai 
fac o dată figura asta pot să se 
apuce pe urmă de recitat ver
suri de inimă albastră.

Progresul dă cu banul să vadă 
cu cine va trage-n meciul de ba
raj. Nimic nu se leagă prin stra
da dr. Staicovici... Unde a pus 
antrenorul Ozon mina, se usucă 
iarba.

Duminică, la o jumătate de 
oră după ce meciul luase sfirșit, 
în tribunele stadionului am vă
zut : un copil care se juca cu 
doi porumbei, un bătrîn care ci
tea foarte adîncit în lectură, o 
revistă, doi inși care jucau șep- 
tic, patru tablagii inveterați 
(despre ăștia nu sînt convins c-au 
văzut meciul — nici n-au avut 
ce pierde de altfel) și un locui
tor al Grantului care striga : „Mă 
fraților, hai mă, hai unul cu mine 
la gară să-i așteptăm p-alde Tar 
mango, s-auzim din gura lor cum 
i-au întors minerii, că ăștia de 
la radio țin secret, n-auzi de la 
ei decît fuge, fuge, fuge".

Avea dreptate, bietul om.

In zbor veste obstacol, dinamovistul C. Vlad va cîștiga una din probele concursului de deschidere a sezonului de călărie 
Foto: VIOREL RABA

La juniori România 
Polonia 2-0

Numai satisfacția 
victoriei...

Contrar programării iniția
le, meciul juniorilor n-a mai 
început la orele 14,00, ci mai 
devreme cu o oră și jumă
tate. Care a fost rațiunea nu
mai organizatorii pot ști; Așa 
că cei care au vrut să vadă 
„speranțele* la lucru s-au tre
zit, de fapt, spectatori la me
ciul celor două echipe univer
sitare de tineret — rezerve. 
Partida n-a întrunit atributele 
pe care le implică o întîlnire 
între cele mai tinere forțe 
fotbalistice: vioiciune, pros
pețime, inspirație, execuții de 
finețe tehnică... tinerețe. Rit
mul a fost lent, de horă bă- 
trînească. Victoria ne bucură, 
calitatea jocului prestat de co
legii lui Radu lonescu, Marica

și Iordănescu — singurii care 
îndrituiesc speranțe veritabile, 
singurii care au ținut să de
monstreze cit de Udentați sînt 
juniorii noștri — nu. Pase tn- 
tirziate, adesea fără adrese 
precise, circulație lentă, lipsă 
de decizie și finalizare în fa
zele de poartă — toate aces
tea ne determină să apreciem 
că nu a fost un joc pe măsura 
unei echipe ce poartă marca 
unei reprezentative. Partenera 
de joc, echipa poloneză, a 
părut o formație oarecare.

Altceva demn de reținut ? 
Nimic, în afară de penaltiul 
ratat în ultimele minute de 
Iordănescu.

VASILE CABULEA

„Vorbiți cu nea Titi, dacă-mi 
dă voie". Primind încuviința
rea, tînăruil și talentatul jucă
tor ne-a declarat : „Colegii 
noștri eraioveni merită vic
toria, au jucat mai bine. Sco
rul însă este mult prea se
ver, prea aspru. Să nu uităm 
că 3 goluri le-au marcat din 
lovituri libere. Dacă apăra
rea noastră era mai atentă... 
In vreme ce linia de mijlo
cași a lor — Strîmbeanu și 
Ivan — a mers perfect, a 
noastră — Oprea și Angeles- 
cu — a comis destule greșeli, 
Dacă ar fi să remarc pe cine
va de la noi acesta ar fi Pexa 
șl poate singurul. După el, 
Mihai (Adam).

Numai jucasem pe acest te
ren și „renumele" mă timora 
puțin. Spre surprinderea mea 
tnsă nu s-a jucat dur, ci In
tr-o manieră foarte corectă. 
Ca intre două echipe de 
universitari!“

DUMITRU („Ra
pid" București)

Dumitru, cel mai tînăr ju
cător al Rapidului (18 ani) : 
„Mă aflu la a patra evoluție 
in prima echipă a Rapidu
lui. Azi am jucat mai slab 
decît în meciul cu Steaua. 
Poate și pentru că adversa
rul meu direct, Libardi, este 
un jucător foarte valoros. 
Jiul a meritat victoria, 
înaintarea noastră a fost ca

(Urmare din pag,, a I-a)

de altă parte. în primul rînd, 
modul în care se afirmă or
ganizațiile U.T.C., prin ac
țiuni concrete prin receptivi
tatea la problemele tinerilor. 
Și în al doilea rînd, partici
parea efectivă a factorilor de 
răspundere. Ce se poate în- 
tîmpla cînd confluența aces
tor condiții nu se realizează?

Sîntem Ia .Bărăitaru, mar
torii unei confruntări sem
nificative. Elisabeta Marin — 
secretara comitetului comu
nal U.T.C. Un teren de fot
bal există, a fost amenajată 
și o pistă de popice dar nu 
poți tace sport mereu numai 
în cămașe și în pantalonii de 
lucru. „Cricovur, asociația 
sportivă din comună nu pri
mește nici un sprijin de nică
ieri. Nu existăm pentru ni
meni. N-am putut beneficia 
niciodată de fondul social- 
cultural pe care adunarea ge
nerală îl votează în fiecare 
an“.

Spre marea noastră surprin
dere, nici președintele, nici 
contabilul cooperativei agri
cole, nici măcar președintele 
asociației sportive nu știau 
că există un asemenea fond. 
Și totuși, adunarea generală 
votase anul trecut suma de 
17 000 pentru activități so- 
cial-culturale și sportive. Nu 
s-au cheltuit din ei decît 
1300.

DIVIZIA NAȚIONALĂ A
Rezultate tehnice Clasament ETAPA VIITOARE

ETERNUL
„U“ Craiova — „V 

Cluj 4—1 (X—0); «ui — 
Rapid 5—1 (1—0) i A.S.A. 
Tg. Mure, — U.T.A. 1—4 
(1—3); Dinamo Bucure,tl 
— F.C. Arpe, 1—0 (1—0) : 
Steagul roșu — Dinamo 
Baciu 2—0 (1—0); Petro
lul — Progresul 1—0 
(0—0).

1. Steaua
2. F.C. Arce,
3. Farul
4. „U“ Cluj
5. Dinamo Bacău
0. Jiul
7. „U" Craiova
8. Petrolul
9. Dinamo Bue.

10. U.T.A.
11. Rapid
12. A.S.A. Tg. Mure,
13. Steagul roșu
14. Progresul

17 9 4 4 31—30 22
17 9 3 5 20—14 21
17 8 3 6 27—18 19
17 7 4 6 19—22 18
17 9 0 8 22—29 18
17 7 3 7 24—19 17
17 8 1 8 24—22 17
17 8 1 8 18—17 17
17 6 5 6 19—21 17
17 7 2 8 17—16 16
17 7 2 8 21—23 16
17 5 5 7 19—26 15
17 5 3 9 12—22 13
17 3 6 8 16—24 12

Steagul roșu — Steaua 
U.T.A. — Petrolul
Din. Baeău — Din Bue.
Rapid — ,,U“ Cluj
Farul — Jiul
F.C. Arge,-A.S.A. Tg. M. 
Progresul — „U“ Craiova

SERIA 11

DIVIZIA B
Poiana Cîmpîna — Victo

ria Roman 3—1 (2—-0) ;
C.F.R. Pașcani — Chimia 
Rm. Vîlcea 1—0 (0—0) ; Po
litehnica Iași — Chimia Su
ceava 1—0 (0—0) ; Electroni
ca Obor — Metalul Bucu
rești 2—0 (1—0) ; Politehni
ca Galați — Metrom Bra
șov 3—0 (1—0) ; Portul Con
stanța — Flacăra Moreni 
î—1 (j—0) ; Ceahlăul P. 
Neamț — Politehnica Bucu
rești 1—0 (1—0).

— Credeam că nu putem 
folosi banii aceștia decît 
pentru pomul de iarnă și 
pentru reparația aparatelor 
de radio, ne mărturisește 
contabilul.

Cînd îi amintim că face 
parte din comitetul de spri
jin al asociației sportive, con
tabilul cooperativei agricole 
de producție se minunează.

SERIA A II-A !

„Cupi F.R.F." pentru 

echipele de tineret

REFREN

Metalul Hunedoara — O- 
limpia Oradea 1—0 (0—0) ; 
Politehnica Timișoara — 
A. S. Cugir 2—0 (0—0) ; Va
gonul Arad — C.S.M. Reșița 
4—1 (2—0) ; Crișul Oradea
— Gaz metan Mediaș 1—0 
(0—0) ; Minerul Baia Mare
— C.F.R.I.R.T. Arad 2—0
(1—0) ; Industria slrmel — 
C.F.R. Cluj 1—1 (1—1) î
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timi
șoara 2—0 (1—0). _________

„U** Craiova — „U"
Cluj 1—0 (0-0); Jiul — 
Rapid 3—4 (1—3) ; A.S.A. 
Tg. Mureș — U.T.A. 0—3 
(0—0); Steagul roșu — 
Dinamo Bacău 1—2 
(0—2) ; Petrolul — Pro
gresul 0—0. Meciurile 
Steaua — Farul și Dina
mo București — F.C. Ar
geș au fost amînate 
pentru o dată care se va 
stabili ulterior.

(Urmare din pag. I)

dispărut veritabilele revelații 
de acum eîțlva ani, atletele 
GABRIELA RĂDULESCU și 
ALEXANDRINA STOENESCU, 
înotătoarea ZOE REZNINCEN- 
COK și cite alte nume promiță
toare 7

Nu mai puțin îngrijorătoare 
este situația în tenisul de masă 
unde speranțele pe care ni le 
dădeau cîndva GIURGIUCÂ, 
BODEA, MIHALCA, IVAN nu 
s-au împlinit nici pe jumătate 
— ea și în handbalul feminin, 
unde regresăm sistematic, ca 
să nu mai vorbim de gimnas
tica feminină, al cărei nivel ac
tual mi se pare de-a dreptul 
penibil...

Deci, încă o dată, ce se petre
ce oare cu atîția și atîția dintre 
tinerii noștri, în acea perioadă 
decisivă pentru evoluția unui 
sportiv de performanță, perioa
da maturizării sale 7 Alei in
tervin, precum se știe, o serie 
de factori pe care nu-mi pro
pun să-i analizez, factori perso
nali, subiectivi foarte adesea, 
dar și de ordinul îndrumării, al 
supravegherii, al educației sis-

re atragerea pe gazon atît a 
băieților cît și a fetelor.

Judecind lucrurile în lu
mina acestui criteriu, orga
nizarea mișcării snortive de 
masă a tinerilor de la sate, 
sarcină de răspundere a or
ganizației noastre, se prezin
tă deficitară în județul Pra
hova. O inerție a vechilor 
metode de a face c? fetele să 
fie situate, în continuare, în

eesele repurtate pe vremea 
cînd era elevă a Centrului 
Școlar Agricol din Rîmnicu 
Sărat.

— Aici nu există nici o po
sibilitate să formăm o echi
pă, afirmă dînsa, nu avem 
cu cine, nu sîntem decît 
două jucătoare de handbal 
în toată comuna.

Noi am descoperit 4 — 
Constanța Răduță, Elena A-

nmcxiAși n/Elmiaw
— Eu ? N-am știut pînă 

acum ceva de treaba asta. 
Azi aflu !

„NU SE POATE, DAR 
AȚI ÎNCERCAT?

Atragerea unui număr cît 
mai mare de tineri în prac
ticarea sportului presupune 
căi deschise tuturor sporturi
lor, fotbalului desigur, dar și 
celorlalte voleiul, atletismul, 
sportului tradițional, oină, 
practicat altădată cu plăce
re în multe din comunele ju
dețului. Diversificarea miș
cării sportive nu se realizea
ză prin acceptarea unui joc 
suveran, agreat îndeosebi de 
băieți, ci prin găzduirea tutu
ror sporturilor care să asigu-

afara unor preocupări eu 
consecințe eficace ale orga
nizației, ale asociațiilor spor
tive. La Olarii Vechi, ne 
spunea Teodora Stanciu, s-ar 
putea închega o echipă de 
handbal fete dar... „nu exis
tă preocupare^. Am încercat 
să aflăm de la dînsa din par
tea cui nu există preocupare 
și cine ar trebui să se preo
cupe de așa eeva. Răspunsul 
a venit nesigur.

— Noi, probabil, asociația 
sportivă, organizația U.T.C.

Se pare că handbalul este 
una din disciplinele sportive 
către care fetele simt o a- 
tracție mai mare. La Drăgă- 
nești am cunoscut o fostă 
jucătoare de handbal care-și 
amintea cu nostalgie de suc-

san, Ana Ilie, Geta Vișan^ — 
în mai puțin de e jumătate 
de oră și odată cu asta am 
rămas eu certitudinea că po
sibilitățile negate de Elena 
Enache — secretară U.Ț.C., 
există. Dar eu nici una din 
fetele cu care am stat de 
vorbă nu se discutase pînă 
atunci.

— Degeaba, n-o să izbu
tim, suspina Elena Enache 
iar Tănase Mușat — activist 
al Comitetului Județean 
U.T.C., șeful comisiei sport 
— i se asociase, au să dea 
bir cu fugiții pînă la urmă.

Ceea ce ne-a lăsat să în
țelegem că pentru urnirea 
din punctul mort a! sportului 
de masă la sate, ar mai tre
bui încă ceva.

să înțelegem că^

neîncrederea, nu ■
Ar trebui 

indiferența, 
sînt metode de muncă.

nu ■ 
Nu I 

pornim de la premiza că ■ 
fiecare formație sportivă va 
însemna în același timp una 
capabilă să afirme o nouă 
școală, un nou stil de joc, ci. 
că ele, atrăgînd masa tinere
tului, vor deveni puncte de 
reper în viața comunei, Vor 
opera cu timpul acele selec
ții utile mai tîrziu sportului 
de performanță.

Toate acestea nu sînt con
statări de ultimă oră. 
viștii cu

I
I
I

Acti- 
mai multă experien- 
comitetului jude- 
U.T.C. le cunosc, 
aceea de presu- 

planurile de lucru 
comisiei sport se vor 

în primul rînd,

I
I
Iale 

bizui, . .
pe sinteza unor judecăți 
făcute cu prilejuri anterioare. 
Comitetul județean U.T.C. 
Prahova se află, ce-i drept, 
în posesia unor date statis
tice din care poți afla numă
rul terenurilor de fotbal din 
comune dar acestea nu sînt I 
suficiente fără sintezele de pe I 
urma cărora să rezulte pro
grame sigure de acțiyne. Lu- I 
crurile se mențin încă în ■ 
stadiul indicațiilor date, dai 
încă neîndeplinite, sau aștep- | 
tate, dar însă neprimite. ■

I
I

N. ARSENIE I 
D. MATALĂ " 
M. TACCIU 
V. VĂDUVA I

tematice. Cred că, în principal, 
tocmai despre această sistema
tizare ar trebui să vorbim mai 
pe larg — despre măsura în 
care izbutim să punem de a- 
cord problemele extra-sportive 
ale adolescentului — studiile 
școlare, munca, viața familiară, 
fenomenele psihofizice specifi
ce vîrstei — cu pregătirea sa 
consecventă în direcția obține
rii unor rezultate superioare.

Dacă examinăm sub acest 
unghi experiențele altora, vom 
observa că, în cele mai multe 
cazuri, principala platformă pe 
care se consolidează tînărul per
former o reprezintă clubul uni
versitar. Majoritatea sportivilor 
moderni sînt — și trebuie să 
fie — oameni multilaterali, In- 
struiți, cu orizonturi largi. în
deosebi pentru noi, apare drept 
inadmisibilă imaginea unui atlet 
a cărui sferă de preocupări nu 
depășește cadrul specialității 
sale sportive. Dar activitatea de 
instruire profesională implică 
un efort apreciabil care se cere 
conjugat cu munca stăruitoare 
pentru desăvîrșirea măiestriei 
atletice, fotbalistice, pugilistice 
etc. Tocmai din această premi- 
ză rezultă, în mod evident, ne
cesitatea creării unor baze co
respunzătoare în instituțiile de 
învățămînt superior, baze care 
să asigure dezvoltarea normală 
a performerilor în perioada 
„critică". Recent înființatul Club 
Atletic Universitar reprezintă 
un prim pas în această direcție ; 
dar de aici, pînă la îmbunătă
țirea situației pe plan, larg — 
rămîne încă destulă cale.

Cită vreme studentul sau e- 
levul din ultimele clase, practi
cant asiduu al unei discipline 
va fi privit cu neplăcere, din 
principiu, de numeroase cadre 
didactice, cîtă vreme el nu va 
găsi, chiar în sinul „almei ma
ter", solicitudinea, căldura, mij
loacele tehnice necesare, cîtă 
vreme nu se va înțelege clar că 
sportul, inclusiv cel de perfor
manță poate contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a viito
rului inginer, medic, arhitect, 
profesor etc — divorțul între 
sala de studii și cea de sport va 
dăinui, în forme oricît de ate
nuate, spre paguba ambelor 
forumuri și spre amărăciunea 
noastră.

Nu vom opta niciodată pentru 
variante exclusiviste, după cum 
considerăm că nici o formulă 
de compromis gen „capra și 
varza" nu poate rezolva efectiv 
problema în discuție. Pledăm 
din toată inima, în favoarea u- 
nor măsuri înțelepte, fundamen
tate științific, care să asigure 
afluxul crescînd spre culmile 
măiestriei sportive al talentelor 
tinere, destul de numeroase în 
țara noastră, performeri de 
clasă internațională și, în același 
timp, oameni stăpîni pe meseria, 
pe profesia lor, oameni mo
derni — în adevărata accepție 
a cuvîntului.

Ciștigătorii 
campionatului 
școlar de schi

Pirtiile de schi — Kantzer, 
Sulinar și Poiana Ruta au 
cunoscut din nou animația 
concursurilor. în zilele de 29 
și 30 martie s-au desfășurat 
aici întrecerile celei de a 
12-a ediții a campionatului 
republican școlar de schi la 
care au participat 180 de 
elevi selecționați în urma fa
zelor pe școli, localități și 
județe. Probele de fond au 
fost dominate de concurența 
din Brașov și Suceava. La 
juniori I au cîștigat Paras- 
chiva Cojocaru și Petre Chi- 
rilos din Suceava, iar la ju
niori II, de brașovenii Nico- 
lae Cristoloveanu și Elena 
Bășea. Majoritatea titlurilor 
au fost cîștigate de concu- 
renții din Brașov și Praho
va. județe cu vechi tradiții 
în sporturile de iarnă. în 
probele nordice au cîștigat 
Eva Markos de la liceul din 
Miercurea Ciuc și Zoltan 
Hambric din Cluj. O serie 
de participant, urmăriți cu 
prilejul unor concursuri an
terioare, și-au confirmat va
loarea : Daniela Munteanu 
(Brașov) — care a realizat un 
timp mai bun decît junioare
le de categoria I — Maria 
Roșculeț (Predeal) și AI. 
Bogdan (Sinaia) — care a 
cucerit două titluri de cam
pion la slalom special și 
uriaș. Majoritatea campioni
lor actualei ediții a campio
natului republican școlar de 
schi, s-au clasat pe primele 
locuri și la naționalele de ju
niori. Duminică, 31 martie, 
primilor trei clasați în fie
care probă, le-au fost înmî- 
nate premii tn obiecte: cea
suri, stilouri, pulovere, cărți 
și bineînțeles, tricourile ți 
medaliile de campioni.

L. RADU

Turneul 
internațional 

de polo de la Cluj
Sîmbătă seara a luat sfîrșit 

la Cluj, turneul internațional 
de polo pe apă la care au 
participat 4 redutabile echipe 
europene. în ultima zi a tur
neului, echipa R.P. Ungare a 
învins detașat echipa Iugosla
viei — 6—3. (3-0; 1-2; 1-1;
1- 0). Meciul vedetă al serii a 
pus față în față echipa noas
tră și a R.D. Germane (neîn
vinsă în tot timpul competi
ției). Chiar la început echipa 
noastră ratează prin Novac o 
foarte bună ocazie de a în
scrie. La puțin timp Schuller, 
din echipa R.D.G., deschide 
scorul în urma unei lovituri 
de la 4 metri. Echipa noastră 
egalează dar numai pentru un 
minut fiindcă oaspeții au luat 
din nou conducerea. în re
prizele II și III, deși conduși 
cu un punct, jucătorii noștri 
echilibrează jocul fiind de 
cîteva ori în situația de a 
egala. în ultima repriză, echi
pa R.D G. majorează la 2 di
ferențele de puncte, cîștigînd 
meciul cu 8—6 (2-1; 2-2; 2-2;
2- 1). în clasamentul final e- 
chipa R.D.G. ocupă primul 
loc cu 6 puncte, urmată de 
Ungaria —■ 4 puncte, Repu
blica Socialista România 2 
puncte și Iugoslavia — zero 
puncte.

I. RUS

• PE SCURT • PE SCURT •

• Tenismanul român Ion Ți- 
riac, s-a calificat în semifinalele 
turneului internațional de tenis 
de la Roma, învingînd cu 6-2, 
6-2, 6-1 pe englezul Battrick. în 
semifinale Tiriac se va întîlni 
cu italianul Di Masso, în timp 
ce, al doilea jucător român, Ilie 
Năstase, va avea ca adversar pe 
australianul Martin Mulligan.

• Românul Ilie Năstase și aus
tralianul Martin Mulligan s-an 
calificat în semifinalele turneu
lui internațional de tenis de la 
Roma. în „sferturi", Năstase l-a 
învins cu «—4, 6—1, 2—6, 18—8 
pe valorosul jucător italian Ser
gio Palmieri, iar Mulligan l-a e- 
ltmlnat cu 3—6, 6—1, 8—6, 6—3 
pe italianul Ezio de Matteo. în 
semifinala probei de dublu băr
bați, perechea Mulligan — Pie- 
trangeli a învins ou 6—2, 6—1, 
9—7 cuplul Hutchins — Battrick 
(Anglia).

• Intr-un articol publicat de 
■iarul „The People", atletul en
glez Alan Simpson (specialist în 
proba de o milă) recunoaște că 
■-a „dopat" cu prilejul Jocurilor 
Commonwealthului, desfășurate 
în august 1966 la Kingston. 
„Vreau să înapoiez medalia de 
argint cîștigată în proba de o 
milă, întrucît nu-mi aparține pe 
drept, scrie A. Simpson. Acum 
pot să spun adevărul. înaintea 
seriei în care alergam, mi-am fă
cut o injecție cu amphetamină. 
Am sosit primul și mi-am zis să 
apelez la o a doua injecție, îna
intea finalei. Nu am beneficiat 
de efectul stimulentului, căci fi

nala s-a desfășurat mai tîrziu de
cît credeam eu. Dacă mărturisi
rea mea va convinge măcar un 
singur atlet că dopingul este cel 
mai urit lucru în sport, atunci 
ea a meritat osteneala de a fi 
fost făcută".

• Cursa ciclistă „Cupa Fla
căra", disputată pe șoseaua 
București—Ploiești, a revenit 
dinamovistului Vasile Tudor, 
cronometrat pe distanța de 80 
kilometri cu timpul de lh54’48”. 
In același timp, du sosit C. Cri- 
gore, E. Rusu, Șt. Suciu și V. 
Burlacu.

• Atletul sud-african Paul 
Nash a alergat „suta de metri" 
în 10”, dar performanța sa nu 
va putea fi omologată ca record 
mondial egalat, deoarece vîntul a 
bătut cu mai mult de 2 metri pe 
secundă.

• Boxerul japonez Hiroshi Ko
bayashi, campion mondial pro
fesionist Ia categoria ușoară, și-a 
păstrat titlul terminînd la ega
litate, în 15 reprize, cu filipî- 
nezul Renă Barrientos.

• In sferturile de finală ale 
„Cupei Angliei*' la fotbal, Bir
mingham a eliminat cu 1—0 pe 
Chelsea, Leeds pe Sheffield Uni
ted cu 1—0, Everton pe Leices
ter cu 3—1, în timp ce WB Al
bion a terminat nedecis : 0—0 
cu Liverpool.

(Agerpres)

în săli și pe stadioane
FOTBAL

Progresul — Universitate» Craiova — Stad. Republicii — 8 
apr. (orele 16) ; Rapid — Universitatea Cluj — Stad. Republicii
— 7 aprilie (orele 16). In deschidere (de Ia ora 14) meciuri ale 
echipelor de tineret.

VOLEI
Turneul final ai camplonatnlni national (m) — Sala Floreasca

— 4—6 apr. (orele 17). Participă echipele : Steaua, Rapid, Poli, 
tehnic» Galați, Dinamo.

HANDBAL
Progresul — Rapid Terenul Proc esul (0 — 6 apr. (orele 17); 

Universitatea București _ Universitatea Cluj (m) ; Politehnica — 
I.C.F. (f) — Stadionul Tineretului — 7 apr (orele 10); Dinamo 
București — Dinamo Bacău (m) — Stadionul Dinamo — 7 apr. 
(orele 12).

BASCHET
Se. sportivă nr. 1—Viitorul Dorohoi (f); Steaua—Universitatea 

Timișoara (m) î I.C.F. — Politehnica Galati (m) — Sala Floreasca
— 7 aprilie (orele 9) ; Universitatea — Armata Bacău (m) ; Rapid
— I.C.F. (f) — Sala Glulești — 6 apr. (orele 17).

RUGBI
Gloria — Progresul — Terenul Progresul — 7 apr. (orele 9) ; 

Constructorul — Grivița Roșie ; Dinamo — Steaua _  Terenul
Dinamo — 7 apr. (orele 10).



In aceasta săptămînă, aten
ția opiniei publice a fost re
ținută de mai multe eveni
mente printre care evoluția 
cehoslovacă, în legătură cu 
care am informat cotidian pe 
cititorii noștri. Sîmbătă, gene
ralul de armată Ludvik Svo
boda a fost ales președinte al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace (acestui eveniment ii 
consacram o parte a rubricii 
noastre).

La New Delhi și-a încheiat 
lucrările cea de a doua con
ferință a Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, 
eveniment remarcabil pe linia 
eforturilor pentru dezvoltarea 
tuturor zonelor planetei, pen
tru eliminarea cauzelor rămî- 
nerii în urmă pe planul pro
gresului economic a unor țări 
cu o numeroasă populație. 
Cuvintările rostite au dezvă
luit dimensiunile fenomenului 
subdezvoltării, apreciat ca o 
problemă cardinală a contem
poraneității. S-a relevat rrieea 
responsabilității internaționa
le pentru înlăturarea subdez
voltării ca și rolul primordial 
pe care trebuie să-I aibe efor
turile proprii ale fiecărui po
por pentru punerea în valoa
re a resurselor de care dis
pune.

La această conferință, 
România a adus o apreciată 
contribuție exprimată în mai 
multe proiecte de rezoluții și 
propuneri vizînd problemele 
examinate. Amintim dintre a- 
cestea proiectul de rezoluție 
privind pregătirea cadrelor de 
specialitate în domeniul pro
movării exporturilor. Delega
ția română a prezentat un 
memorandum cu privire la 
promovarea formelor moder
ne jde cooperare economică 
internațională. Finalul confe
rinței a fost marcat prin ape
lul în favoarea reducerii de
calajului care se amplifică 
între țările bogate și cele să
race ale Terrei.

Printre evenimentele săptă- 
mînii notăm: situația din 
Vietnam și semnificațiile atri
buite înlăturării lui Westmo
reland, reuniunea „celor ze
ce** de Ia Stockholm în legă
tură cu dificultățile sistemu
lui monetar interoccidental, 
încordarea din Panama și ten
siunea dintre Iordania și Iz- 
rael. Două din comentariile 
noastre sînt consacrate pers
pectivelor austriece după noi
le succese electorale ale so
cialiștilor, precum și înfringe- 
rii laburiștilor britanici în ale
gerile parțiale de joi.

ciere meritelor Partidului Co
munist din Cehoslovacia, în 
activitatea îndreptată spre 
binele țării, începînd de la 
eliberarea din 1945, și pînă 
la recentele hotărîri adoptate 
de plenara din ianuarie a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Ca 
cetățean al acestei republici, 
și astăzi ca președinte al ei — 
a spus Svoboda — îmi afirm 
adeziunea la aceste Hotărîri și 
doresc să contribui cu toate 
puterile mele la înfăptuirea 
lor. Vorbitorul a arătat că pro
cesul renașterii, inițiat de Co
mitetul Central al partidului, 
constituie o continuare a tra
dițiilor democratice, a muncii 
depuse de popoarele Cehoslo
vaciei în cei 20 de ani de con
struire a socialismului.

Răspunzînd felicitărilor 
transmise din partea corpului 
diplomatic, președintele L. 
Svoboda a subliniat că scopul 
fundamental al R.S. Cehoslo
vace în domeniul relațiilor 
internaționale va fi și în vii
tor asigurarea dezvoltării paș
nice a Cehoslovaciei, depune
rea de eforturi pentru pace și 
progres în lume. „Republica 
Socialistă Cehoslovacă — a 
spus el — va ramîne și pe 
viitor credincioasă legăturilor 
ei de alianță cu Uniunea So
vietică și celelalte țari socia
liste. în alianța cu aceste țări, 
cu care avem un țel comun, 
vedem garanția securității 
noastre și alături de ele vom 
păși pe calea dezvoltării so
cialiste ulterioare. Vom de
pune eforturi pentru întărirea 
în continuare a unității și 
prieteniei noastre cu țările 
socialiste pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectu
lui reciproc și solidarității in
ternaționale". Noul președinte 
a subliniat că țara sa se va 
strădui și mai activ pentru 
realizarea securității colective

populiștii doreau să demons
treze că momentul dificil este 
practio depășit, că încrederea 
alegătorilor a fost redobîndi- 
tă. Socialiștii, dimpotrivă, în
cercau să demonstreze că a- 
vansul obținut în alegerile lo
cale din toamnă n-a reprezen
tat o întîmplare, ci expresia 
unei reorientări a corpului e- 
lectoral care în cele din urmă 
ar putea fi încununată prin- 
tr-o răsunătoare victorie elec
torală pe plan național. Urne
le au dat cîștig de cauză spe
ranțelor socialiștilor. La Graz, 
al doilea oraș al țării, ei au 
dobin^lit 52,08 la sută din vo
turi. Semnificativ este și pro
gresul (50,31 la sută din vo
turi) din Burgenland, provin
cie, care — cum sublinia 
COMBAT — este „esențial- 
mente agricolă". Cotidianul 
parizian comentînd rezultate
le constata „avansul socialiș
tilor și uzura partidului gu
vernamental".

Deplasările produse în cor
pul electoral generează opti
mism în rindul socialiștilor. 
Răspunzînd unei întrebări 
puse de SClNȚEIA TINE
RETULUI, dr. Bruno Pitter- 
mann sublinia că rezultatul 
alegerilor este consecința fi
rească a unei întregi evoluții. 
Fruntașul socialist evoca, în 
primul rînd, problemele eco
nomice „mai mult decît gre
le" cu care autoritățile sînt 
confruntate. Pentru a umple 
golurile din buget și a asigu
ra investițiile în industria eta
tizată, practic, măsurile con
duc la creșterea impozitelor. 
Dr. Bruno Pittermann afirma 
că deosebirea între socialiști 
și populiști nu se referă la 
dezvoltarea în general a eco
nomiei, ci la problema ex
trem de spinoasă: ce pături

Noul

președinte

cehoslovac

Sfîrșitul de săptămînă a fost 
marcat la Praga printr-un im
portant eveniment î alegerea 
noului președinte al Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Se
siunea Adunării Naționale a 
aleg prin vot secret pe gene
ralul de armată Ludvik Svo
boda în postul de președinte 
al Republicii Socialiste Ce
hoslovace. Propunerea a fost 
prezentată din însărcinarea 
Frontului Național de către 
Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, care a relevat me
ritele lui Ludvik Svoboda în 
lupta pentru eliberarea 
poporului cehoslovac, pentru 
restabilirea independenței 
țării, respectul de care se 
bucură în alte țări socialiste.

Din biografia noului preșe
dinte, publicată în coloanele 
ziarelor, desprindem cîteva 
momente mai importante: 
născut la 25 noiembrie 1895, 
a îmbrățișat cariera militară 
din anul 1922 ; după dictatul 
de la Munchen și cotropirea 
Cehoslovaciei de către nitle- 
riști, Svoboda a luat parte 
activă la organizarea mișcării 
de rezistență în Moravia de 
est. în vara anului 1939 a 
plecat în Polonia unde a con
stituit o unitate militară ce
hoslovacă. După înfrîngerea 
rezistenței poloneze, Svoboda 
a plecat cu unitatea sa pe 
teritoriul U.R.S.S. unde a creat 
primul batalion al armatei 
cehoslovace. Anul 1943 îl gă- 
șește comandant al brigăzii 
independente cehoslovace care 
lupta pe frontul antifascist, 
luînd parte la numeroase 
bătălii printre care opera
țiunile de la pasul Dukla și 
din Slovacia. în perioada post
belică, lui Ludvik Svobqda i 
s-au încredințat importante 
funcții de stat și de partid, 
din anul 1945 pînă în 1950 
fiind ministru al apărării na
ționale. în perioada cultului 
personalității, a lucrat în func
ția de contabil într-o coope
rativă agricolă. în anul 1959 
el s-a pensionat dar și-a con
tinuat activitatea politică.

La apariția sa în balconul 
Hradului din Praga, noul pre
ședinte a fost salutat de mii 
de locuitori ai capitalei. Lud
vik Svoboda a subliniat că în 
viața popoarelor din Cehoslo
vacia se face simțit un nou 
avînt. EI a dat o înaltă apre

cuta sînt apreciate ca o nouă 
confirmare, mai accentuata, a 
scăderii popularității laburiste. A

Laburiștii au fost înfrînți în 
toate cele patra confruntări 
electoralo de joi j ei au pier-A 
dut cele trei locuri deținute^ 
pînă acum în circumscripțiile 
Dudley, Meriden și Acton, gk 
mandatele respective revenind ™ 
conservatorilor împreună cu 
cel deținut anterior de aceștia a 
în circumscripția Leamington. *9 
Comentatorii londonezi folo
sesc expresia „catastrofă" pen- 
tru a descrie înfrîngerea 
burista la Dudley, socotită în 
ultimii 20 de ani ca una din 
„circumscripțiile invulnera- 
bile" ale lui Labour Party .

Principala cauză a severei 
înfrîngeri electorale laburiste 
o constituie, fără îndoială, 
lipsa de popularitate a măsu
rilor economice adoptate de 
actuala echipă guvemamen- 
tală, așa-numita „politică ide 
austeritate" care în esență 
fjromoveaza „stringerea cure-^^ 
ei“ și aruncarea greutăților 

economice pe umerii masei 
salariaților. Mai mult, de dataWF 
aceasta se vorbește pe larg 
în presa britanică despre „o 
criză a încrederii" pornind™ 
de Ia nemulțumirile maselor 
față de politica măsurilor res- a 
trictive, de înghețare a sala- ™ 
riilor, creșterea șomajului, 
scumpirea costului vieții, a 
TIMES exprimă părerea că™ 
„pierderile record de voturi 
(din ultimele alegeri parțialei 
n.n.) reflecta ceva mult mai" 
fundamental decît o deterio
rare obișnuită a popularității A 
partidului aflat Ia putere: 
pierderea încrederii în capa
citatea laburiștilor de a con- A 
duce bine economia și des-™ 
tinele țării în general". Evo- 
cînd împrejurările din alege-A 
rile generale, cînd programul^ 
laburist degaja largi perspec
tive de redresare economică A 
mulți comentatori britanici 
apreciază acum că în lumina 
actualelor dificultăți econo- 
mice persistente, acute, sim
plele promisiuni laburiste au 
încetat de a mai avea credit.

Dezamăgirea, principalul 
factor căruia i se atribuie®

Din noul peisaj urbanistic al capitalei finlandeze

Demonstrațiile studențești 
din Brazilia

• Ciocniri intre studenfi fi politie • Val 
de arestări

accentuatul recul laburist de 
joia trecută, s-a manifestat 
printr-o masivă absența a ale- ® 
gătorilor de la urne, mai ales 
a celor prolaburiști (după 
unele calcule, la Meriden nu ® 
s-au prezentat la vot peste 
35 Ia sută din foștii suporteri 
laburiști). O analiză a Institu- ® 
tului Gallup afirmă că „pen
tru prima dată în decursul _ ra au dezbătut în cursul nopții 
actualului parlament, conser-*0 decretarea unei greve generale, 
valorii au cîștigat sprijin po- apreciată ca inevitabilă. *

Mișcarea de protest inițiată joi ca urmare a represiuni
lor polițienești care au provocat la Rio de Janeiro moartea 
unui student și rănirea altor opt persoane s-a extins în toa
te principalele orașe ale Braziliei, înregistrîndu-se mitinguri 
și demonstrații de stradă reprimate violent de poliție.

La Rio de Janeiro un cortegiu 
imens, apreciat la peste 50 000 de 
persoane, a condus la cimitir 
corpul studentului Edson Luis 
Lima Sauto, în timp ce unitățile 
militare din garnizoana locală se 
aflau în stare de alertă „din mo
tive de precauție". Pe întreg tra
seul parcurs mulțimea arbora lo
zinci antiguvernamentale. Pe par
curs au fost arse drapele ale 
S.U.A. După înmormântare, mul
țimea studenților s-a întors în 
piața Adunării Legislative pentru 
o nouă manifestație, dar a fost 
împrăștiată de poliție cu bastoane 
de cauciuc. Conducerile organi
zațiilor studențești din Guanaba- 
ra au dezbătut în cursul nopții

mocratică braziliană", care parti
cipa alături de studenți la o 
manifestație de protest, au fost 
maltratați de poliție. Represiunile 
din capitală s-au soldat cu 20 
răniți (din care doi în stare gra-

Incidentele

rasiale de la

Memphis

(S.U.A.)
• Uciderea unui 

tinăr negru
9 încordare in oraș

vă) și circa 70 de arestări. La 
Sao Paulo studenții au intrat în 
grevă generală, Niteroi (statul 
Rio de Janeiro) studenții au de
clarat grevă pe timp de trei zile. 
La Recife (statul Pernambuco)
poliția a arestat 70 de studenți, 
fără să reușească să calmeze si
tuația. în statul Parana toate in-

astituțiile de învățămînt Sînt în 
doua zi de doliu.

PRAGA (Agerpres). — In 
ziarul „Malada Fronta" au 
apărut răspunsurile date de 
primul secretar al C.C. al 
P.C.C., Alexander Dubcek, 
la întîlnirea cu tineretul, 
care a avut loc în seara zi
lei de 28 martie.

Ziarul scrie că „la o în
trebare în legătură cu pă
rerea sa față de amestecul 
R.D.G. în treburile R.S. 
Cehoslovace, A. Dubcek a 
răspuns : „Cred că fiecare 
țară trebuie să-și rezolve 
problemele din țara sa și să 
nu se amestece în treburile 
vecinilor".

La întrebarea în ce constă 
garanția că evenimentele nu 
vor lua cursul înapoi, A. 
Dubcek a răspuns : „Această 
garanție sînteți voi înșivă, ti
nerii, și, în general, ce mai 
încoace și încolo, e oare po
sibil să mai mergem înapoi ? 
Este doar o singură cale și 
această cale este înainte".

Preotul James Lawson, unul 
din conducătorii mișcării ne
grilor care sprijină pe greviș
tii de la serviciile de salubri
tate, a anunțat că va cere Mi
nisterului Justiției să deschidă 
o anchetă în legătură cu moar
tea tînărului negru Larry Pay
ne, care a fost ucis cu un foc 
de revolver în cursul manifes
tațiilor care au avut loc vineri 
la Memphis (S.U.A.) Oficiali
tățile au declarat că tînărul a 
fost împușcat deoarece a ame
nințat un polițist cu cuțitul. 
Preotul Lawson declară că 15 
martori afirmă că tînărul nu 
era înarmat atunci cînd a fost 
împușcat.

Sîmbătă, un copil negru de 
șase ani a fost rănit de un 
glonț.

In după-amiaza zilei de sîm- 
bătă, muncitorii greviști au 
organizat un marș al tăcerii la 
care au participat membrii 
mișcării pentru drepturile ci
vile. Această manifestare nu a 
dat loc la incidente. In ace
lași timp, în oraș continuă să 
se afle 4 000 de soldați ai găr
zii naționale, iar restricțiile de 
circulație sînt încă, în vigoa
re. în cursul celor trei zile dJ 
manifestări a fost ucisă o per f 
soană, iar alte 60 au fost ră
nite. Poliția a arestat 350 de 
manifestanți.

pe continentul european, pen
tru normalizarea relațiilor, 
dezvoltarea colaborării priete
nești în domeniul politic, eco
nomic și cultural cu state cu 
diverse regimuri sociale. „în
țelegerea și prietenia între 
popoare este deviza noastră 
fundamentală" — a spus L. 
Svoboda.

Cu prilejul alegerii tovară
șului Ludvik Svoboda ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, i-a adresat 
o telegramă de felicitări în 
care se arată : „Vă doresc din 
toată inima succes în îndepli
nirea acestei înalte funcții în
credințată de partid și popor, 
pentru dezvoltarea și înflori
rea Republicii Socialiste Ce
hoslovace, pentru propășirea 
și fericirea popoarelor țării 
dumneavoastră. îmi exprim 
convingerea fermă că relațiile 
de prietenie tradițională și 
colaborare frățească dintre 
România și Cehoslovacia se 
vor dezvolta multilateral, în 
interesul popoarelor noastre, 
al întăririi unității țărilor so
cialiste, al cauzei păcii în 
lume”.

Perspec

tive aus

triece

„Rezultatele n-au constituit 
o surpriză pentru noi" — co
menta (dr. Bruno Pittermann, 
unul din fruntașii Partidului 
Socialist, implicațiile alegeri
lor locale din Austria care au 
adus socialiștilor cîștiguri de 
voturi și mandate. Scrutinul 
acesta a avut valoarea unui 
test de o semnificație care a 
depășit limitele zonei în care 
cetățenii au fost chemați la 
urne. Bătălia de Ia Graz și 
din Burgenland nu s-a purtat 
doar în jurul unor probleme 
de interes local, ci a urmărit 
să verifice reacția opiniei pu
blice față de politica guver
namentală. La jumătatea le
gislaturii parlamentare, după 
mai multe insuccese în con
sultările cu caracter parțial 
idin ultimele luni și după o 
remaniere a formației minis
teriale operată în ianuarie,

sociale să suporte cheltuielile 
suplimentare ? Socialiștii — 
arăta domnia sa în conti
nuare — sînt de părere că a- 
ceste cheltuieli trebuie să fie 
suportate mai ales de cei cu 
venituri mai mari. înaintea 
alegerilor parlamentare din 
1966, populiștii au promis 
scăderea impozitelor și creș
terea investițiilor statului în 
domeniul economic, mai ales 
creșterea cheltuielilor pentru 
stimularea agriculturii. O 
parte însemnată a alegătorilor 
a fost atrasă de acest program. 
Dar guvernul populist nu și-a 
putut realiza promisiunile. A 
rezultat pierderea încrederii 
în populiști manifestată de 
către mulți alegători, cu efec
tele electorale cunoscute. Pre
ședintele Internaționalei so
cialiste aprecia că tdacă în a- 
cest moment s-ar desfășura 
alegeri parlamentare în în
treaga Austrie, rezultatele ar 
fi aceleași ca și la Graz și în 
Burgenland. Socialiștii au ce
rut programarea înainte de 
termen a alegerilor generale 
tinînd seama de noile ten

dințe ale corpului electoral, 
dar actualul guvern nu este 
dispus să părăsească scena. 
Durata unei legislaturi poate 
fi redusă doar printr-o hotă- 
rîre a parlamentului, iar pe 
băncile parlamentare populiș
tii sînt în majoritate. Dr. Bru
no Pittermann se arăta sceptic 
în privința perspectivelor u- 
nor alegeri parlamentare care 
să devanseze calendarul poli
tic.

De altfel, la populiști pare 
sa domnească, cel puțin apa
rent, calmul. Ei afirmă că re
gresul electoral din toamnă 
aprține trecutului, că de astă 
idată pierderile de voturi n-au 
luat proporții alarmante și că, 
în general, nu trebuie trase 
concluzii generale de pe ur
ma unor alegeri locale.

Un test

al deza

măgirii

De fapt o previzibilă reedi
tare a înfrîngerilor electorale 
din septembrie și noiembrie 
1967, rezultatele alegerilor 
parțiale britanice de joia tre-

vatorii au cîștigat spriji 
zitiv din partea foștilor vo- 
tanți laburiști". Majoritatea O 
observatorilor britanici nu în
clină însă spre o asemenea 
concluzie. „Succesul conser- W 
vatorilor — remarcă TIMES 
— nu derivă dintr-o sporire 
a prestigiului lor ci este, mai W 
degrabă, un profit recoltat de 
pe urma dezamăgirii provocate 
de laburiști". Mai explicit, ofi- ™ 
ciosul liberal THE GUAR
DIAN constată î „E foarte larg a 
răspîndit sentimentul de ne- W 
mulțumire, pentru faptul că ____ ______r -
partidul laburist aplică re- manifestație a studenților. în urma
medii conservatoare și folo- ciocnirilor care au avut loc. 22
sește metodele conservatori
lor". Tocmai de aceea, în a 
cercurile politice londoneze 
se vorbește mai puțin de o 
deplasare de voturi de la la- a 
buriști la conservatori și mai ^3? 
mult despre o slăbire pro
nunțată a creditului politic de 
care se bucurau laburiștii în 
rindul unor mase largi și, în 
primul rînd al sindicatelor. 
Fenomen care, dacă nu va fi 
stopat, amenință să compro
mită șansele laburiste în vii- 
toarele alegeri generale.

Deocamdată, într-o pers
pectivă mai apropiată, este 
cert că testul electoral de joi 
e de natură să amplifice di
sensiunile din rindul partidu- 
lui laburist unde nemulțumi
rile față de orientarea echipei 
guvernamentale se manifestă 
mereu mai ascuțit Și aceasta 
într-un moment cînd cabine
tul Wilson are de făcut față ® 
unor grave dificultăți econo
mice precum și unei crize 
monetare fără precedent din 
1930 încoace. _

apreciată ca inevitabilă.
Manifestațiile studențești au 

continuat și în cursul zilei de 
sîmbătă în Brazilia, cuprinzînd 
principalele orașe ale țării. Pre
ședintele Costa e Silva a ordonat 
adoptarea unor măsuri de repre
siune împotriva demonstranților. 
La Belo Horizonte, studenții au 
manifestat împotriva brutalități
lor poliției și a vizitei președin
telui Costa e Silva în statul Mi
nas Gerais. In orașul Recife, 70 
de studenți au fost arestați. Și în 
capitala țării, Brasilia, poliția a 
intervenit pentru a împrăștia o

• ZBORUL AVIOANELOR 
STRĂINE cu bombe la bord în 
spațiul aerian al Franței este in
terzis, a făcut cunoscut ministrul 
francez al armatelor, Pierre Mes
smer, ca răspuns la temerea ex
primată de un deputat că s-ar 
putea întîmpla pe teritoriul fran
cez un accident similar cu cel 
din Groenlanda.

EUGENIU OBREA
EM. RUCAR •

ciocnirilor care au avut loc, 22 
de persoane au fost rănite și au 
fost operate numeroase arestări. 
La Rio de Janeiro au fost ares
tați un număr de 22 de studenți.

In capitala țării, Brasilia, de- 
ptrtați 
dului

federali aparținînd parti- 
opoziționist „Mișcarea de-

• în SĂLILE Palatului Le
giunii de onoare din San Fran
cisco a avut loc deschiderea Ex
poziției „Ion Țuculescu". Au 
participat oameni de artă, cri
tici, reprezentanți ai presei, pre
cum și membri ai coloniei 
mânești din San Francisco.

Cuvintarea președintelui
Nasser

într-up. discurs radio-televizat 
adresat națiunii, președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
declarat că în perioada care a 
trecut de la războiul din iunie, 
anul trecut, în Republica Arabă 
Unită au avut loc o serie de 
schimbări importante. Printre a- 
cestea el a citat, în primul rînd, 
reconstruirea forțelor armate ale 
R.A.U. „Acesta a fost un început 
important față de care nu exista 
nici o alternativă dacă doream să 
înlăturăm consecințele înfrînge- 
rii — a spus vorbitorul. Logica 
erei noastre — a continuat pre
ședintele R.A.U. — este că drep-

ro-

pe 
în 

ca-

tul, dacă nu este sprijinit 
forță se pierde, că speranța 
pace dacă nu este însoțită de 
pacitatea de a o apăra duce la 
capitulare, că principiile în mă
sura în care nu sînt apărate în 
mod adecvat se dovedesc simple 
visuri". Președintele Nasser a 
afirmat, de asemenea, că R.A.U. 
continuă să fie gata să accepte 
o soluție politică a crizei din O- 
rientul Apropiat. „Cu toate a- 
cestea — a adăugat el —trebuie 
să fim gata de luptă, indiferent 
cu ce preț, chiar dacă am fi ne- 
voiți să facem acest lucru sin
guri".

• SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A., Dean Rusk, a plecat la 
Wellington (Noua Zeelandă) 
unde va participa la trei reu
niuni ale miniștrilor afacerilor 
externe din țările membre ale 
pactelor S.E.A.T.O., Anzus și din 
statele care participă, alături de 
S.U.A., la războiul dus în Viet
nam. înaintea plecării, Rusk a 
recunoscut că „situația din Asia 
de sud-est este serioasă”, afir- 
mînd totuși că „nu trebuie să 
se aștepte la hotărîri dramatice".
• MINISTERUL DE EXTER

NE AL ARGENTINEI a anunțat 
că guvernul țării sale va asigura 
Boliviei o ieșire la Oceanul 
Atlantic, acordîndu-i o zonă li
beră în porturile argentiniene. 
într-o notă în legătură cu a- 
ceastă problemă se arată că Ar
gentina va pune în aplicare de
clarația președinților Ongania și 
Barrientos, semnată la Buenos 
Aires cu 14 luni în urmă. 
Acordul semnat cu Argentina 
va îmbunătăți poziția Boliviei, a 
cărei* economie este afectată se
rios de lipsa unei ieșiri la ocean.

• REPREZENTANTUL PER
MANENT AL CAMBODGIEI pe 
lîngă Organizația Națiunilor 
Unite, Huot Sambath, a adresat 
o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate în care

protestează împotriva noilor acte 
de provocare săvârșite de tru
pele americano-saigoneze la gra
nița cambodgiana. Documentul 
citează date cînd în urma atacu
rilor săvîrșite de subunități a- 
mericano-saigoneze au fost uciși 
și răniți mai mulți țărani cam- 
bodgieni.

• UN COMUNICAT OFI
CIAL dat publicității la Lagos, 
anunță că trupele federale ni- 
gcriene au cucerit orașul Ikot 
Ekpene situat la 30 kilometri 
de Aba, cartierul general admi
nistrativ al secesioniștilor bia- 
frezi. Trupele federale au ocu
pat, de asemenea, orașul Opo- 
bo.

• „Absența unor răspunsuri 
definitive din partea anumitor 
șefi de stat arabi la apelul re
gelui Hussein privind convo
carea de urgență a unei confe
rințe la nivel înalt nu trebuie 
interpretată drept un refuz", 
a declarat sîmbătă ministrul 
informațiilor al Iordaniei^ Sa
lah Abu Zeid, cu prilejul 
unei conferințe de presă. El 
a subliniat că diplomația ior
daniană nu își va înceta e- 
forturile orientate în direcția 
convocării în viitorul apropiat 
a unei conferințe arabe la ni
vel înalt.

Viitorul lui

„F-111 A" sub

LONDRA : Demonstrație împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam desfășurată în fața re
ședinței premierului britanic

semnul în

trebării
Un purtător de cuvînt al 

forțelor aeriene ale S.U.A. a 
anunțat duminică la Saigon 
că cele patru avioane super
sonice, cu geometrie variabi
lă, de tipul „F-111 A" aflate 
în Tailanda nu vor mai par
ticipa la acțiuni de bombar
dament deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam, ca urmare a 
prăbușirii a doua aparate de 
acest tip, în decurs de 36 de 
ore. Purtătorul de cuvînt a 
subliniat că nu a fost luată 
încă nici o hotărîre în legă
tură cu viitorul acestor avioa
ne, a căror participare la răz
boiul din Vietnam, a consti
tuit prima lor experimentare 
în condiții de luptă.

Avioanele „F-111 A“ sînt 
prevăzute cu un echipament 
electronic ultrasecret și pot 
atinge o viteză de 3 200 kilo
metri pe oră. Costul unui a- 
semenea aparat este de 6 
milioane dolari.

în legătură 
cu mitingul de la 

Universitatea 
din Varșovia

VARȘOVIA (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
P.A.P., în legătură cu mitingul 
nelegal de la 28 martie a.c. de la 
Universitatea din Varșovia, rec
torul universității a luat la 29 
martie hotărîrea de a exclude 
din institutul de învățămînt su
perior 34 de studenți și de a 
exmatricula temporar 11 studenți 
dintre organizatorii și partici- 
panții la miting.

Aceeași agenție arată că „în le
gătură cu încălcarea disciplinei 
studențești și a instrucțiunilor 
autorităților institutelor de învă
țămînt superior de către un grup 
numeros de studenți ai cîtorva 
facultăți, rectorul universității 
din Varșovia, cu aprobarea mi
nistrului învățământului și învă- 
țămîntului superior, a hotărît ca 
de la 30 martie să desființeze u- 
nele secții de la facultățile de 
științe sociale și de la facultatea 
pedagogică, precum și anul trei 
al facultății de fizico-matema- 
tici".

Studenții acestor secții pot să 
facă cereri de reînscriere la alte 
facultăți. Data reluării cursurilor 
universității va fi anunțată ulte
rior.
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