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Marea întrecere declanșată la 

începutul acestui an. în care 
sînt angajați cu toate forțele și 
oamenii muncii de pe cuprinsul 
județului nostru, consemnează, 
cum era de așteptat, la loc de 
frunte în dinamica ei impetuoa
să și prezența activă a tinere
tului, eforturile sporite ale aces
tuia în toate domeniile de acti
vitate. Angajamentele organiza
ției județene de partid, în în
trecerea pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor celui de al 
IV-lea an al cincinalului, obiec
tivele pe care le-a formulat apoi 
organizația noastră, ca răspuns 
la chemările județenelor U.T.C. 
Prahova și Teleorman, au găsit 
în rîndul tinerilor din toate în
treprinderile industriale, din in
stituții și din unitățile agricole 

■ un puternic și însuflețit ecou.
Cele două luni care au trecut 

din acest an oferă prin faptele 
pe care le-au 
în cartea de aur 
numeroase și 
argumente că 
dețului nostru înțelege să-și 
respecte ca întotdeauna 
vîntul dat. să-și îndeplinea
scă întrutotul angajamentele 
luate Fie că e vorba de 
marile întreprinderi metalurgi
ce ale Reșiței, fie că e vorba de 
unitățile agricole aflate în fe
bra pregătirilor pentru campa
nia de primăvară, în rîndul ti
nerilor domnește o atmosferă de 
intensă mobilizare, de eferves- 

eforturi îndreptate spre 
ț£a sarcinilor de plan,

VIRGIL MARCOȘAN
prim-secretar 

al Comitetului județean 
Caraș-Severin al U.T.C.
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cinteia 
tineretuluimodalităților concrete prin care 

aportul tinerilor la realizarea 
lor poate fi sporit. La adunări
le uteciștilor au fost invitate 
cadre din conducerea unităților, 
specialiști, care au marcat com
petent punctele în care efortu
rile tinerilor se pot ilustra în 
modul cel mai fertil. Venind în 
sprijinul 
comitetul 
îndreptat 
carea cu _ .
bune existente în unele organi
zații, spre promovarea și popu
larizarea largă a metodelor, a 
formelor de acțiune ce s-au do
vedit viabile, eficiente în an
trenarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de producție.

La secția furnale a Combina
tului Siderurgic, de pildă, am
plele acțiuni inițiate de organi
zațiile U.T.C., între care orga
nizarea unor întâlniri cu specia
liștii secției, a unor dezbateri 
cu toți tinerii, au făcut ca Ini
țiativa să se exprime într-un 
obiectiv nu numai concret, ci și 
deosebit de semnificativ : la 
strădaniile întregului colec
tiv de a folosi la maximum ca
pacitatea utilajelor, tineretul 
va adăuga o notă specifică prin 
efectuarea unor lucrări supli
mentare pentru scurtarea dura
tei de reparații capitale a fur
nalului mir. 2. In același com
binat, la secția laminoare, or
ganizația U.T.C. si-a înscris, 
rezultat al unor propuneri, în 
programul său de activități, ac
țiuni menite să faciliteze cunoaș
terea fluxului tehnologic, a 
mașinilor și utilajelor de înaltă 
tehnicitate care, odată cu re
construcția secției, îi vor soli
cita pe tineri îndeosebi.

Asemenea inițiative, izvorîte 
nemijlocit din sarcinile ce stau 
în fata colectivelor de muncă, 
sînt în 
aparține 
lor — să 
lizărilor 
din partea tinerilor muncitori 
sau cooperatori. în același timp, 
asemenea fapte se constituie în- 
tr-o convingătoare pledoarie 
pentru ca organizațiile noastre 
U. T. C. să-și propună între 
principalele obiective tocmai 
menținerea acestui climat fa
vorabil inițiativei, afirmării spi
ritului creator al tinerilor. A- 
ceastă concluzie se ilustrează, 
de altfel, prin înscrierea în 
programele de activități ale or
ganizațiilor U.T.C. a numeroase 
acțiuni menite să dea cadru or
ganizatoric. de durată, uneia 
sau alteia din preocupările le
gate nemijlocit de sarcinile sec-

(Continuare în pag. a 11-a)

izează pe zi ce trece în cifre 
ot mai mari, realizările pe care 

le-au înscris deja tinerii din co
muna Gornia la capitolul acțiu
nilor de muncă voluntar-patrio- 
tică din acest an sînt doar două 
exemple, dar 
semnificative.

Aspectul pe 
subliniez însă, 
este cîmpul deosebit de propice, 
de fertil pe care atmosfera de 
întrecere îl oferă inițiativei.

Majoritatea organizațiilor noa
stre U.T.C. au înțeles că 
o primă și importantă condiție 
pentru ca tinerii să participe pe 
măsura capacității lor la între
cere, este ca ei să cunoască 
bine. exact și în detaliu, 
sarcinile la realizarea cărora 
sînt chemați să contribuie. An
gajamentul județului, al organi
zației noastre, a fost amplu 
popularizat și dezbătut în rîn
dul tinerilor. De la bun început 
am precizat că el reprezintă 
doar cadrul general, doar un 
ansamblu din care fiecare or
ganizație trebuie să-și desprin
dă partea ce-i revine, să-l con
cretizeze în funcție de specificul 
și posibilitățile sale. Adunările 
generale ale salariaților din în
treprinderi și ale cooperatorilor 
— prilejuri cu care tinerii au 
luat cunoștință de sarcinile ce 
stau în fața unităților economi
ce și au contribuit mulți dintre 
el la evidențierea unor însem
nate rezerve de creștere a pro
ducției — au fost precedate, dar 
mai ales continuate de ample ac
țiuni ale organizațiilor U.T.C., 
de dezbatere în cadrul adună
rilor uteciștilor a sarcinilor.

dintre cele mai

ju-
cu-

Argeș.• HANDBAL

care vreau să-l 
în mod special,

consemnat deja 
a întrecerii, 

convingătoare 
tineretul

măsură — aprecierea 
conducerilor unităti- 
aducă în bilanțul rea- 
contribuții deosebite
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organizațiilor U.T.C., 
nostru județean și-a 
atenția spre valorifi- 
grijă a experiențelor

Crișul Oradea—U.T. Arad
Dinamo Bacău—Progresul 

Bucureșt’
A. S. A. Tg. Mureș — 

Farul Constanța

Rapid Buc. — „U“ Cluj 
Steaua — Petrolul Ploiești. 
Vagonul Arad—Dinamo Buc. 
,.U“ Craiova—Jiul Petroșeni 
Politehnica Iași—F.C.

ANUL XXV. SERIA II NR. 6161

Uzina - „Electroputere

I

OGLINDA INFIDELAI

»

însemnări de la conferința de dare de seamă și alegeri a asociației
studenților din Facultatea de medicină veterinară București

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Craiova secția transformatoare
Foto: O. PLECAN
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CRITERIILE
REPERTORIULUI
ANSAMBLURILOR

cep*/ 
ric’ . .......... — „„
spi înscrierea din toate puncte
le a vedere în exigențele supe
rioare ale producției. însemnate
le economii de metal ale tine
rilor de la U.C.M.M.A. Bocșa, 
ale tinerilor lăcătuși de la con
strucții metalice, îndeosebi, ale 
căror acțiuni de gospodărire 
chibzuită a metalului se concre-
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ARTISTICE ALE
TINERETULUI

r fi prematur să se 
analizeze în amănunți
me repertoriul ansam
blurilor artistice ale ti- 

aceasta pentru 
că multe co
se află încă în

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
U. T. Arad 16 11—2— 3 28—13 24
„U" Craiova 16 8—3— 5 30—28 19
Dinamo București 16 8' *2— 6 32—18 18
Jiul Petroșeni 16 7—4— 5 19—15 18
Politehnica Iași 16 8—1— 7 17—19 17
Farul Constanța 16 7—2— 7 23—23 16
Dinamo Bacău 16 7—2— 7 19—21 16
Progresul București 16 6-^1— 6 15—17 16
Steaua București 16 7—1— 8 28—22 15
,*■5" Cluj 16 7—1— 8 26—26 15
-A..S.A. Tg. Mureș 16 7—1— 8 22—25 15
1 etrolul Ploiești 16 7—1— 8 16—20 15
Rapid București 16 6—3— 7 18—22 15
Crișul Oradea 16 5—4— 7 16—17 14
F. C. Argeș 16 6—1— 9 19—27 13
Vagonul Arad 16 4—2—1 0 25—40 10

ETAPA VIITOARE

O MARE
(România

FINALĂ REEDITATĂ
- Cehoslovacia: 10-11)

Poate că delegații la Conferința 
de dâre de seamă și alegeri a 
asociației studenților din facul
tatea bucureșteană de Medicină 
veterinară au trăit un foarte 
scurt moment de bucurie, de sa
tisfacție. După o ședință care a 
durat mai bine de trei ore, se
cretarul Comitetului U.T.C. al 
Institutului agronomic, Valeriu 
Pădureanu. luînd cuvîntul a 
spus doar atît : „Sînt plăcut im
presionat de modul în care s-a 
desfășurat această conferință, dc 
curentul de opinie care s-a 
creat în colectivul studențesc 
al facultății.,.“ Numai că fiecare 
ștudent se putea întreba pe 
drept cuvînt : Oare ce l-o fi 
impresionat atît de 
Dezbaterile din această 
să fi atins oare gradul 
înalt de exigență care 
tinde unui forum politic 
este conferința asociației 
denților dintr-o facultate ?

...Darea de seamă prezentată 
de Victor Dincă, președintele 
Consiliului asociației studenți
lor, „s-a pierdut" în laude. Cei 
aproape 200 de delegați au aflat 
că „s-au depus eforturi pentru 
crearea unui climat al autode- 
pășirii", că o expoziție a caie
telor de notițe și o întilnire a 
studenților din anul I cu colegi 
din anii mari, fruntași la învă
țătură, precum și activitatea 
reprezentanților organizațiilor 
de tineret în Consiliul profesio
nal ar fi contribuit în mod di
rect „la creșterea răspunderii 
studenților față de pregătirea 
profesională". Rămîne însă o 
serioasă nedumerire cu privire 
la ceea ce se înțelege aici prin

„creșterea răspunderii studen
ților față de pregătirqa« profe
sională". Pentru că îri’ sesiunea 
de examene din iarnă, din cei 
1039 de studenti ai rfaaultăvij, 
numai 579 (adică1 55,7 la sută) 
și-au promovat , toate exame
nele. Așadar, aproape, jumătate, 
dintre studenții Facultății de 
medicină veterinară nu și-au în
deplinit în primul semestru al

acestui an obligațiile profesio
nale. însăși darea de seamă a- 
mintește despre o frecvență care 
lasă de dorit la cursuri și serhi- 
narii, despre delăsarea’uhor stu- 
denți, despre nepăsarea față de 
profesia pe care singuri și-au 
ales-o.

Am ascultat în conferință cu- 
vînt.ul tovarășului profesor 
Nicolae Varahiu, care a vorbit 
despre tradițiile științifice ale 
Facultății de medicină veteri
nară din București, despre fap
tul că pe băncile acestei facul
tăți s-au format specialiști de 
seamă, creatori și conducă
tori de școli științifice, șa- 
vanți care se bucură de 
un prestigiu deosebit în țară și 
peste hotare. D-sa a făcut refe
riri și la numeroșii studenți ai 
facultății care desfășoară o ac
tivitate sirguincioasă, studenti 
care s-au afirmat în cercurie 
științifice, cărora le sînt

cliise porțile, unor institute de 
«erqetjiri dcnșrta,mentale, care 
petrec multe ore din timpul lor 
liț>er țn laboratoare, uneori ve
nind și vara. în vacanță, să par- 
ticipe^ alături de cadrele didac
tice la experimentări, exprimîn- 
du-și regretul' că această atmos
feră de muncă, de pasionante 
căutări creatoare este viciată de 
comportarea nedorită a unor ti-

neri .care nu-și justifică condi
ția socială de studenți.

.Tabloul vieții studențești din 
facultate — dominat de cursu
rile’unor emirienti dașcăli, de 
activitatea din bibliotecile ti- 
nuj.e.;,.la zi" .cu tot ce apare nou 
și. important în domeniul medi- 
cinei veterinare, de .laboratoa
rele înzestrate cu ' aparatură 
necesară pentru experimentări

și cercetări, de căminele și can
tinele moderne — contrastează 
puternic cu bilanțul încheiat 
după primul semestru de acti
vitate profesională. Nici în da
rea de scamă și nici în luările 
de cuvînt nu s-a subliniat însă 
că ncp.romovarea examenelor 
din sesiunea ianuarie-februarie 
de către aproape jumătate din 
studenții facultății constituie un 
vot de blam pentru aceștia, dar 
și un fapt de natură să ridice 
numeroase semne de întrebare 
cu privire la conținutul și cali
tatea muncii desfășurate de 
Consiliul asociației studenților, 
în ceea ce privește „curentul de 
opinie" la care a făcut referirea 
secretarul comitetului U. T. C. 
din institut, este semnificativ 
faptul că în cadrul lucrărilor 
conferinței s-au înscris la cu
vînt numai cinci studenți. Dintre, 
aceștia, doar unul singur, Ovidiu 
Șerban, din anul V, s-a referit 
la activitatea profesională, ară-

neretului și 
simplul motiv 
lective artistice 
curs de închegare, de cristaliza
re a intențiilor. Totuși, chiar în 
acest stadiu, cîteva considerații 
de principiu, nu numai că sînt 
posibile, dar chiar se impun.

In primul rînd, un ansamblu 
artistic trebuie să fie reprezen
tativ, și înțelegem prin asta că 
spectacolele sale trebuie să fie de 
calitate și, pe cit posibil, specifice 
pentru județul respectiv. Dezi
deratul calității este cit se poate 
de firesc, și aprecierile făcute 
primelor spectacole, ca și nume
roasele elemente talentate atra
se în colectivele ansamblurilor 
artistice dau siguranța că el nu 
va rămîne în acest stadiu. Fără 
îndoială, mai este mult de lucru 
și reușita stă în seriozitatea cu 
care instructorii vor lucra pen
tru îmbunătățirea și definitivarea 
spectacolelor. O carență generală, 
observată la toate ansamblurile, 
este absența unității artistice a 
spectacolelor, 
inexistența unei viziuni unice. Ea 
poate fi îndepărtată, lucrul deve
nind posibil prin efortul compe
tent și stăruitor al directorului 
ansamblului, un rol care ar tre
bui să aibă mai multe contingen
țe cu preocupările artistice decît 
cu cele administrative.

Problema specificului nu este 
nici ea minoră. O pondere impor
tantă între formațiile ansambluri
lor o au cele de folclor; ele ar 
trebui să reprezinte zona etno
grafică respectivă, să folosească, 
prelucrînd creator și critic, mul
tiplele posibilități oferite de stra
turile nu îndeajuns cercetate 
pînă acum. Se observă în mișca
rea de amatori, în general, o ten-' 
dința comodă spre piese folclo
rice standardizate, reduse la sche- 
me simplificatoare; este un pericol 
de șablonizare, pe care ansam
blurile tineretului trebuie să-l e- 
vite și acest lucru poate fi făcut 
prin colaborarea mai fructuoasă 
între instructorul ansamblului și 
specialiștii caselor de creație, cu-

explicabilă prin

noscători avizați ai artei populare 
în ce are ea mai specific și mai 
viabil. De multe ori se ajunge 
în impas din motive, dacă le ra
portăm la importanța scopului, 
rizibile. (De pildă, formațiile fol
clorice ale Ansamblului tineretu
lui din Craiova nu pot să utili
zeze în spectacolele lor folclorul 
oltenesc, pentru că... nu au cos
tume de specific local. N-au pu
tut fi achiziționate, prin împru
mut, decît costume din Oaș, așa 
că...)

Pentru ca un ansamblu artistic 
să-și merite numele, prezența lui 
în viața artistică a județului res
pectiv nu trebuie să fie intermi
tentă, doar la ocazii festive. El 
trebuie și poate să devină un po- 
larizator al activității artistice de 
amatori, un autentic studiou al 
artistului amator tînăr. Desigur, 
problema depășește sfera artisti
că, înscriindu-se în cea de or
ganizare. Dificultățile de acest 
gen, pe care ziarul nostru le-a 
semnalat la timpul lor, pot fi 
depășite printr-o preocupare con
stantă și o colaborare fructuoasă 
cu organele specializate — case 
de cultură, case de creație, co
mitete de cultură și artă — care, 
în definitiv, nu pot să rămînă in
diferente față de nici un efort 
menit să învioreze climatul cul
tural al. județului.

O chestiune care apare unora 
oarecum incompatibilă cu rostu
rile unui ansamblu artistic este 
aceea a țelului educativ urmărit 
sau, mai ales, de urmărit prin 
ansamblu. Rostul esențial al unui 
ansamblu ar fi acela de a contri
bui la educarea estetică a tine
retului și de a-i oferi posibilități 
pentru o dezvoltare multilaterală. 
In același timp trebuie fructificată 
capacitatea pe care o poate avea 
un asemenea colectiv artistic de 
a acționa și asupra componente
lor cetățenești și morale ale per
sonalității tînărului, aspect deloc 
minor pentru scopurile unei or
ganizații politice de masă cum 
este organizația de tineret. Aproa
pe toate ansamblurile tineretului

SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a Il-a)

PALMARESUL CONCURSULUI Cpcerbul 
~ d aur

Intr-o cameră austeră, de an
chetă, la Inspectoratul general 
de miliție. Personajul așteptat, o 
fată suplă, cu părul bogat căzut 
pe spate, cu semne de frumusețe 
ce se trece, a mai fost condam
nată, ne informează căpitanul Ni- 
colae Sînpetru, în urmă cu șase 
ani „la patru luni închisoare co- 
recțională, cu suspendarea pe
depsei. Reabilitată de drept". 
Apoi ?

— Numai filme, filme...
Mitul modern al umbrelor pe 

celuloid, pus în priză de un alt 
mit (vechi de cînd lumea) al fru
museții ce trebuie să profite, cit 
nu se trece, printr-un privilegiu 
natural, amestecat cu o melodra
mă „ca-n filme" (o iubire pentru 
zece ani, apoi o încercare de a-l 
face gelos pe el etc.) și apoi, fără 
nici o ocupație decît aceea de a 
pleca fardată, dis-de-dimineață, 
la barul „Carpați" din Brașov. A- 
celași scaun, aceeași masă, aceeași 
consumație, de dimineață pînă 
seara, intr-o stranie așteptare a

După aproape o noapte în
treagă de deliberare, juriul s-a 
decis și, la sfîrșitul cursei de 
5 zile a festivalului, am cunos
cut aseară pe cîștigătorii invi
diatelor trofee. Și iată că de 
data aceasta, cea mai înaltă dis
tincție a revenit uneia din con
curentele noastre — Luminița 
Dobrescu. „Este perfect expli
cabil — îmi mărturisea unul din 
membrii juriului, olandezul Dick 
Van Bommel. în general, terțe- 
tul românesc s-a prezentat la

la tine zise

CONNY VINK 
(Olanda) 

Cerbul de bronz

place la tine — 
ca-ntr-un șlasfi' 

cunoștința

Corespondentă telefonică 
de la AL ANDREESCU

HANYA PAZELTOVA 
(Cehoslovacia) 

„Cerbul de argint"

MITUL DE CELULOID
Șl ALTE MITURI

Făt-frumosului. (Căci mitul hră
nește și face să prospere alte mi
turi). Pînă la întîlnirea fericită 
de pe „roata vieții" zilele treceau 
la fel, ca două picături de apă 
chioară.

— Îmi plăcea să văd cum se 
îmbrăcau (bărbații și femeile bi
ne !), cum se făceau aranjamen
tele (acel cadril de cîte un sfert 
de oră obscur)...

Și tot ca-n filme (evident 
proaste și nocive ca orice pros
tie !) a apărut și el Făt-frumos în 
țpersoana unui străin. „Bău
sem două coniacuri cu „a-

pele“ respective!) și mă cam 
amețisem. Mă uitam la el și-l 
vedeam fremătînd. A venit la mi
ne". Și urmează un dialog de 
arierați care merită a fi transcris.

— Îmi place 
geambașul,

— Și mie îmi 
îi ținu isonul, 
premiat la Mamaia, 
noastră.

— Vii la București — mai zise 
dînsul.

— Vin, dar n-am bani — son
dă sinceritatea sentimentelor fa
ta, dornică să schimbe fumăraia

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

din barul brașovean cu dezodo 
rantul parfumat ce adie dintr-un 
anume loc al barului hucureștean.

Și el, „na, poftim", și ea „nu 
și nu", și pînă la urmă „m-am 
trezit cu hanii de drum (fără o- 
bligația de a-i deconta) și eram 
convinsă că nu mă crede că am 
să vin la București după el".

Și tot ca-n filme (la care, în loc 
să plingeți, rîdeți, dacă sînteți'de 
bun simt), fata are o răsucire de 
onestitate, și „să mă vezi acolo 
(ne spune și rîde ca-ntre amici, 
la o șuetă), cu o rochiță simplă 
și săndăluțe, și alea care mai de 
care mai elegante și cu l’usage 
du monde".

La așa minunată și abia văzută

LUMINIȚA DOBRESCU 
(România) 

Marele premiu 
„Cerbul de aur"

In afara|celor trei premii, juriul

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

In afara .celor trei premii, juriul internațional 
al festivalului, alcătuit din reprezentanții tele- 
viziunilor care și-au trimis concurentii, a mai 
decernat trei mențiuni candidaților : MIHAELA 
MIHAI și ANDA CĂLUGĂREANU (România) 
și FRIDA BOCCARA (Franța). Premiul special 
al juriului a fost acordat solistului ROY 
BLACK din R. F. a Germaniei ; premiul insti
tuit de Uniunea. Compozitorilor pentru cea mai 
bună: interpretare a ' unui cîntec românesc a 

it'

solistul JANOS KOOS (Ungifost obținut de solistul JANOS KOOS (Ungi 
ria) ; Premiul de popularitate, oferit de muni 
cipiul Brașov, a fost atribuit cintăreței elve 
țiene JACQUELINE MIDINETTE ; 
Tinereții",
a revenit
Germană) 
ROZOVA, 
litate —

„Premiul 
oferit de Centrul universitar Brașov 
solistei DAGMAR FREDERIC (R. D 
și tinerei interprete sovietice MAIA 
iar cel acordat de criticii de specia- 
solistei franceze FRIDA BOCCARA.

un nivel remarcabil de pregă
tire Aș spune că fiecare inter
pretare era studiată în amănun
țime șl fiecare detaliu de ex
presie servea elocvent substan
ței cîntecelor cu un colorit atît 
de bogat". Un alt membru al 
juriului, Rudolf Didczuhn 
(R.F.G.), remarca diversitatea 
stilistică la interpretele noastre, 
adecvarea mijloacelor de ex
presie la temperamentul artis
tic al fiecăreia dintre ele. Iar 
Luminița Dobrescu, devenită 
steaua nr. 1 a competiției, de
clara că premiul ei, în condi
țiile unei competiții strînse. în 
care a admirat ca spectatoare 
evoluția altor concurenți redu
tabili, valorează enorm. „Pre
miul — spunea Luminița — îmi

(Continuare în pag. a Il-a)
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Cenaclul studențesc CRONICA PLASTICĂ
„ȘTEFAN LUCHIAN" Veronica Tătulea — 

SINGURĂTATE

Organizarea unei expoziții a cenaclului stu
denților clujeni „Ștefan Luchiain" în București 
(sala Kalinderu) constituie fără îndoială o ini
țiativă notabilă. Nu numai în direcția unei a- 
propieri, unui „schimb de experiență" între stu
denții celor două mari institute de artă din țară, 
„N. Grigorescu" și „Ion Andreescu", ci și în 
aceea a informării publicului larg asupra „po
tențialului" valoric a unui centru de cultură cu 
dimensiuni distincte, cu profil propriu, cert con
turat cum e Clujul. Expoziția în ansamblu e 
unitară, fără intenții programatice, vădind mai 
mult afinități de structură între expozanți, decît 
o subordonare prea „cuminte" unor anume de
ziderate pedagogice (deși rolul acestora nu tre
buie fără îndoială diminuat, mai ales în cazul 
unor artiști încă în formare).

Ii reunește, o anume cerebralitate a actului 
creator, o intelectualizare (poate prea căutată) 
a lirismului de unde distanțarea afectivă, o anu
me răceală, predispoziția către alegorie și meta
foră. Tonul general este al unei gravități, ce 
tinde să-și devanseze puțin încordat vîrsta. și-n 
această trăsătură ne place să deslușim mai mult 
aspectul pozitiv. Tocmai această seriozitate ma
nifestată nu numai în direcția asimilării unui 
limbaj plastic elevat, bine stăpînit, ci și în 
aceea a dezvoltării unui conținut bogat, a unor 
idei capabile să suscite comentarii complexe.

Nanu Ion Gheorghe în cele două pînze „Icar" 
și „Compoziție mitologică", încearcă, de pildă, 
un comentariu asupra culturii și artei eline, în 
care dezvoltă neconcluziv pe deoparte, o admi
rație nedisimulată, pătrunsă de un regret inevi
tabil față de acestea, pe de altă parte, înțele
gerea fatalei dar „obiectivei" lor dispariții, im- 
?licit dinamica devenirilor în spațiu și în timp, 
ntr-o altă lucrare, o natură moartă, același tî- 

năr expozant pare mai indecis. Obiectele, într-o 
polemică evidentă cu spațiul, cu perspectiva cla
sică nu indică o intenție clară, sesizabilă. „Miste
rul" lor e destul de confecționat, neconvingător, 
situînd lucrarea mai degrabă în 
zonele unui exercițiu stilistic, 
fără calități deosebite nici în 
planul formei. Un alt expozant 
Csekc Tamas, transformă recu
zita de atelier („Atelierul") în
tr-un univers terifiant. .„Atelie
rul" său nu e unul văzut, sim- 
tH, ci mai degrabă unul citit 
posibil ca divagație pe o temă 
dată. Tot pe linia divagației po
sibile se înscrie șl „Arlechinul" 
lui Tiberiu Kadar, de vădită su
gestie picassiană. In cadrul 
picturii am mai remarca lucră
rile lui David Caro! („In amurg", 
„Compoziție") care vrea să ne 
sugereze, pe urmele unor mo
dele prestigioase, dincolo de ar
mătura abstractă a imaginii, 
existența unei realități, înțeleasă 
ca dinamică esențială, ca posi
bilitate de proiectare în vis, ale 
Iul Toma Viorel, („Dansul deco
rativ"), care vădește certe caii-

tățl componistice, încă Insufi
cient adecvate poate ideii, sub
stanței conceptuale a tabloului, 
sau lucrarea Intitulată „Figură" 
de Pruteanu Mărioara, care sub
scrie genului „naiv", fără a- 
dîncurile și implicațiile cu care 
ne-a obișnuit acest gen însă. 
Grafica, destul de bine repre
zentată cantitativ, demonstrează 
în ansamblu, o stăpînire sigură 
a tehnicilor alese, o înțelegere 
adecvată adesea a posibilităților 
pe care le oferă motivul deco
rativ, ca și încercarea, încă ti
midă, 
Idei", 
torva 
nyossy Gyorgy, Szanto 
Tătulea Veronica,
Basz Emeric, Horvath Ioan, Ta
mas Elisabeta, Creangă Florin.

Desigur că în unele lucrări, 
chiar acolo unde aveam de-a 
face cu influențe neasimilate, 
cu „citate", cu inevitabile ine
galități în planul formei, 
rezolvări plastice mai puțin 
ricite, este impropriu, prin 
gica devenirilor ulterioare, 
vorbim de inadecvare. Tot 
de adevărat este însă faptul că 
abdicarea de la orice criteriu 
de valorificare a intențiilor, a

de a aborda o grafică „de 
Am releva aci numele cî- 
studenți de talent : Ara- 

Andrei, 
Gisoă Maria,

cu 
fe- 
lo- 
să 

atit

relevării unor personalități to
tuși descifrabile, situarea pe li
nia unei minime exigențe, poate 
fi și ea improprie, riscantă. în A 
acest sens putem sublinia în w 
creația studenților clujeni, un 
apel prea insistent la livresc, la 
motivul fabricat, la îndepărtarea 
uneori de la datele realității, de 
pulsul viu al vieții, care trebuie 
și poate să ajungă în lucrările 
lor. Am fi așteptat de la ei mai 
multă căldură și spontaneitate, 
o curiozitate care să nu fie prea A 
repede satisfăcută prin frecven
tarea unor modele prestigioase, 
devenite obiect de studiu. O cu
riozitate care să implice și ne
gație, poate chiar un inofensiv 
teribilism, preferabil în locul 
hainei grave, docte, neașteptat 
de conformiste uneori. De aceea 
cu toate inegalitățile existente, 
preferi în expoziție lucrări poate 
într-un sens mai modeste ca a- 
celea ale lui Ladislau Nemeș 
(„Portretul părinților") sau An
drei Ilaim („Peisaj") în care 
sentimentele proprii își caută 
d/~\Ti în afară, în care auten- 
ti/.l, deși nu suficient de preg
nant, se face totuși simțit.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCULA ATENEUL TINERETULUI

Expoziția HORIA POP

e

în școlile generale de 8 ani din întreaga țară s-a desfășurat 
duminică dimineața — sub auspiciile Consiliului național al 
organizației pionierilor și ale Ministerului Invățamintului — 
soncursul de literatură pentru pionierii și școlarii claselor III— 
VIII. Concurenții Școlii generale nr. 50 din Capitală, in plin 

proces de... creație

FINAL

AGENDA
La invitația guvernului Repu- 

blicii Socialiste România, minis
trul relațiilor externe și cultelo» 
al Republicii Argentina, dr. Ni- 
canor Costa Mendez, va face o 
vizită oficială în România între 
2 și 4 aprilie ax.

Duminică dimineața a plecat 
la Sofia delegația Consiliului 
superior aii agriculturii, condusă 
de Bela Cseresnyes, vicepreșe
dinte al Consiliului, pentru a 
participa la întrevederea miniș
trilor agriculturii din țările 
membre ale C.A.E.R., ce va 
avea loc Intre 10 și 17 martie.

Cu același prilej, delegația 
Consiliului Superior al Agricul
turii va avea convorbiri cu par
tea bulgară în vederea semnării 
convenției fito-sanitare între 
România și Bulgaria.

(Agerpres)

Tiberiu Kadar — ARLECHIN

ÎNTRECEREA
(Urmare din pag. 1) 

fiilor, ale întreprinderilor. Sînt 
acțiuni ca, de pildă, concursul 
pentru „cea mai bine întreținută 
mașină și loc de muncă", inițiat 
de organizația U.T.C. de la sec
ția motoare Diesel a U.C.M.R., 
sau „nici un minut pierdut din 
procesul de producție", iniția
tivă preluată de mai multe or
ganizații. Alte acțiuni, ca 
raidurile-anchetă ce se prac
tică periodic în organizația 
de la secția mecanică mij
locie și ușoară de la aceeași în
treprindere, precum și în alte 
organizații, reflectarea opera
tivă în dezbaterile uteciștilor. 
prin gazete de perete sau alte 
mijloace atît a experienței po
zitive, a metodelor de muncă 
ale fruntașilor cît și a abateri
lor de la disciplină, urmăresc 
să mențină permanent trează o- 
pinia combativă a colectivului, 
atitudinea de neîmpăcare cu 
lipsurile, cu automulțumirea.

Recomandările oomitetului 
nostru județean, spirijinul pe 
care-1 acordăm permanent orga
nizațiilor U.T.C. tind să îmbo
gățească aceste eforturi, să spo
rească și să diversifice modali
tățile prin care spiritul de în-

trecere, climatul de inițiativă să 
devină o dominantă a activității 
tuturor organizațiilor, a tuturor 
colectivelor de tineri. Evident, 
sarcini deosebite revin comite
tului județean, activiștilor 
U.T.C. în ceea ce privește gene
ralizarea celor mai valoroase 
initiative, a experiențelor po
zitive. Și, în această privință, 
efortul de descoperire, de cu
noaștere a acestor experiențe 
trebuie, firește, dublat de evita
rea cu orice chip a preluării 
mecanice, de aplicarea lor crea
toare. potrivit condițiilor speci
fice fiecărui loc de muncă, fie
cărui colectiv de tineri.

Aceste exigențe au însoțit 
activitatea noastră de pînă 
cum. dar ele vor trebui să 
afirme mai ales ca atribute 
activității viitoare. Aceasta
atît mai mult cu cît. pe lîngă 
rezultatele obținute, sîntem da
tori să recunoaștem în munca 
noastră destule lucruri nefini
sate sau nerealizate. între a- 
cestea, existenta unor organi
zații U.T.C. în care întrecerea 
n-a activizat încă toate resor
turile capabile să antreneze în
treaga masă de uteciști la o ac
tivitate bogată, interesantă, or
ganizații în care inertia, rutina

și 
a- 
se 

ale 
cu

frînează încă afirmarea inițiati
vei tinerilor, limitează partici
parea lor. largă la conceperea și 
organizarea activităților. In cen
trul preocupărilor biroului co
mitetului județean U.T.C. stau 
în această perioadă tocmai a- 
ceste organizații cu activitate 
nesatisfăcătoare ; sarcina îndru
mării și sprijinirii lor a fost în
credințată celor mai buni acti
viști pentru ca în scurt timp 
activitatea tuturor organizațiilor 
să înregistreze revirimentul 
dorit, să se afirme ca forță 
activă, dinamizatoare în mobi
lizarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor ce ne stau în fată, a 
angajamentelor pe care ni le-am 
asumat.

Sîntem convinși că în peri
oada următoare impulsul puter
nic pe care marea întrecere a 
anului 1969 l-a dat activității 
noastre pe toate planurile va 
cunoaște noi și sporite dimen
siuni, configurînd contribuții 
deosebite din partea tinerilor 
din județul nostru la tabloul 
realizărilor 
muncii din 
tesc marile 
nimente — 
Eliberării 
Congres al

(Urmare din pag. I)

apariție Suleiman, Făt-frumosul 
comerciant zice : „sesam — 
deschide-te“. și începe ascen
siunea Valericăi noastre pe 
caruselul care o va aduce in final 
aici. Calculați și dumneavoastră 
(de fapt, nota de plată au alcă
tuit-o mai înainte anchetatorii) : 
două luni de zile cu 360 lei a- 
partamentul pe noapte ; și mai 
adăugați șl meniurile zilnice de 
cîteca sute de lei (deși cu apă 
minerală Bihorțeni, căci Făt-frti- 
mos suferea de ulcer duodenal); 
și aflați că Vali (a cărei subită 
dispariție din harul brașovean a 
făcut vîlvă în tot orașul: „e în 
pușcărie, mititica") avea un sin
gur vis. Să se mărite ? Aș l Visul 
ei era o haină de piele („Ce, 
eu sînt de imitație" ? mi-am zis)

cti care să trăiască ca-n filme. 
Și tot ca în filmele idioate, 
babil, a găsit modalitatea de 
răzbuna.

Brusc trezită în realitatea

pro- 
a se

aus-

MITUL DE
CELULOID

teră a camerei de anchetă, zvîc- 
nește, printre lacrimi, într-o măr
turisire de proastă melodramă, 
dar de o sinceritate, in ceea ce 
o privește incontestabilă: gestul 
ei de vendetă.

A iubit, s-au plăcut, au suspi
nat sub clar de lună. Băiatul a 
săltat social, e azi inginer, pro-

și SIMONA POP
Pentru tînărul pictor Horia 

Pop este evidentă tendința, rea
lizată uneori ou vizibil efort, de 
a reflecta selectiv elemente ale 
realității, axate în recompunerea 
lor artistică pe ideea dominantă 
a lucrării, de eliminare curajoasă 
a detaliului, în general a descrip
tivului. Tendința in sine presupu
nând evident o metodă, o preo
cupare programatică, reflectă în 
esență o atitudine activă în cu
prinderea aspectelor esențiale ale 
existenței. Tînărul artist îmbină 
exigența calității cu nevoia unei 
transmiteri reale de sensuri prin 
imagine, a comunicării unor sem
nificații adinei prin intermediul 
cărora el vrea să-și vadă desci
frate problemele puse de lumea 
înconjurătore, de contemporanei- 
tate. In pofida unor inevitabile 

@ inegalități artistice aceste căutări 
sînt puse în valoare de Horia Pop 

A atunci cînd sugestia liberă, păs- 
trind 
lează

A loace 
țele 
forța 
mai perfectă la scopul urmărit 
este și o chestiune de meșteșug, 
de îmbinare a calităților de 
gîndire compozițională și de co
lorit.

a Cîștigurile însumate din expe- 
rimentarea unor noi modalități 
de limbaj (în special pe linia

datele realului le înnobi- 
discret, cu autentice mij- 
plastice. Pentru că valen- 
ideistice ale compoziției, 
ei sugestivă, adecvarea cit

unor efecte de materie) simt con
densate expresiv.

S agerind consonanțe și diso
nanțe sonore, cromatica pictu
rală e reținută, sobră în general 
alternînd tonurile surdinizate 
(„Flori", „Chimie") cu orchestrări 
cromatice mai aspre, mai dure 
(„Bîlciul", „Căderea măștilor") 
ajungind uneori pînă la intensități 
stridente („Atelierul"). Forma, 
lumina și spațial se construiesc 
concomitent prin întretăieri de 
planuri cu subite transparențe 
ale volumelor, de o ritmică 
tectonică. Fără a aduce vreun 
prejudiciu virtuților raționale în 
organizarea compozițională, per
sistă asupra tuturor acestor lu
crări o atmosferă de ireală poezie, 
o anume impalpabilitate în în
cercarea de a surprinde geome- 
triile pure ale luminii.

In desenele Simonei Pop este 
precumpănitoare nevoia de ritm, 
de elan sufletesc liric. Duetul
liniei se mlădiază cu suplețe în A 
organizarea suprafețelor, în de- 
limitarea formelor în spațiu. Os- 
cilînd intre deformație și con
cizie, exagerare și sobrietate lu
crările pun în valoare imagini 
ale realității imediate („Două 
fete", „Copil") sau accentuează 
grația unui gest, a unei emoții 
(„Concret pe abstract", „Elegie", 
„Melodia").

prin care oamenii 
întreaga tară cina
și apropiatele eve- 
a 25-a aniversare a 
patriei și al X-lea 
partidului.

babil cu o carieră socială onora
bilă, și Vali „nu mai corespun
dea'. Sau era doar complexul ei 
din moment ce băiatul continua 
s-o caute. Dar Vali — „filme și 
iar filme" și același scaun, la a- 
ceeași masă, cu aceeași consu
mație, în același bar, confundînd 
planurile de existență, înlocuind 
realitatea cu iluzoriile mezalian
țe din filmele cu dever de casă : 
fata, de o frumusețe capabilă să 
exercite tulburătoare pasiuni, a 
eșuat lamentabil...

N-aș fi făcut public acest caz 
judiciar dacă unii nu ar ventila 
insistent ideea unei generații cam 
cinice chiar și cu cele mai vitale 
încă mituri. După cum se vede, 
însă, barul, piața publică a unui 
anume modernism, este populat 
și de victime ale mitului de 
luloid. Stranie conviețuire...

ct~

OGLINDA INFIDELĂ
(Urmare din pag. I)

ttnd că....... . ultimului an
au trecut cu bine examenele 
programate în sesiunea din iar
nă și acum își pregătesc lucră
rile de diplomă". In rest : Dobre 
Mlhalcea (din anul III) a adus 
laude activității Consiliului aso
ciației studenților pentru modul 
în care a îndrumat formațiile 
artistice ; Vasile Fîrvănescu 
(din anul II) a criticat tendința 
unor factori de răspundere din 
cadrul asociației studenților din 
institut de a nu respecta crite
riile legale de repartizare a bi
letelor de odihnă ; Florin Preo
teasa (din anul II) a vorbit des
pre neajunsurile constatate în 
rezolvarea unor probleme socia
le ; Sergiu Meloa (din anul III) 
și-a manifestat nemulțumirea 
față de programul Casei de 
cultură a studenților din Bucu
rești. Toate aceste aspecte își 
au importanța lor. ele trebuie 
să-și găsescă o rezolvare grab
nică, dar cel dintîi lucru care se 
cere a fi rezolvat este dezvolta
rea acelui climat stimulativ în 
pregătirea profesională. Ca o- 
jțlindă a realităților vieții stu

dențești din facultate, confe
rința de dare de seamă și ale
geri a asociației studenților nu 
și-a dovedit deloc fidelitatea. 
S-a lăsat să se înțeleagă că lu
crurile merg bine, că se mun
cește, se fac acțiuni eficiente, 
că cercurile științifice studențești 
au realizări meritorii (deși în cele 
15 cercuri lucrează numai 87 
studenții că în facultate există 
un curent general de antrenare 
a studenților la o bogată activi
tate intelectuală. La capătul ce
lor trei ore de discuții, studen
ților nu le-a rămas însă olar și 
concret ce măsuri se impun pen
tru ca „performanta" obținută 
în sesiunea din iarnă să nu se re
pete și în sesiunea din vară, cînd 
examenele vor fi mai multe și 
mai dificile. Președintele noului 
consiliu ales de studenți, Iile 
Măcăneață, a promis că „cei 
care au fost investiți prin votul 
colegilor lor să conducă activi
tatea asociației studenților din 
facultate se vor strădui să se 
comporte la înălțimea încrederii 
acordate". Dair ce învățăminte 
au putut desprinde el și ceilalți 
membri ai consiliului — pentru 
• se putea într-adevăr ridica la

înălțimea încrederii cu care au 
fost investiți — cînd aici, în 
conferința la care au participat, 
nu s-a făcut o analiză temeinică 
a situației slabe la învățătură, 
nu s-au desprins cauzele rezul
tatelor obținute, nu s-a delimi
tat răspunderea Consiliului aso
ciației studenților și nici nu 
s-au tăcut propuneri judicioase 
pentru schimbarea acestor stări 
de fapt ? Secretarul Comitetu
lui U.T.C. din Institutul agro
nomic, care a fost „plăcut im
presionat de modul în care s-a 
desfășurat conferința" va tre
bui, cred, să-și revizuiască 
punctul de vedere, punînd în
tr-un taler al balanței situația 
la învățătură din primul semes
tru (procent de promovați : 55,7 
la sută) iar în celălalt, atitudi
nea Consiliului asociației și pozi
ția studenților (așa cum au fost 
exprimate în conferință) față de 
aceste rezultate. Poate că a3tfel 
va ajunge să găsească modali
tățile cele mai potrivite pe care 
comitetul U.T.C. al Institutului 
agronomic va trebui să le folo
sească în îndrumarea activității 
noului consiliu al asociației stu
dențești din Facultatea de medi
cină veterinară.

Sîmbătă la prînz. tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C., a primit la Comitetul 
Central al U.T.C. delegația tine
retului liber german (F. D. J.) 
condusă de Werner Engst, secretar ~ ........._ . .
F.D.J. 
zației 
mann" 
U.T.C.

Cu acest prilej s-a realizat 
un schimb de păreri privind 
unele aspecte ale activității des
fășurate de organizațiile U.T.C. 
in rîndul tineretului.

La discuții, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat activiști 
al C.C. al U.T.C.

al Consiliului Central al 
și președinte al organi- 
pionierilor ,,Ernst Thâl- 
care la invitația C.C. al 

se află în tara noastră.
microrec staluri 
și vedetelor in 
al Brașovului

mat atractive 
ale concurenților 
decorul pitoresc 
și împrejurimilor.

Casa Electrecord, la rindul el, 
a contractat imprimarea unor 
discuri cu Jacqueline Midinette, 
Janos Koos și, probabil, Frida 
Boccara și Konny Vink. Deci, 
ne așteaptă plăcute reîntîlniri cu 
concurenți șl vedete care au 
onorat festivalul.

„Festivalul a fost, din toate 
punctele de vedere o reușită — 
sublinia unul din membrii juriu
lui, polonezul Janusz Rzes- 
zewski. Prin manifestări de a- 
semenea amploare și ținută, 
muzica ușoară are totul de cîș- 
tigat, inclusiv garanția dezvol
tării în direcția artei bogate în 
idei și sentimente, așa cum o 
dorește pullicul". Este doar una 
din multele aprecieri similare 
despre festivitățile de cinci zile 
în Brașovul care a polarizat a- 
tenția nenumăraților 
muzicii ușoare.

Un cuvînt despre 
ultimelor două zile : 
satisfacțiile pe care nu puteau să 
nu le ofere nume prestigioase 
ca Greco, Barbara, Cinquetti, 
am avut revelația unei Marga
reta Pîslaru aliniată, fără nici o 
reticentă, fără nici un rabat, zo
nelor înalte ale muzicii ușoare, 
valorii internaționale. Drumul 
ei — de muncă, de perseveren
tă — este un exemplu pe care 
îl dorim urmat de toate tine
rele noastre „speranțe".

0 (Urmare din pag. 1) 
dă încredere sporită în posibili
tățile mele, dar mă și obligă la 

A multă muncă, la mari eforturi 
de acum încolo". Mihaela Mihai 
și Anda Călugăreanu se decla- 

• rau de asemenea, bucuroase de 
mențiuni, considerîndu-le ca o 
etapă importantă în evoluția

•
 lo>r.

Așadar, s-ar putea vorbi că de 
data aceasta, în arena festivalu- 

_ lui s-a afirmat școala interpre- 
9 tativă românească în contextul 

unei întreceri unde n-au lipsit 
interpret! cu bună formație pro- 

£ fesională și mai ales muzica 
—’ noastră ușoară.

S-ar putea scrie mult despre 
atmosfera nu numai festivă pe 
care a înfățișat-o micul ecran, 
ci și despre cea de lucru intens, 
invizibil pentru telespectatori. 
Pentru interpretarea celor două 
cîntece care i-au atras elogii 
binemeritate, Frida Boccara a 
repetat cu o conștiinciozitate 
demnă de tot respectul. „Cînte- 
cul — îmi spunea Boccara — 
este intr-adevăr o miniatură. 
Dar cît de mult trebuie să-l ci
zelezi ca 
Și dacă 
persoane 
tisfăcuți. 
mulțumită de munca mea".

Despre muncă, dospire foarte 
multă muncă, aproape toți con- 
curentii au amintit cînd a fost 
vorba să-și definească proce
deele și modul de elaborare a 
unei interpretări. Konny Vink 
(Olanda), care a apărut în fata 
spectatorilor cu atîta degajare : 
„Spontaneitatea în fata publicu
lui este, cred, și o chestiune de 
artă rafinată pe care nu știi 
dacă o realizezi întotdeauna. Să 
fii atit de minuțios pus la punct 
încit să dai impresia totalei de
gajări — iată obligația interpre
tului !“.

Așadar, nocturnele muzicale 
de la Brașov s-au încheiat. în
semnele festivalului au fo3t 
roborîte de pe fațada teatrului 
dramatic, camerele de luat ve
deri au intrat în repaus, carul 
de reportaje a rămas cu storu
rile trase și luminile stinse. Te
leviziunea ne promite însă că 
ecourile festivalului vor conti
nua să se facă simtite. Echipa 
de regizori și operatori au fill-

9

MARINA PREUTU

® •

iubitori ai
recitalurile 
alături de

e

i

să devină o bijuterie ! 
criticii — în genere 
dificile — au fost sa- 

pot să mă consider

„Ziua specialistului 
din agricultura**

Tn organizarea Comitetului 
dețean Prahova al U.T.C., a 
recției agricole și a Trustulu 
nai I.A.S., sîmbătă s-a du
rat la Sinaia „Ziua speciali»

ju- 
Di-
TO”

I- 
*ui 

din agricultură" la care au 'par
ticipat peste 200 de agronomi, 
horticultori, zootehniști și ingi
neri mecanizatori. Programul a 
cuprins comunicări științifice, un 
număr de referate tratînd prin
cipalele căi de creștere a pro
ducțiilor și veniturilor în unități
le agricole, o întîlnire cu foști 
profesori ai multora din cei ce 
formează actuala generație de 
specialiști din agricultura județu
lui. (Alexandru Furtunescu, Nico- 
lae Zamfirescu, Aurel Negrilă, 
Marin Neagu, Gavrilă Popa, Tu- 
dorică Baicu și alții).

Criteriile repertoriului
(Urmare din pag. I)

au formații de muzică ușoară, de 
coregrafie, taraf, dansuri popu
lare, chiar formații de teatru. 
Toate acestea, fac, atunci cînd 
sînt folosite cu măiestrie, un an
samblu artistic autentic. Lipsesc 
însă, cu desăvîrșire, brigăzile ar
tistice de agitație și absența aceas
ta este dovada unei neglijări a la
turii educative despre care vor-

VIZIONAȚI FILMUL

beam. Problema brigăzilor artis
tice de agitație în general și im
portanța scopului căruia poate fi 
subordonată folosirea lor impun 
o analiză amănunțită.

Cu ani în urmă asistam la o 
înflorire artificială a genului. Nu 
era casă de cultură, chiar și că
min cultural, care să nu aibă sau 
să nu intenționeze să aibă o bri
gadă de agitație. Brigada cte gi- 
tație devenise un factotum, o 
concepție naivă o credea capabilă 
de o miraculoasă putere de acți
une, și de aceea era considerată 
un instrument universal, valabil 
oriunde și oricum. Concepută ast
fel, brigada de agitație a devenit 
la un moment dat o industrie de 
texte : oricine se simțea în siare 
să compună (mai potrivit spus să 
confecționeze) texte sau să regi
zeze spectacole era luat în serios. 
De aici au decurs toate relele 
care au dus la demonetizarea ge
nului ; inflația, adăugată lipsei 
de orice preocupare artistică, a 
dus la impas. Brigada artistică de 
agitație își pierduse caracterul și 
ca atare chiar funcția, duhlînd 
inutil alte forme de activitate.

Brigada artistică de agitație 
este în „olimpul" artei amatoare 
un Ianus și fețele sale trebuie 
să fie nu opuse, ci complemen
tare, suporturi reciproce. Este 
necesar ca textul să aibă calități 
literare autentice și să ofere sufi
ciente posibilități scenice, iar „re
gia" să-i pună în valoare virtu
țile propagandistice sau satirice. 
Apelînd la resursele specifice fie
cărui loc, utilizînd intr-un reper
toriu cit mai cuprinzător o gamă 
largă de piese de diverse genuri, 
ansamblurile artistice ale tinere
tului pot deveni formații prestigi
oase în mișcarea artistică de ama
tori.

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PENTRU TIMPUL DV.
LUNI 10 MARTIE 1968

Opera Română : CARMEN, ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie : OPINIA PUBLICA, 
ora 20 ; Teatrul Mic : OFIȚERUL 
RECRUTOR, ora 20 ; Teatrul de 
estradă „Ion Vasilescu'* : DE LA 
BACH LA TOM JONES, ora 20.

[fine/nu
ROLLS ROYCE-UL GALBEN — 

rulează la Patria (orele 10 ;
12.45 : 15,15 ; 20,30) ; Feroviar (o-
rele 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
21) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,45) ; Melodia (orele 
10 ; 13 ; 15,30) ; Modern (orele fi ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). PEN
TRU INCA PUȚINI DOLARI — 
rulează la Republica (orele 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
16 : 10,30 j 31). PAȘA — rulează

Ia Luceafărul (orele S ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Festival (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). CASA 
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45). PRIMUL ÎNVĂȚĂ
TOR — rulează la Central (orele 
11 ; 19). CUȚITUL IN APĂ — 
(orele 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21). EXPRE
SUL COLONELULUI VON RYAN 
— rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18) ; IN ORAȘUL >tS“ (orele 20,30) ; 
Lumina (orele 9,30 ; 16,30) ; VII 
ȘI MORȚI — ambele serii, (orele 
19,15). DOMINIKA ȘI PRIETENII 
EI — Doina (orele 9 ; 10,15) ; EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN — (orele 11,30 ; 13,45 ; 18 : 
18,30 ; 20,45). UN OM PENTRU
ETERNITATE — rulează la U- 
nion (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ȚARA 
DUHURILOR DIN MĂRILE SU
DULUI — rulează la Timpuri noi 
(orele 9—21 în continuare). APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA—rulează 
la Grivița, (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 9 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15). CĂDEREA IMPERIU
LUI ROMAN — rulează la înfră
țirea (orele 15,30 ; 19). ASTA SEA
RA MA DISTREZ — rulează Ia 
Buzeștl (orele 15,30 ; 16 ; 20,30).
FELDMAREȘALA — rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 21) ; Drumul sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20). BUNĂ ZIUA 
CONTESA—rulează la Bucegl (ore

le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Miorița (orele 9,30 ; 
J2,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30). JUDOKA, 
AGENT SECRET — rulează la 
Unirea (orele 15,30 ; 18) ■ EU
TE-AM IUBIT (orele 20,30). MA
RELE ȘARPE — rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Popular 
(orele 15,30; 18) ; VALEA — (orele 
20). PANTOFUL CENUȘARESEI— 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15) ; Cotroceni (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). BECKET — rulează Ia 
Giulești (orele 15,30 ; 19). ACEST 
PAMINT ESTE AL MEU — rulează 
la Pacea (orele 16 ; 18 ; 20). HOM
BRE — rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15). PENSIUNE PEN
TRU HOLTEI — rulează la Vol
ga (orele 9—15,45 în continuare ; 
18,15—20,30). TESTAMENTUL U- 
NUI PAȘĂ — rulează la Viitorul 
(orele 15,30 18 ; 20,30). PIANELE 
MECANICE — rulează la Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). RIO BRA
VO — rulează la Aurora (orele
9.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ; Tomls 
(orele 8,45—14,30 în continuare ; 
17,30—20,30). PRIMAVARA PE 
ODER — rulează la Munca (orele 
14 ;18) : TUDOR (orele 18). SA
MURAIUL — rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). UN DE
LICT APROAPE PERFECT — ru

lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele 
20,30). URLETUL LUPILOR — ru
lează la Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30). NOAPTEA — rulează la 
Rahova (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
PROFESIONIȘTII — rulează la 
Progresul (orele 15,30 ; 18) ; PRIE
TENELE (orele 20,30).

LUNI 16 MARTIE 1961

• 17,30 — Telex TV. • 17,35 — 
TV. pentru specialiștii din indus
trie : Modele fizice pentru repar
tizarea proceselor din tehnologia 
chimică. (Prezintă : dr. ing. E. 
Ruckenstein) • 18,05 —■ Limba 
franceză. Lecția a 49-a. • 18,30 
— Lyceum „Albatros** — revistă 
literară pentru tineret „Ucenicia 
neîntreruptă**. • 19,00 — Telejur
nalul de seară • 19,30 — Actua
litatea științifică • 20,00 — Ro- 
man-folleton : „Forsyte Saga"
(XIX) • 20,50 — Cîntec dulce ro
mânesc. (Interpretează : Ileana 
Sărăroiu, Viorica Flintașu, Nicolae 
Trofln și orchestra condusă de 
Nicolae Băluță) • 21,10 — Prim

plan : Academicianul George O- 
prescu. (Emisiune de Toma Geor
ge Malorescu) • 21,30 — Varietăți 
pe peliculă • 22,00 — Gong — e- 
misiune de actualitate teatrală • 
22,30 — Imagini din Danemarca • 
22,50 — Telejurnalul de noapte.

în casele de cultură 

studențești

CLUJ • „Ecranizări. Romanal 
Istoric" — discuție In cadrul clne- 
clubulul studențesc ; Filmul artis
tic „Război și pace" — seria a 
IlI-a (Sala de spectacole, marți, 
ora 18). • Pagini din Istoria ar
telor : „Barocul In Italia" — pre
zintă lector unlv. Angela Motloc, 
proiecții (Sala de dans, marți ora 
20,30).

CRAIOVA • întîlnire a redacto
rilor revistei studențești „Cadran 
universitar" cu cititorii (marți, 
ora 20).

TIMIȘOARA • Ciclul „în discu
ție a 7-a artă" : „Cinematografia 
Italiană contemporană" — prezin
tă asistent unlv. Vasile Crețu ; 
Filmul artistic „Noaptea" (Sala 
de spectacole, marți, ora 20,30). • 
Dicționar plastic : „Scena de gen" 
— proiecții comentate de asistent 
unlv. Friedrich Schreiber (Sala 
nr. 11, marți, ora 20,30).

IAȘI • „Clubul artelor" : Mu
zica franceză preclasică — pre
zintă lector unlv. Mlchel Lonyot 
(marți, ora 20),
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Returul campionatului

FOTBAL: RETURUL A DEBUTAT VOLEI
Returul campionatului diviziei naționale de 

fotbal a debutat furtunos. Dovezi ? O mie și 
una. Prima, pe placul tuturor, opțiunea specta
culoasă a primăverii care a dăruit prima du
minică cu soare fotbalului. U.T.A. și Dinamo 
au „declarat' deschisă lupta pentru titlu prin 
rezultate aproape simetrice — 3—0 și, respectiv, 
4—0. Ambele echipe, care dau naționalei în
treaga linie de atac, au înscris 7 goluri — 
peste un sfert din totalul de 19 marcate în 
toată etapa. Cea mai tînără echipă a campio
natului, Crișul Oradea, desemnată în anchetele 
ziariștilor ca fiind candidata sigură la retro
gradare, a învins — și chiar pe terenul aces
teia — pe „bătrîna doamnă' a fotbalului nos
tru, Farul Constanța. Cele patru bucureștene 
— Dinamo, Progresul, Rapid și Steaua — au 
acumulat maximum de puncte posibile și au răz
bunat eșecurile din prima parte a campiona
tului din fața echipelor din provincie. Victoriile

ultimelor două, obținute pe terenurile din Pi
tești și Ploiești, unde echipele gazdă nu erau 
obișnuite să cedeze puncte, scot din „umbra' 
clasamentului aceste echipe care se anunță ca
pabile de salturi spectaculoase spre vîrful pira
midei.

Prima etapă se vrea (cel puțin pentru o vre
me) și etapa unor clarificări : U.T.A. și-a conso
lidat poziția de lider și s-ar putea ca victoria 
asupra craiovenilor să-i fie suficientă pentru 
cîștigarea titlului de campioană, iar Dinamo 
promite reeditarea unei „serii' de victorii ; 
foarte multe echipe — aproape jumătate — 
sînt antrenate în urma rezultatelor de ieri, spre 
zona retrogradării. Dar, deocamdată, Vagonul 
și F. C. Argeș au cele mai serioase motive de 
neliniște...

Returul abia a început, Tn locul comentariilor 
și calculelor să vă facem cunoștință cu princi
palele „secvențe’ ale primei etape.

I

DOUA SETURI

FURTUNOS :cw ™lim
’ * UN CUPLAJPETROLUL — RAPID 0—2 (0—1)

în etapa inaugurală a returu
lui, echipa Petrolul a întîlnit 
pe teren propriu pe Rapid Bucu
rești, în fata căreia a cedat după 
un meci de mare luptă cu 0—2. 
Golurile oaspeților au fost în
scrise de fundașul Dan Coe în 
minutul 16 al primei reprize, cu 
capul la o lovitură liberă și de 
Dinu în minutul 86, care a trans
format un 11 metri acordat în 
urma unui fault comis de Nae 
Ionescu asupra lui Mazurachis. 
Victoria rapidiștilor e pe deplin 
meritată pentru că au jucat or
ganizat, au controlat mai bine

România — Cehoslovacia: 19 — 11

0 MARE FINALĂ
REEDIFA TĂ

Corespondență telefonică de la trimisul nostru, 
VASILE CABULEA

MA&TOOl 
OCULAR 

LA »D
Aradul ne-a întimpinat cu 

o veritabilă primăvară și... 
mulți, foarte mulți craioveni. 
Cîteva mii de „tifosi" de pe 
Iii și-au sacrificat odihna du
minicală pentru a-și susține 
idolii, la sute de kilometri, în 
lupta pentru titlu. Aceasta 
era și părerea antrenorului 
Coidum care mi-a declarat că 
„am venit aici să cîștigăm. 
Și dacă cîștigăm — a adău
gat el — discutăm altfel cu 
Dinamo în ultima etapă".

...Și meciul începe. Oltenii 
se bat ca niște lei pentru fie
care minge și îi obligă pe 
textiliști să joace mai mult m 
apărare. Eforturile lui Niță și 
Oblemenco rămîn însă fără 
nici un rezultat deoarece ata
cului craiovean îi lipsește 
coordonatorul. Apoi, la pri
mele atacuri mai serioase ale 
arădanilor, a fost clar pentru 
toată lumea că „mînjii" antre
norului Dumitrescu nu pot 
pierde acest meci. Apărarea 
studenților, greoaie și nesigu
ră, săvirșește greșeli după

ION BOCIU
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Foto : VIOREL RABAIntre duritate și acrobație...

teren, lucrurile s-au petrecut • 
altfel.

...Minutul 42 al primei repri- Altădată, un cuplaj de volei 
«• ° c°™binaHe între, Du™itriu • „Steaua" — „Politehnica" Timi- 
III și Tataru II „învăluie" apă- j Dinamo" — Tractorul"rarea piteșteană (Barbu, Ivan • fJ . - ”lractorul
II) și... gol. Prin Tătaru II,_ ar, J1 tacut neincapatoare once 
Steaua luase conducerea meciu-*sa“*' Ieri> sala Dinamo a fost so- 
lui. F. C. Argeș intră decis să licitată la un sfert din capacitate 
refacă handicapul dar nu reu- • Spectacolul oferit de cuplaj ar 
șeșțe. Dobrin, Radu, de la nu- e fi fost poate compromis dacă 
mai 6 metri, Jercan, Turcan și n-ar fj existat două seturi de o 
Prepurgel nu reușesc să înscrie, • valoare voleibalistică foarte bună, deși s-au aflat nu o dată în po- _  , _ , , . . ’.ziții clare de gol. Nu-i mai puțin • caie au demonstrat ca acest 
adevărat că șteliștii, deși domi- ~ sport mai avem încă clasă.
nați teritorial, încearcă tot Steaua a făcut „antrenament" 
timpul să tempereze jocul orga- • în primul set în compania Poli- 
nizînd contraatacuri periculoase, tehnicii timișorene (15—3), era 
Crăiniceanu, în minutul 61. în-» cît pe-aci sa-l piardă pe cel de-al 
Bcrie cel de-al doilea gol în ur-.j,,.', -- o „„
ma unui astfel de contraatac. ,u Pe
Partida era jucată. »cei de‘al treilea (9—15) și l-a

cîștigat ușor pe ultimul (lț—8).
• Adevărul este că Steaua a apă-
• rut în fața publicului în două 

ipostaze total diferite. Mai întîi
• de echipă mare, care executa una
• după alta combinații în viteză 

și variate la fileu, atîta timp cît
• adversarul nu i-a pus probleme, 

Un timp frumos, de primă- a și apoi de echipă care intră într-o
vară însorită si un teren bun. derută neașteptată cînd primește Jucătorii „Vagonului" afirmau» lifă F ’
înainte de meci că vor pleca .? „ . ’ ,
din Valea Jiului cel puțin cu* Adevăratele disponibilități fizi- 
un punct. Dar, între dorință și •ce ‘ ’ tehnice ale studenților ti- 
realitate a fost o mare... distan- mișoreni au ieșit în evidență în 
tă. în cea mai mare parte a a setul trei. Ce păcat, însă că Vra- 
timpului, gazdele au dominat cu niță, Armion, Coste și Susan, nu 
autoritate, obligîndu-i pe fotba- • au capacitatea fizică și omoge- 
£%£££ &&S5LS*"",1 ;
lui. Victoria Jiului a fost asigu- a mod. ega> Pe parcursul întregului 
rată prin cele două goluri în- meci.
scrise de Libardi în minutul 15» ® copie a primului meci a fost
(care a transformat o lovitură. ?i cel ,d’lal d“lea- D,inam0 a 

. .. _ „executat pe Tractorul în pride la 11 metri) și de către Co-.m„, . v r. . . * , „„ „ .mul set, la 4. rer.inu, acest ex-
tormam în minutul 80. Oaspeții celent coordonator și jucător a 
au ratat două mari ocazii prin făcut o demonstrație de tehnici- 
Adam și Sfîrlogea. •

JIUL — VAGONUL
2—0 (1—0)

C. MATEESCU »

ASCENDENTUL

LIDERULUI

greșeli. O centrare înaltă a lui 
Moț, Pilea intervine greșit, și 
dă posibilitate lui Șchiopii să 
înscrie cu capul din careul 
mic.

Repriza a doua începe cu 
aceeași intenție a craiovenilor 
de a egala. Dar atacul nu 
„leagă" nimic și între dorință 
și acțiune, primează ultima. 
In minutul 74 Domide, la o 
centrare a lui Moț, intră ca 
un bolid în poartă dar... fără 
balon. Peste două minute, 
fundașul Czako îl deschide în 
diagonală pe Șchiopu. Acesta, 
calm își potrivește balonul 
(unde era fundașul craio
vean ? I) și șutează necruțător

U.T.A. joacă ca o campioa
nă. Moț îl driblează pe Pîlcă 
și trage puternic spre poarta 
goală. Ca din pămînt apare 
un picior al lui Deselnicu și- 
corner. A fost cea mai mare 
ocazie a meciului. Cu două 
minute înainte de sfîrșit, Do
mide îl 
Axente 
concurs 
veni, îl 
Pilcă.

Derbiul a răspuns — și încă 
substanțial — la una din în
trebări : cine va continua 
cursa pentru titlu cu cele mai 
mari șanse, U.T.A. sau Uni
versitatea Craiova ? A fost un 
răspuns de 3 goluri care evi
tă, prin cifra lui rotundă, ori
ce echivoc... Ce va fi, vom 
mai vedea.

DAN VLAD

deschide excelent pe 
fi acesta, cu largul 

al fundașilor craio- 
execută din nou pe

• ••••••••••
Competiția 

republicană de cros

Piteștiul a devenit de cîțiva 
ani locul de desfășurare al com
petițiilor republicane de cros. 
Și totuși, nici numărul specta
torilor și, mai ales, nici numărul 
concurenților din Pitești nu sînt 
în creștere, ba dimpotrivă. Dar 
cum acest lucru nu este cel mai 
important, ne vom opri asupra 
rezultatelor recentului concurs 
republican de cros, pe care afi
șele din Pitești șl calendarul 
F.R.A. îl anunțau „internațio
nal" șl la care nu a participat 
nici un atlet străin. Pe viitor 
federația de specialitate va tre
bui să-și asigure din timp o par
ticipare internațională, pentru a 
mări interesul pentru acest gen 
de competiții, atît de spectacu
loase și utile atletismului nostru. 
In privința traseului, negăsin- 
du-se altul mai bun, toate 
cursele s-au alergat pe... ghea
ță, ceea ce a dat nn grad de 
dificultate in plus.

Tn prima probă a competiției, 
cea a junioarelor, primele două 
sosite, Fița Rafira șl Maria

DINAMO—A. S. A. TG. MUREȘ
4—0 (2—0)

Meciul de pe Dinamo a fost, 
și la propriu, și la figurat, un re
cital în trei acte. Actul I — 
actul ratărilor, care a dunat din 
minutul 1 pînă în minutul 20. 
Faze de fotbal construite cu 
foarte mare inteligență erau ra
tate incredibil de ușor (Dumitra- 
che. Frățilă și Lucescu s-au a- 
flat de mai multe ori doar cu 
portarul Bay în față). Actul II 
— actul duelurilor decisive. 
A.S.A. a vrut să opună jocului 
rapid și pe/contraatac al dina- 
moviștilor antijocul ofsaidului. 
Ce-a rezultat ? Admirabile due
luri. bune doar, pentru... foto
reporteri. între portarul mure- 
șan și atacanții dinamoviști. în 
care, acesta, excelent inspirat, 
a primit totuși o porție de goluri 
prea mare. Actul III — actul 
fotbal - spectacol. Asigurîn- 
du-și victoria prin golurile în
scrise de Frățilă, Pîrcălab, Du- 
mitrache, Dinu, dinamoviștii au 
făcut în final o demonstrație de 
fotbal virtuos : pase cu precizie, 
combinații subtile, șuturi din 
poziții neprevăzute etc. etc. Me
ciul poate fi considerat un ade
vărat „apetit" pentru început 
de sezon. In rîndul remarcațl- 
lor — aproape 
Dinamo — un 
Pîrcălab.

„Progresul" a încercat să-și 
consolideze avantajul, pînă pe 
la mijlocul reprizei secunde 
cînd a atacat cu încăpățînare, 
fără a fi periculos în zona de 
finalizare. A fost apoi rîndul 
studenților să domine și chiar 
să pericliteze — prin două ac
țiuni izolate — poarta lui Man
ta. Jocul n-a avut alte momen
te interesante. O mențiune pen
tru Oaidă care, deși lent, a tras 
după el, ca de obicei, întreaga 
înaintare. Față de desfășurarea 
jocului. Progresul a meritat 
victoria, care le-a permis un 
salt prețios, de două locuri, în 
clasament.

Arbitrul timișorean Ritter, pe 
„fază", a izbutit să tempereze 
jucătorii. Chiar și pe Neacșu...

R. VIOREL

FARUL — CRIȘUL 1—2 (1—1)

întreaga echipă 
nume „nou" —

P. COSTIAN

PROGRESUL — POLITEHNICA 
IAȘI 1—0 (1—0)

Partida a debutat furtunos : 
primul minut al returului a 
coincis cu primul gol al retu
rului, semnat de Tarălungă. la 
un atac inițiat de pe stînga. 
Terenul desfundat, pe alocuri 
cu zăpadă moale și zone de 
noroi, a fost un adevărat exa
men al pregătirii fizice atît de 
lăudate cu cîteva săptămîni în 
urmă de toate divizionarele. 
Din acest punct de vedere, ju
cătorii au obținut note de tre
cere.

Timp frumos, fotbal puțin — 
lată ce se poate spune despre 
partida dintre Farul Constanta 
și Crișul Oradea, pe care au vi
zionat-o 18 000 de spectatori. O- 
rădenii 
nul dar Farul, 
dezorganizat 
puncte. De altfel, așa cum 
evoluat, constănțenii nu puteau 
emite pretenții la victorie, 
părarea, 
greșit, a fost o „pradă" 
pentru 
cu mai 
înscrie

Sasu 
putui meciului o lovitură de la 
11 metri, acordată pentru un 
fault în careu asupra lui Ologu, 
dar după aceea „Farul" și-a 
pierdut complet busola și a na
vigat la întîmplare. în minu
tul 16 oaspeții au egalat prin 
Kun II ca în repriza a doua. în 
minutul 75, prin același jucă
tor. să ia conducerea. Orădenii 
au obținut o victorie meritată, 
chiar dacă în finalul partidei au 
tras mai puțin la poartă și mai 
mult de... timp.

au venit pentru meci 
prin jocul său 

Ie-a oferit două 
au
A- 

totdeauna pe picior 
ușoară 

atacantii oaspeți care, 
multă atentie puteau să 
încă 2—3 goluri.
a transformat la înce-

I. GHINEA
• ••••••••••• • ••••••••••

terenul, au luptat cu mai multă 
ardoare pentru a cîștiga. Petro
liștii n-au avut, pentru a da o 
replică mai bună adversarului, 
un coordonator de ioc care să 
asigure claritatea necesară 
unilor numeroase inițiate, 
cui s-a bîlbîit mereu în 
porții și a ratat mult. Cea 
mare ocazie a fost irosită de O- 
prișan în minutul 54 cînd din- 
tr-o poziție foarte favorabilă, a 
tras în afara spațiului porții.

Cei aproape 15 000 de specta
tori prezenți în tribune au asis
tat la o partidă de factură teh
nică modestă desfășurată în de
plină sportivitate.

GHEORGHE NILA

„U" CLUJ — DINAMO BACAU *
2-0 (1-0)

acți- 
Ata- 
fața 
mai

Sîmbătă, Dobrin declara în 
„Scînteia tineretului" că echipe
le care și-au „planificat" două 
puncte cu F. C. Argeș să-și ia 
gîndul de la ele. Ce-a fost a- 
ceasta ? O declarație de intimi
dare a adversarilor ?

băcăoanilor.

Ambele echipe s-au prezentat 
destul de omogen. încă de la 
început ocaziile n-au lipsit nici 
clujenilor, nici
Gazdele au fost mai incisive, 
iar dinamoviștii 
contraatacurile.
tă, prima repriză părea să con
firme părerile multor spectatori 
care întrezăreau posibilitatea 
unui meci egal. Iată însă că în 
minutul 45 Neșu, foarte dina
mic în tot cursul partidei, șu- 
tează puternic de la 20 de metri 
și portarul băcăoan Ghiță nu 
poate retine. După reluare, clu- 

curajos. 
la linia 
și doar 
să cre-

au preferat 
Mai echilibra-

9

tate și vitalitate și setul al doi
lea s-a încheiat strins : 15—13. 
Setul trei a fost un adevărat re
cital voleibalistic pe care l-a cîș
tigat orchestra dirijată de Fera- 
riu. Pentru ca setul IV să fie — 
inexplicabil — antipodul lui, și 
„Tractorul" să reușească marea 
performanță de a nu puncta o 
singură dată.

Cele două seturi au reprezen
tat „clasa" voleiului iar restul 
anticlasa. Cum se explică această 
„enigmă", numai antrenorii și ju
cătorii ar putea răspunde...

S. SPIREA

Drăgan, cu detenta cunos-

cută, punctează din nou

Turneul de handbal al Franței s-a încheiat ieri, după amiază 
în cel de al patrulea oraș gazdă, Orleans, supranumit orașul 
florilor, reședință a atîtor congrese și expoziții internaționale cu 
acest subiect — florile !

Turneul a fost cîștigat strălucit de reprezentanții noștri care 
au înscris astfel în palmaresul lor o victorie de prestigiu pentru 
sportul românesc. Prin victoria asupra campioanei lumii, echipa 
Cehoslovaciei, cu concludentul scor de 19—11 (9—6), ea a ter
minat neînvinsă acest turneu. Lăsarea cortinei peste această com
petiție — test pentru viitorul campionat mondial oferă tuturor
— jucători și specialiști — motive de reflecții. Jucătorii noștri 
au evoluat cu fiecare meci din ce în ce mai bine. Ei și-au păs
trat resursele de energie, „muniția", cum se exprima aici un cro
nicar francez, pentru ultimele partide cu „cei doi mari". Sîm- 
bătă seara, în sala Pierre de Coubertin, în compania echipei 
R.F,G„ a făcut un joc excelent, cucerind inimile celor 4 200 de 
spectatori prezenți, prin clasa handbalului practicat.

Cu acest ascendent moral, echipa noastră a intrat optimistă în 
splendida și încăpătoarea sală din Orleans pentru a-i întîlni pe 
carrmonii lumii, și ei victorioși în primele trei partide, conside
rați aici, încă de la început, ca probabili cîștigători ai turneu
lui. Meciul avea valoarea unei adevărate finale mondiale. Jocul 
începe printr-o notă de egalitate. Apoi conducem cu 2—0 prin 
golurile semnate de Oțelea și Guneș. Jucătorii cehoslovaci nu 
reușesc în acest meci decît o singură dată să ne egaleze la 2—2. 
Apoi, ca și în precedentul meci, cu R.F.G., echipa noastră se 
detașează cu fiecare minut sporindu-și mereu zestrea. Și un fapt 
remarcabil. Deși Gruia n-a mai putut puncta ca în celelalte me
ciuri (a înscris doar 4 goluri) pentru că <i fost ținut ca „în 
chingi", a fost suplinit cu brio de ceilalți colegi. Și, în primul 
rînd, aici trebuie amintit Oțelea, acest inepuizabil jucător, mo
del de dăruire (el a înscris 4 goluri, Guneș 3, Samungi 2, Po
pescu 4, Goran 2). De data aceasta și ofensiva și defensiva au 
funcționat bine. Remarc ca o caracteristică principală admirabi
la voință și putere de luptă pentru victorie a tuturor coechipie
rilor, o înțelegere și o conlucrare mai bună în teren, calm și lu- 
cididate în acțiuni.

O comportare valoroasă au avut-o, firește, și adversarii noștri
— Arnost, Beneș, Duda, Havlik, și ceilalți „ași" (Mareș, acciden
tat a lipsit) dar ei nu și-au mai putut face jocul obișnuit. N-au 
putut marca din acțiuni proprii decît 6 puncte, n Iul realizîn- 
du-le din lovituri de la 7 metri (noi am avut 3 lovituri de la 7 
metri). Să fie oare o cauză și complexele pe care le au în fața 
echipei noastre ? A fost o partidă de nivel bun, desfășurată in
tr-un ritm accelerat, cu multă mișcare și circulație a mingii, un 
joc, poate, unicul din turneu, căruia merită să i se acorde ca
lificativul de spectacol. Deci, repetiția generală pentru C.M. — 
bine venită dacă ne gîndim că echipele au fost supuse unui ma
raton similar cu cel care va fi la anul — s-a încheiat. Cupa ofe
rită de primarul orașului Orleans va pleca la București. Dar la 
anul, Cupa mondială încotro o va lua ? E mai greu de răspuns. 
De la turneu au lipsit echipe puternice. Comportarea echipei 
noastre în compania a doi dintre „titanii" handbalului mascu
lin este o confirmare a preocupărilor existente din partea fede
rației, a specialiștilor, pentru așezarea acestui sport din nou in 
vîrful piramidei mondiale.

Boxerii români învinși la Belgrad...
• Peste 3 000 de spectatori au 

urmărit duminică dimineața la 
Belgrad întîlnirea internațională 
amicală de box dintre echipele 
Iugoslaviei și României. Pugiliștii 
iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 12—10. Cea mai rapi
dă victorie a realizat-o „semi
greul" român Ion Monea, care a 
dispus prin abandon în prima re
priză de Mercovici. Celelalte vic
torii ale echipei României au fost 
realizate de M. Aurel, M. Goan- 
ță, V. Antoniu și I. Gyorfi. La 
cat. grea, Nedelkovici l-a învins

la puncte pe I. Alexe. „Coco
șul" Ibrahimovici a obținut ver
dictul la puncte în fața campio
nului european N. Gîju. Au evo
luat sub așteptări V. Silberman, 
C. Gruiescu, C. Stanev și I. Ol- 
teanu.

...și învingători
la București

SERIA A II-a

F. C. ARGEȘ — STEAUA 
0—2 (0—1)

SERIA I

jenii atacă mult mai 
Oaspeții ajung rar pînă 
de 16 metri a gazdelor 
în două rînduri reușesc
eze emoții lui Moldovan, porta
rul Universității. Studenții, în 
schimb, combină frumos și au a 
mal multe ocazii de a înscrie. 
In minutul 75, Lică trage puter
nic, mingea lovește bara dar O- • 
prea, atent, reia în gol pecetlu- • 
ind scorul unei partide plăcute.

• Duminică seara în sala Fio 
reasca o selecționată de box a 
țării noastre a Învins cu 11—0 e- 
chipa Algeriei. Pugiliștii oaspef 
urmează să evolueze la Con
stanța.

C. M. DE HOCHEI

REZULTATELE DIVIZIEI B

C.F.R. Pașcani — Politehnica București 
Flacăra Moreni — Metrom Brașov 
Chimia Suceava — Metalul București 
Ceahlăul Piatra Neamț — Otelul Galați 
Poiana Cimpina — Portul Constanta 
Politehnica Galati — Dunărea Giurgiu 
Steagul Roșu Brașov — Progresul Brăila 
Electronica București — Gloria Birlad

Industria Sîrmei C. Turzil — Medicina Cluj 
Gaz Metan Mediaș — Politehnica Timișoara 
Olimpia Oradea — Metalul T. Severin 
Metalul Hunedoara — Minerul Baia Mare 
C.S.M. Sibiu — A. S. Cugir
C.S.M. Reșița — Electroputere Craiova 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
C.F.R. Cluj — Chimia Rm. Vîlcea
• •••••••••

Echipa României 
a rămas în grupa B

Echipa de hochei pe gheață a 
României a învins cu scorul de 
5—4 selecționata Austriei, în ul
tima zi a campionatului mon
dial (grupa B) de la Ljubljana. 
Ca urmare a acestei victorii, e- 
chipa României și-a menținut 
.ocul în grupa B, evitînd retro
gradarea. Jocul a fost deosebit 
de dinamic și nu a scutit de e- 
moții pe hocheiștii români.

Hocheiștii austrieci au condus 
în prima repriză cu 1—0, iar la 
sfîrșitul celor două reprize se 
aflau în avantaj : 4—2. Tn ulti
ma parte a meciului, datorită 
unei condiții fizice superioare, 
jucătorii români s-au impus cu 
autoritate, marcînd 3 puncte. E- 
chipa Poloniei a învins cu sco
rul de 3—2 (1—0, 1—1, 1—1) e- 
chipa R. F. a Germaniei. Gru
pa B. a fost cîștigată de echipa 
R. D. Germane.

Pe afișe „internațional"—în realitate...
Linca s-au detașat cu autoritate 
de restul concurentelor. Pe lo
cul III — o surpriză : Sofia 
Cîmpulungeanu. care a întrecut 
fondiste cunoscute. Cursa junio
rilor s-a soldat cu un cîștigător 
dinainte scontat, Petre Lupan, 
de la care se așteaptă și cîștiga
rea titlului balcanic, și cu suc
cesul atleților metalurgiști din 
București, care au reușit să so
sească pe locurile unu, trei șl 
patru.

Cursa rezervată tineretului — 
aflată la prima ei ediție — a 
fost cîștigată de I. Ungureanu, 
în urma unui sprint ,,sec“ pe 
ultima sută de metri. In această 
întrecere și-a făcut „botezul" în 
cursele de seniori, campionul 
european de juniori. Ion Dima, 
sosit acum pe locul trei.

Viorica Gabor și Elisabeta 
Bucur s-au detașat categoric în 
cursa rezervată senioarelor. 
Ultima cursă, poate și cea mai 
importantă, a seniorilor, în a-

Probabil că unii concurențl con
sacrat! (Vamoș, Barabaș) blazați, 
s-au mulțumit doar cu asigura
rea că vor intra in echipă (locu

rile cinci și șase). Slabă... con' 
solare.

SILVIU DUMITRESCU

Start în proba rezervată juniorilor

• In sala „Expoziției" din 
Belgrad au luat sfîrșit dumi
nică seara, întrecerile celei 
de-a 4-a ediții a Jocurilor eu
ropene de atletism. In proba 
de 50 m garduri atletul român 
N. Perțea a obținut medalia 
de bronz cu timpul de 6”7/ 
10. Proba a fost cîștigată de 
Pascoa (Anglia — 6”6/10 ur
mat de Trzimiel (R.F.G.) — 
6”6/10. Carol Corbu (Româ
nia) a terminat pe locul trei 
la triplu salt cu 16,20 m, cu
cerind și el medalia de bronz. 
A treia medalie de bronz a 
atleților români a fost adusă 
de săritorul în înălțime Șerban 
Ioan care a realizat 2,14 m.

• In stațiunea de sporturi 
de iarnă Poiana Brașov au 
luat sfîrșit duminică întrece
rile Balcaniadei de schi. 
Proba de slalom special a fost 
cîștigată de Dan Cristea (Ro
mânia) cu timpul de 93”27/

100. El a fost urmat în clasa
ment de lacobici (Iugoslavia) 
— 95”31/100 și C. Tăbăraș 
(România) — 96”47/100 La 
juniori, primul s-a clasat bul
garul Penev în 71”79/100. 
L-au urmat în clasament Al.

de lupte libere la care parti
cipă 103 sportivi reprezentînd 
16 țări, printre care și Româ
nia. La cat. 90 kg, în primtd 
tur Francisc Bolla (România) 
a dispus prin tuș de argenti- 
neanul Menozzi. El a pierdut

M E R101A N
Bogdan (România) — 72”24l 
100 și D. Jaunik (Iugoslavia) 
— 73”22/100.

Rezultatele înregistrate în 
probele de ștafetă: seniori 
3x 10 km : 1) Bulgaria lh45’ 
03” ; 2) Iugoslavia lh45’50” ; 
3) România lh47’22”. Juniori 
3x5 km : 1) România 53’14” ; 
2) Bulgaria 53’25”; 3) Iugo
slavia 53’45”.

• La Mar del Plata au în
ceput campionatele mondiale

însă în turul doi în fața ira
nianului Moahmatadi. La cat. 
62 kg, Petre Coman a fost e- 
liminat deoarece a pierdut 
prin tuș în fața iranianului 
Sarahie și a cedat la puncte 
lui Mike Young (S.U.A.)

• La Paris s-a disputat, în 
preliminariile turneului inter
național de fotbal U.E.F.A., 
meciul retur dintre echipele 
de juniori ale Franței și O-

landei. Jucătorii francezi au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (2—0), calificîndu-se 
pentru turneul final. In pri
mul meci, echipa franceză cîș- 
tigase cu 2—0.

• Tradiționala cursă ciclis- 
tă internațională Paris-Nisa 
va începe luni, 10 martie, oda
tă cu desfășurarea unei probe 
contra-cronometrului indivi
dual pe distanța de 40 km. 
Primul care va lua startul va 
fi olandezul Van der Horst. 
Printre favoriții competiției se 
numără Anquetil, Poulidor, 
Gimondi, Merckx, Dancelli și 
Pigeon.

fara decalajului mare dintre 
primii doi sosiți (Iile Cioca și 
Ion Rusnac) și nereușita de a 
ie califica in echipa reprezenta
tivă a campionului Nicolae Mus
tață, nu a arătat nimic deosebit.



□ VIETNAMUL DE SUD. — In 
zona luptelor, patrioții sud- 
vietnamezi, sprijiniți de popu
lație, întreprind lucrări de 

fortificare a pozițiilor lor

în Australia

Luptele din vietnamul de sud
PATRIOȚII AU ATACAT 35 DE BAZE MILITARE Șl LOCALITĂȚI

CONTROLATE DE TRUPELE AMERICANO-SAIGONEZE

guvernamentale române
SYDNEY 9 (Agerpres). — In 

continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Australia, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al României, Gheorghe 
Radulescu, însoțit de membrii 
delegației guvernamentale, a vi
zitat combinatul siderurgic de 
la Port Kembla, situat în veci
nătatea orașului Sidney și care 
prin producția sa anuală de 3,8 
milioane tone oțel se situează pe 
primul loc în Australia.

Directorul general al obiecti
vului vizitat, A. Duncan, a dat 
explicații pe parcursul vizitei, 
după care oaspeților români le-a 
fost oferit un dejun. Mulțumind

pentru primirea atentă, priete
nească, făcută delegației, vicepre
ședintele Gheorghe Rădulescu a 
vorbit pe larg gazdelor despre 
realizările poporului român și 
despre politica de industrializa
re a țării, despre dorința Româ
niei de a dezvolta colaborarea 
cu toate țările. Directorul gene
ral al combinatului siderurgic a 
exprimat, Ia rîndul său, bucuria 
sinceră de a primi delegația ro
mână. El a arătat că România, 
deși situată la o mare depărta
re geografică, este cunoscută în 
Australia pentru munca poporu
lui și pentru realizările sale.
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• LA MILANO a avut 
sîmbătă seara o demonstrație 
împotriva N.A.T.O., la care au 
luat parte aproximativ 10 000 
de persoane. Manifestanții pur
tau pancarte pe care se putea 
citi : „N.A.T.O. afară din Italia, 
Italia afară din N.A.T.O.".

a unui sistem de învățămînt u- 
niversitar. Problema creării pri
mei universități din Africa cen
trală va fi dezbătută în cadrul 
viitoarei întruniri a comisiei.

POZIȚII FAȚĂ DE

REFERENDUMUL FRANCEZ
• DIFERITE PARTIDE și 

grupări politice franceze și-au 
precizat poziția față de referen
dumul de la 27 aprilie in legă
tură cu reforma regională și cu 
reforma Senatului. După cum 
informează agenția France 
Presse, Partidul radical socia
list. reunit în congres, a hotărît 
în unanimitate să răspundă 
„Nu“ la referendum. Unul din 
cei care au susținut această po
ziție este și Gaston Monner- 
ville, fost președinte al Senatu
lui, organism care, potrivit re
ferendumului, ar urma să capete 
atribuții consultative.

Pentru ,.Nu“ în cadrul refe
rendumului s-au pronunțat, de 
asemenea. Francois Mitterrand, 
(ost președinte a! Federației 
stingii democratice socialiste, și 
Jean Lecanuet, liderul grupării 
„Centrul democrat".

• ÎNTRUNITE intr-un miting 
cu prilejul vizitei delegației de 
parlamentari francezi, mii de 
persoane au cerut Franței să 
recunoască Biafra — relatează 
corespondentul agenției France 
Pressc. O recunoaștere politică 
de către Franța — apreciază au
toritățile biafreze — ar putea 
determina guvernul nigerian să 
vină la masa tratativelor.

Luind cuvîntul. cu acest pri
lej, în numele delegației parla
mentare franceze, Raymond Of-- 
froy a afirmat că va lansa la 
înapoierea sa în patrie o cam
panie în favoarea recunoașterii 
Biafrei.

• GUNNAR JARRING, 
misul special al secretarului ge
neral al. O.N.U., U Thant, care 
a sosit duminică dimineața la 
Tel Aviv, a declarat pe aero
port că speră să obțină rezul
tate concrete care să asigure 
restabilirea păcii în Orientul 
Mijlociu. El a plecat apoi spre 
Ierusalim, unde urmează să
aibă convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe israelian,
Abba Eban.

NAVA
ÎN

„OTTO HAHN"
CROAZIERĂ
EXPERIMENTALĂ

ELISABETH TAYLOR 
NU ESTE BOLNAVA 

DE CANCER

săptămâna pe glob

e LA BANGUI au luat sfîrșit 
lucrările Comisiei mixte a Or
ganizației pentru problemele în- 
vățămîntului superior din țările 
Africii centrale. Comisia a dez
bătut probleme legate de îfifiin- 
ț<-ea in țările Africii centrale

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al spitalului din Hollywood, 
unde celebra actriță de cinema 
Elisabeth Taylor se află inter
nată de miercuri, a dezmințit 
categoric informațiile apărute 
în ziarul american „Detroit 
Free Press", care lăsau să se 
înțeleagă că actrița ar fi atinsă 
de un cancer la coloana verte
brală. Elisabeth -Taylor, care cu 
cîțiva ani în urmă a suferit o 
operație pentru repunerea unei 
vertebre deplasate, este supusă 
în prezent unui examen cu 
raze X, intrucît continuă să se 
plîngă de dureri în regiunea 
operată.

ORIENTUL APROPIAT
• Consultările interarabe • Tratativele in
vederea formării noului guvern israelian

• Noi ciocniri la Canalul de Suez
în• LUNI se vor deschide 

capitala Republicii Arabe Unite 
lucrările reuniunii Consiliului Li
gii Arabe. Este vorba de o reu
niune de rutină deoarece Consi
liul Ligii Arabe se întrunește 
din șase în șase luni. Țările ara
be pot fi reprezentate fie de mi
niștrii afacerilor externe, fie de 
reprezentanții lor’ permanenți la 
Liga Arabă.

La actuala reuniune, 11 țări 
arabe vor fi reprezentate de mi
niștrii afacerilor externe (R.A.U., 
Iordania, Irak, Kuweit, Arabia 
Saudită, Liban, Libia, Maroc, 
Sudan, Republica Arabă Yemen, 
Republica Populară a Yemenului 
de sud) și două de ambasadori 
(Algeria, și Siria). La lucrări va 
lua parte și noul președinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului național palestinian Yaser 
Arafat.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
militar israelian a anunțat că 
în cursul după-amiezii de du
minică forțele egiptene au des
chis foc de arme automate asu
pra forțelor israeliene în regiu
nea El Shad. Forțele israeliene 
au ripostat. De-a lungul între
gului sector al Canalului 
Suez s-a dezlănțuit apoi 
ternic duel de artilerie.

Guvernul israelian a 
Consiliului de Securitate 
soare în care protestează împo
triva operațiunilor militare ale 
R.A.U. în regiunea Canalului de 
Suez. Israelul nu a cerut convo
carea Consiliului dt Securitate.

de 
un pu-

adresat 
o scri-

Bombardierele americane „B-52“ au continuat să efectu
eze atacuri asupra pozițiilor deținute de forțele patriotice 
în diferite provincii sud-vietnameze. în provincia Tay Ninh 
s-au desfășurat lupte violente care au durat 
ore.

După cum a anunțat un purtător de cuvînt 
rican, în noaptea de sîmbătă spre duminică 35 
litare și localități controlate de forțele S.U.A. 
au fost atacate cu rachete și mortiere. Un număr de 17 
militari americani au fost răniți în cursul atacului între
prins de forțele patriotice asupra cartierului general al re
gimentului 42 de infanterie situat lingă localitatea Kontum. 
Alți doi militari au fost uciși și 15 răniți de tirul cu mor
tiere tras asupra unui batalion în apropiere de My Tho.

peste șapte

militar ame- 
de baze mi- 
și saigoneze

• PREȘEDINTELE ISRAE
LULUI, Zalman Shazar, a înce
put duminică consultări cu re
prezentanții diferitelor fracțiuni 
din Knesset (Parlament) în ve
derea formării unui nou guvern, 
sub președinția Goldei Meir, fost 
ministru de externe.

Este prevăzută, pc de altă par
te o reuniune a unui comitet al
cătuit din reprezentanții celor 
cinci partide care au făcut pînă 
acum parte din coaliția guverna
mentală, în vederea elaborării u- 
nei platforme a viitorului guvem.

MAHMUD RIAD, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Arabe Unite, a cerut generalu
lui Odd Bull, șeful corpului de 
observatori al O.N.U., să vină 
la Cairo pentru a discuta cu 
oficialități egiptene situația din 
zona Canalului de Suez în urma 
incidentelor care au avut loc 
aici în ultimele zile, s-a anun
țat oficial în capitala R.A.U.

• NAVA 
vest-germană cu propulsie nu
cleară „Otto Hahn" a pornit 
sîmbătă din portul Wilhems- 
haven în prima sa croazieră 
transatlantică, avînd la bord un 
echipaj de 73 de oameni și un 
grup de 40 de oameni de știință 
și experți în probleme atomice. 
Timp dc mai multe săptămîni, 
cit va dura croaziera, nava 
„Otto Hahn", cu un deplasament 
de 16 870 tone, va fi supusă unei 
serii de experiențe științifice. 
După spărgătorul de gheată 
sovietic „Lenin" și 
cană „Savannah".
este al treilea vas 
me acționat de 
cleară. Plecarea sa
transatlantică coincide cu come
morarea cercetătorului german 
în probleme atomice Otto Hahn, 
de îa a cărui naștere s-au îm
plinit 90 de ani.

zi de relaxare
HOUSTON 9 (Agerpres). — Pentru echipajul cabinei spa

țiale „Apollo-9" 
in 
de

ziua de duminică a fost o zi de relaxare, 
cursul căreia singura sarcină de îndeplinit a fost aceea 
a lua cîteva fotografii ale

Izbucnit în octombrie 1968, 
după hotărirea guvernului Pe
ruvian de a e.xpropria terenurile 
și instalațiile din Peru ale socie
tății „International Petroleum 
Gonipany", conflictul peruviano- 
american continuă să agite de 
cinci luni opinia publică din în
treaga Americă Latină. După 
cum se știe, afacerea I.P.C. a 
căpătat caracterul unui serios di
ferend politico-diplomatic între 
Peru și S.U.A. încă din primele 
săptămîni, din momentul în care, 
la apelul companiei nord-ameri- 
can, Departamentul dc Stat al 
S.U.A. s-a hotărît să intervină 
in conflict in favoarea I.P.C., 
inițiind 
de 
nite 
de Ia Lima 
să anuleze măsurile luate. Inten
sul schimb de note, mesaje și 
emisari între Lima și Washington 
a fost însoțit, de partea peru
viana. de un crescendo de de
clarații oficiale in sensul men
ținerii cererilor față de I.P.C. și 
respingerii tuturor presiunilor din 
partea S.U.A. Astfel, numai în 
cursul acestei ultime săptămîni, 
președintele statului Peru, Juan 
Velasco Alvarado, a subliniat ne
cesitatea și legalitatea măsurilor 
luate față de compania nord-ame- 
ricană și-a exprimat preocuparea 
guvernului său față de hotărirea 
S.U.A. de a veni în sprijinul 
I.P.C. care „a exploatat timp de 
45 de ani bogățiile subsolului Pe
ruvian fără să aibă acest drept". 
EI a declarat că eventualele ac
țiuni ale Statelor Unite vor primi 
„răspunsul cuvenit". Declarații 
asemănătoare au fost făcute de 
ambasadori peruvicni în capita
lele unor state latino-americane, 
de exemplu la Buenos Aires și 
Ciudad de Mexico. Declarația 
ambasadorului peruvian în Ar
gentina, Puyo, este deosebit x’e 
semnificativă, denionstrînd că di
ferendul peruviano-american 
poate declanșa o criză majoră 
a relațiilor interamericane și în 
special a Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.). Puyo a de
clarat că Peru a recurs, „într-o 
înceicare de ultim moment", la 
sprijinul O.S.A., contind pe con
vocarea de urgență a unei reu
niuni extraordinare a membrilor 
acestei organizații și că, dacă nu 
va obține acest sprijin, țara sa va 
părăsi organizația.

Această perspectivă nu poate 
dccît să neliniștească Statele 
Unite, din motive ușor de înțe-

un întreg program
acțiuni diplomatice me

să intimideze regimul
și să-l determine

Ies. Tntr-un fel, cauza peruviană 
este o cauză comună a statelor 
Americii Latine, a căror econo
mie este în mare măsură depen
dentă de marile monopoluri nord- 
americane, iar ecourile din presa 
acestor țări și demonstrațiile de 
simpatie față de Peru nu lasă 
nici un dubiu în această privință. 
Este, de asemenea, cunoscut că 
sub presiunea opiniei publice, 
mai multe guverne ale statelor 
latino-americane s-au situat de 
partea peruviana. „Peru poate fi 
sigur că se bucură de cea mai 
mare simpatie și 
partea Boliviei“ 
cent președintele 
Rene Barrientos.
guvernul ccur/lorian a avertizat, 
compania petrolieră nord-ameri-

solidaritate din 
— declara re- 

acestei țări, 
La 7 martie,

SCADENTA

CONFLICT
cană „Texaco and Gulf Oil“ că 
va anula contractele de conce
sionare semnate in 1964 în caz 
că aceasta nu va subscrie la o 
revizuire a lor pe o bază justă 
și echitabilă pentru Ecuador.

In fond, tocmai teama că 
exemplul peruvian ar putea fi 
urmat în întreaga Americă La
tină constituie adevărata încăr
cătură explozivă a „afacerii 
I.P.C.“, motivul suprem al presi
unilor marilor monopoluri infil
trate în America de Sud asupra 
guvernului S.U.A., de a proceda 
fără menajamente față de Peru. 
Din această cauză, seriozitatea 
amenințărilor care planează asu
pra statului Peruvian nu poate fi 
trecută cu vederea. Aproximativ 
40 la sulă din comerțul exterior 
peruvian revine S.U.A., care cum
pără de exemplu 80 la sută din 
zahărul peruvian. în.afară de pe
trol, exploatarea metalelor nefe
roase peruviene (cupru, zinc etc.)

este controlată, de asemenea, de 
societăți nord-americane. Or, pre
ședintele subcomitetului pentru 
America Latină a Comisiei sena
toriale pentru problemele ex
terne, Dante Fasell, declara la în
ceputul acestei săptămîni că, 
dacă diferendul nu va fi regle
mentat, „Statele Unite vor re
fuza să mai importe zahăr din 
Peru și vor recurge și la alte 
măsuri". Agenția U.P.I. nu ex
cludea nici posibilitatea ruperii 
relațiilor diplomatice între cele 
două țări.

An.ploaeca conflictului și ur
mările pe care le-ar putea avea 
pentru relațiile peruviano-ameri- 
cane și interamericane în general 
au determinat cele 
caute o ieșire din 
dintele Nixon, din 
gram face parte și 
țire a relațiilor" cu statele O.S.A., 
și-a exprimat speranța intr-o re
glementare a acestei dispute. Re
întors la Lima, după ce fusese 
chemat la Washington „pentru 
consultări", ambasadorul S.U.A. 
în Peru, John Wesley, a fost pri
mit de președintele Velasco Al
varado, căruia i-a remis un me
saj personal din partea președin
telui Nixon.

în urma acestei întrevederi, 
unii comentatori s-au pripit să 
afirme că diferendul ar fi pe cale 
de a fi reglementat. Indiferent 
insă de consecințele directe ale 
acestei primiri, conflictul a intrat 
oricum în faza sa finală, care 
cere o soluționare echitabilă în 
primul rinei pentru Peru. Două 
importante momente vin în spri
jinul acestei aprecieri : la 31 mar
tie se va întruni la Santiago de 
Chile reuniunea specială a O.S.A., 
unde înfruntarea ar putea lua 
forme deosebit de dramatice, iar 
la 9' aprilie intră în vigoare „a- 
mendamentul Hickenlooper" la 
legea privind ajutorul economic 
american pentru străinătate, care 
prevede sistarea acestui ajutor do 
către S.U.A. pentru țările care 
n-au soluționat diferendele fi
nanciare cu societățile americano 
in termen de șase luni. Următoa
rele 3—4 săptămîni vor fi deci 
decisive pentru soarta relațiilor 
S.U.A. cu Peru și cu alte state 
ale Americii Latine. Pentru evi
tarea unei rupturi totale sau a 
unei „crize dc timp", acordul ar 
trebui să fie găsit încă in cursul 
acestei luni. Scadența se apro
pie...

două părți să 
impas. Preșe- 
al cărui pro- 
o „îmbunată-

BAZIL ȘTEFAN
Pămintuiui.

această ocazie între cos-

nava ameri- 
„Otto Hahn" 
civil din lu- 
energie nu- 
în croaziera

Cu 
monauți și conducătorii zborului 
de la centrul spațial Houston a 
avut loc un amuzant schimb de 
cuvinte. La recomandarea celor 
de pe Păjnînt de a fotografia „cu 
multă atenție Houstonul", cosmo- 
nauții au răspuns : „De acord. 
Zîmbiți, vă rog“. Cu aceasta pro
gramul lor pentru ziua respectivă 
s-a încheiat.

Pe pămînt pregătirile în vede
rea întîmpinării lor sînt însă, în 
toi : bucătarul navei „Guadalca
nal", care are sarcina de a-i cu
lege din ocean pe cei trei cos- 
monauți, a anunțat că le pregă
tește o prăjitură de gigant :

săptămâna pe glob

10 ore intr-un 
tunel blocat

In han, 80 de per
soane, care au fost blocate 
timp de 10 ore intr-un tunel, 
ale cărui ieșiri au fost închi
se de avalanșe, au putut f< 
eliberate de echipele speciale 
de salvare, sosite la fața lo
cului. Accidenttd s-a produs 
în momentul cînd aproxima
tiv 50 de automobile se gă 
seau în tunelul Kandovan, cu 
o lungime de 3 km., care a- 
sigură legătura dintre podișul 
iranian și regiunea de coastă 
a Mării Caspice. Aproape si
multan, cele două extremități 
ale galeriei au fost închise de 
avalanșe. După cîteva ore de 
eforturi susținute, echipele de 
salvare au putut degaja per
soanele din tunel, multe din
tre ele pe jumătate înghețate, 
suferind de un început de 
asfixie fi de șocuri nervoase. 
Cei salvați au fost transpor
tați la spital.

Șoseaua pe care s-a produs 
accidentul a fost închisă cir
culației și 3 000 de mil'tari 
lucrează la restabilirea trafi
cului. ,

GER IN ANGLIA

• UN VAL de ger însorit de 
o ceată densă a cuprins sîmbătă 
sud-estul Angliei, reducînd vi
zibilitatea pină la 45 de metri. 
Pe aeroportul Heathrow din 
Londra activitatea a fost între
ruptă, iar toate cursele au fost 
anulate. Numeroase accidente 
rutiere, provocate dc ceată și 
polei, s-au soldat eu numeroși 
răniți. Pe o singură șosea din- 
tr-o suburbie din estul Lon
drei, 120 de autovehicule s-au 
tamponat în lanț.

ceasta va avea 158 kg., un dia
metru de 1,20 m și înălțimea de 
91 cm. Pentru aceasta el va folosi 
54 kg zahăr, 54 kg făină, 16 litri 
lapte și 450 de ouă...

Reuniunea

fabrica turbine și utilaje elec-R. S. F. IUGOSLAVIA. — La uzina „Litostroj" din Liubliana se 
trotehnice de înaltă calitate

Febra
aurului"
de la Basel

Duminică au început 
Basel lucrările de 

două zile ale reuniunii 
reprezentanților „Clubu
lui celor zece". (Guver
natorii băncilor centrale 
ale principalelor puteri 
financiare ale lumii 
cidentale).

oc-

de
reu-

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
militar egiptean a declarat că 
în cursul după-amiezii de du
minică forțele israeliene au des
chis un puternic foc de artile
rie de-a lungul Canalului de 
Suez și asupra localităților 
El Kantara și Ismailia. în de
clarație se subliniază că artile
ria israeliană și-a concentrat 
focul asupra rafinăriilor de la 
Suez și că a incendiat trei re
zervoare. Un elicopter israelian 
care dirija tirul artileriei israe
liene a fost doborît.

Guvernul Republicii Arabe 
Unite a adresat un memoran
dum Consiliului de Securitate 
al O.N.U. în care se arată că 
Israelul este răspunzător de noi
le incidente din regiunea Cana
lului de Suez.

R. P. UNGARA. - Aspect de la Combinatul pentru prelucrarea 
laptelui din Szekesfehervar

Intr-o săptămină in care co
municatele militare din Vietnam 
au revendicat „capul de afiș", 
iar tunurile și-au încrucișat 
obuzele peste Canalul de Suez 
mărind tensiunea într-o zonă în 
care neliniștea este o perma
nentă, evenimentele din Gui
neea ecuatorială nu au putut do- 
bindi dccît un rol secundar in 
actualitatea internațională. Nu-i 
vorba numai de dimensiunile 
teritoriului devenit scena unei 
neașteptate înfruntări, ci și de 
Implicațiile intimplărilor con
sumate la Santa Isabel. Con
flictul din această țară africană 
cu mai puțin de 300 000 locuitori 
reeditează un fenomen semnalat 
cu o oarecare frecventă pc con
tinentul negru : instabilitatea 
politică întreținută de vechile 
forțe coloniale pentru a menține 
raporturile trecute de dominație 
chiar $i in noile condiții. Spa
nia, in pofida tuturor dezminți
rilor publicate Ia Madrid, a fost 
implicată in evenimente, iar sol- 
datii spanioli n-au avut 
misiune „umanitară"
de a-și salva compatrioții 
primejdie neprecizată.

Aparent, incidentele 
declanșate de apariția 
toarc a unor drapele 
Arborarea excesivă a
puterii coloniale leza sentimen
tele locuitorilor și o mișcare 
spontană a luat amploare. Au

urmat ciocniri, expulzarea unor 
spanioli, o bruscă încordare. 
Unitățile spaniole staționate 
Guineea ecuatorială n-au 
inactive ; practic, ele au 
punctele-clieie ale tării, 
pendența devenise un 
petic de hirtie uitat în arhive.

S-ar părea că la originea eve
nimentelor ar mai exista incă un 
număr de fapte ce trebuie luate 
In considerare. Guvernul de la 
Santa Isabel cunoștea o dez
binare. mascată destul de abil, 
împăcarea dintre foștii adver
sari politici produsă la ceasul 
independentei nu a însemnat 
sfirsitul rivalităților deoarece 
exponenți locali ai metropolei 
acționau intr-o direcție precisă. 
Problemele dezvoltării țării nu 
erau străine de disputele care 
se amplificau. Economia (plan
tații dc cafea și cacao, export de

în 
rămas 
ocupat 
Inde- 

simplu

Păstrarea privilegiilor spaniole 
depindea de orientarea autori
tăților dc la Santa Isabel. Oare 
N’Dongo era dispus la concesii 
in această privință ? începutul 
crizei l-a găsit in capitala spa
niolă, declarațiile făcute presei 
fiind extrem de prudente. Reîn
toarcerea la Santa Isabel co
incide, cu o tentativă de lovi
tură de stat, în care este im
plicat împreună cu fostul repre
zentant al tării la O.N.U. și cu 
primarul capitalei. Operațiune 
pe cont propriu sau cu sprijin 
spaniol ? N’Dongo a eșuat, 
primele 
a murit, 
municat 
printr-o 
guvernamental, dună ce se pro
clamase președinte, N’Dongo 
și-a fracturat brațele si picioa
rele. O altă versiune, de ultimă

In 
ceasuri s-a afirmat că 
Dar mai tîrziu s-a co
că încercînd să sară 
fereastră a palatului

a cerut ca toate unitățile spa
niole să se retragă de pe terito
riul tării și a avertizat că orice 
formă dc colonialism economic 
nu va supraviețui in Guineea 
ecuatorială. „Noi am luptat pen
tru independență politică iar a- 
cum luptăm Împotriva exploată
rii economice a Guineei libere" 
— a spus președintele. El a adău
gat că guvernul elaborează mă
suri pentru a elimina consecin
țele lipsei de medicamente și 
combustibil.

La Madrid, un comunicat 
oficial a reafirmat decizia dc a 
evita orice amestec în treburile 
interne ale Guineei ecuatoriale. 
Dar, în realitate, lucrurile sînt 
mai complicate decît în frazele 
comunicatului. Deținătorii de 
ieri ai puterii au intenționat 
să-și prelungească. în forme de
ghizate, dominația. Conflictul

Tensiune la Santa Isabel
cherestea) depindea în continu
are de Spania (chiar moneda în 
circulație rămăsese cea spanio
lă). Lărgirea legăturilor co
merciale cu alte zone și 
reorientarea structurilor eco
nomice erau blocate de o- 
poziția cercurilor de afaceri 
spaniole. Ele refuzau orice limi
tare a pozițiilor lor. Tactica dez
binării practicată în lumea po
litică a tinărului stat african 
trebuia să le creeze terenul ne
cesar manevrelor,
narea nu era inoculată doar 
sferele oficiale, 
despre o mișcare 
insula Fernando 
bogată. Proiectul
afaceriștii spanioli continuau să 
manevreze. Informațiile — să
race în amănunte — sugerează 
că ministrul de externe N’Don
go și-ar fi 
ascensiune 
Madridului 
nioli din

doar o
■ aceea 

de o
fostau 

provoca- 
spaniole. 
steagului

Dar dezbi- 
în 

S-a vorbit si 
secesionistă in 
I’o, cea mai 
a eșuat insă

bazat proiectele de 
politică pe protecția 
și a unor bogați spa- 
Guineea ecuatorială.

oră. provenind din cercurile ofi
ciale, pomenește despre o tenta
tivă dc sinucidere. Deocamdată, 
se află în spital. Prietenii lui 
afirmă că ar fi încercat să-l con
vingă pc Macias să renunțe la 
discursurile care „înfierbintau 
atmosfera". Nereușind, ar fi optat 
pentru înlăturarea președintelui. 
Finalul ii cunoaștem. Macias 
subliniază că exportatorii spa
nioli de cherestea s-au aflat in 
culisele complotului condus de 
N’Dongo După eșecul lui 
N’Dongo s-au produs numeroase 
arestări. Autoritățile de la Santa 
Isabel controlează situația, deși 
tensiunea persistă.

Rămine problema prezentei 
spaniole. Președintele Macias a 
denunțat vehement imixtiunea 
fostei puteri coloniale, arătînd, 
printre altele, ziariștilor armele 
descoperite la Bata, care fuse
seră distribuite cetățenilor spa
nioli din indicația fostului am
basador al Madridului. Macias

dintre aceste intenții și aspira
țiile către o independență reală 
ale Guineei ecuatoriale nu pu
tea să inlirzie. Circumstanțele 
in care a izbucnit relevă datele 
fundamentale ale problemei. E- 
vacuarea accelerată a cetățeni
lor spanioli va pune Madridul 
în fața unui examen : retrage
rea trupelor sale din Guineea 
ecuatorială. Prezența acestora 
nu va mai avea nici o justificare 
in momentul in care ultimul civil 
spaniol se va repatria.

La Santa Isabel se speră că 
150 de „căști albastre" ale O.N.U. 
vor readuce pacea. Deocamdată 
un înalt funcționar al O.N.U., bo
livianul Tamayo, a fost trimis 
în calitate de reprezentant per
sonal al lui U Thant pentru a 
contribui la reducerea 
dării. Liniștea Guineei 
riale depinde, însă, de 
imixtiunilor străine.

încor- 
ecuato- 
sfirșitul

M. RAMURA

Corespondenții agențiilor 
presă relatează că această 
niune a început într-o atmosferă 
de tensiune determinată de un 
nou acces de „febră a aurului" 
însoțit de o slăbire a cursului li
rei sterline și în special a fran
cului francez.

Deși dezbaterile sînt secrete, se 
afirmă că Banca de reglemen
tări internaționale, al cărei sediu 
se află la Basel, a și luat hotă- 
rîrea de a cumpăra franci Lân
cezi pentru a evita ca aceste a- 
chiziții să fie făcute de Banca 
națională elvețiană. Pini stabile
le sale Banca națională elveția
nă este obligată de a schimba 
intr-un termen relativ scurt devi
zele străine pe care le deține 
contra aur. O astfel de operațiu
ne ar spori presiunea asupra 
francului francez, Banca de re
glementări internaționale poate 
însă aștepta și păstra francii în 
depozitele sale.

La rîndul ei, Banca Franței 
speră să mențină poziția francu
lui printr-un eventual credit de 
aproape un miliard dolari acor
dat de Fondul Monetar Interna
țional. Experții însă își exprimă 
scepticismul față de eficacitatea 
acestei măsuri. Există temerea că 
slăbirea poziției francului fran
cez va declanșa o reacție în lanț 
în întregul sistem monetar inter- 
occidental. In acest sens este 
semnificativă declarația banche
rului american David Rockefeller, 
președintele lui „Chase Manhat
tan Bank", care a afirmat că 
„Francul va fi anul acesta mone- 
ta cheie. Dacă se va putea ga
ranta că francul nu va avea ni
mic de suferit anul acesta, se v? 
putea spune că nu va exista nici 
criză economică".

Problema ajustării eventuale » 
parității monetelor, precum și cea 
a vînzarilor de aur sud-african 
sînt, de asemenea, examinate Ia 
această reuniune. Dat fiind ca
racterul confidențial al convor
birilor, aprecierile sînt de ordin 
deductiv. In general se exprimă 
opinia că aceste probleme nu vor 
putea fi rezolvate în cadrul teh
nic al reuniunii de la Basel de
oarece ele implică aspecte poli
tice care depășesc atribuțiile gu
vernatorilor.
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