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La întreprinderea mecanică de 
utilai din Medgidia, (I.M.U.M.i 
în anumite zile ale fiecărei luni, 
se observă un regim de muncă 
diferit față de cel din zilele o- 
bișnuite. Zilele respective consi
derate „de excepție" ar putea fi 
numite mai bine zile de indis
ciplină. pentru că au o trăsătură 
comună : în ele timpul se pier
de cu nemiluita.

Am urmărit modul în care se 
desfășoară procesul de producție 
tocmai într-o astfel de „zi de ex
cepție" (expresia aparține tov. 
Ene Mircea, locțiitor al secreta
rului comitetului coordonator al 
U.T.C.). Trebuie să precizăm de 
la început că motive obiective 
care să certifice unele zile din 
lună (sînt mai multe 1) drept ex
cepții de la disciplină nu există. 
Există doar fragilele pretexte in
vocate de cei în cauză pentru 
a sluji drept paravan superficia
lității, lipsei de răspundere, în 
special a celor care conduc locu
rile de producție. Dar să lăsăm 
faptele să vorbească. Trecînd 
sîmbătă 28 februarie prin hala 
secției 53, am fost surprinși de 
modul în care muncitorii (peste 
70 la sută tineri) înțeleg să folo
sească cele 480 de minute. Unii 
lucrau, ce-i drept. Alții însă, a- 
dunați în grupuri, mai la o 
parte sau în jurul mașinii oprite, 
discută cu aprindere, rid, glu
mesc, de parcă ar fi la colțul u- 
nei străzi, și nu într-o întreprin
dere în timpul orelor de lucru, 
în timp ce maiștrii, prezenți în 
hală, nu intervin pentru reinstala
rea disciplinei de producție. Ne 
apropiem de un grup de munci
tori (nouă la număr) care discu
tau impasibili, pentru a lămuri 
misterul :

— E sfîrșit de lună 1 Planul 
» fost realizat și chiar depășit I 
(Ion Cornea). Și continuă să se 
discute mai departe. în jurul u- 
nei freze sînt adunați alți 4 
muncitori, preocupați, la fel cu 
pierderea timpului :

— Ne-am adunat și noi să mai 
tragem o țigară (Ilie Marin).

— E vina, în primul rînd a 
conducătorilor locurilor de mun
că, a șefilor de echipă. Trebuie 
să li se asigure de lucru, să fie 
supravegheați — tine să spună

maistrul Constantin Bucur de la 
secția 53, linia 2 R—3 AP.

Numai că în loc să asistăm la 
transpunerea în fapt a recoman
dărilor de mai sus, care se a- 
dresau în primul rînd maistrului 
— „conducător al locului de 
muncă" — tovarășul Constantin 
Bucur scuză inactivitatea unor 
muncitori din subordinea sa : 
„am depășit planul cu circa 60 de 
remorci". Deci, în loc să se fo
losească integral timpul dispo
nibil pentru majorarea producției, 
conform posibilităților, muncito
rii sînt autorizați de către maiștri 
să nu se omoare prea mult cu 
lucrul.

Sîmbăta are șansa să devină o 
tradițională zi a indisciplinei. De 
ce ? Ne spune maistrul Iancu Po
pică. de la atelierul 52 :

— Dacă există o distracție în 
oraș — și sîmbăta există întot
deauna — pe la orele 20, unii 
muncitori din schimbul II pără
sesc mașina fără să anunțe pe 
nimeni și pleacă să se distreze. 
Maistrul cînd observă dispariția 
muncitorului, îl pune absent ne
motivat chiar dacă a lucrat cî-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a) Combinatul petrochimic Pitești — vedere nocturnă

UN STUDIO TEATRAL
$1 PROBLEMELE LUI

CORNELIU STURZA,
directorul Teatrului Național „V. Alecsandri" din Iași

Ce este un studio al tină- 
rului regizor ? Cum funcțio
nează el? Ce finalitate artis
tică are în ultimă instanță r 
Iată întrebări care pot genera 
discuții teoretice foarte inte
resante, desigur, consemnate 
pe zeci de pagini. Prefer însă 
să abordez chestiunea din- 
tr-un punct de vedere al mo
mentului actual din teatrul 
românesc și al condițiilor spe
cifice în care își desfășoară 
activitatea Naționalul din Iași.

Mai întîi, însă, o precizare 
Nu sînt de părerea acelora 
care vorbesc de o „criză a 
teatrului", deși unele fenome
ne la care sîntem martori or 
pleda pentru această opinie 
Dar cred că a justifica totul 
prin „concurența" pe care o 
face teatrului cinematograful 
și televiziunea înseamnă să 
ignorăm fenomenele interne 
și mutațiile contemporane din 
arta spectacolului. Este vorba 
mai curînd de „îmbătfînirea" 
unor forme de activitate tea
trală și a unor relații concepu
te rutinier între arta spectaco
lului și public, forme și rela
ții a căror caducitate nu mai 
trebuie demonstrată. Impor
tant este însă faptul că tot 
mai mulți dintre oamenii de 
specialitate își dau seama de 
aceasta și că noile măsuri or
ganizatorice preconizate vot 
duce, cred, la eliberarea ini
țiativei teatrelor care își vot 
justifica astfel opțiunile, în 
primul rînd, în raport cu dezi
deratele majore ale timpului 
și mediului în care își desfă
șoară activitatea.

Este îndeobște cunoscut că 
așa zisele „studiouri experi
mentale" înființate acum cîți- 
va ani în teatre s-au dovedit 
inoperante. Faptul că au 
funcționat în cele mai multe 
cazuri formal, nimeni neștiind 
precis ce ar fi trebuit să în
semne ele în viața unui tea
tru, este de notorietate pu
blică.

Pentru Naționalul din Iași 
studioul tînărului regizor s-a

născut nu dintr-un principiu 
abstract ci dintr-o necesitate 
reală. Actorii din teatru, în
deosebi cei tineri, care do
reau să încerce și altfel să 
facă teatru, au găsit în cole
gii lor viitori regizori, stu- 
denți în ultimul an al Insti
tutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Cara- 
giale" din Capitală, oameni 
capabili să le ofere o posibi
litate în plus de a-și per
fecționa măestria actoriceas
că, de a fi într-un contact 
mai strîns cu personalitățile 
artistice în formare. Intenții
le noastre au tins însă și mai 
departe. Ne-am gîndit și la o 
colaborare mai strînsă între 
tinerii regizori și tinerii au
tori dramatici, colaborare ce 
s-a concretizat pînă acum în 
două premiere. In regia lui 
Cătălin Naurn, prozatorul Ste- 
lian Baboi și-a făcut debutul 
ca dramaturg cu piesa „Visul" 
iar George Teașcă a montat 
pe scena studioului „Inunda
ția" lui Teodor Mazilu. Pe de 
altă parte, tinerii regizori au 
avut posibilitatea să lucreze 
cu actori de talent cu o bo
gată experiență, ceea ce a 
condus la realizarea unor 
spectacole de ținută. Aș amin
ti, în acest context, „Pescă
rușul" de Celwv în regia Că
tălinei Buzoianu și „Pelica
nul" de Strindberg în regia 
lui George Ba da.

Acestea sînt faptele. Da> 
dincolo de ele, ceea ce mi se 
pare tot atît de important ca 
și premierele amintite se re 
feră la satisfacția acestei co
laborări ce a condus la înfiri
parea în teatrul nostru a unui 
climat de muncă, de emulație 
reciprocă, de căutări fertile 
care nu au rămas fără ecou 
în activitatea cotidiană a Tea 
irului Național. Am gîndit a 
cest studio nu numai ca o 
activitate de atelier ci, în pri
mul rînd, ca o posibilitate în 
plus ca munca actorilor și e

DE LA TROTINETĂ
LA CARTING

„CARAVELA 
TINEREȚII"
a pornit spre

Caraibi
Treizeci de glasuri de tineri 

bărbați repetă, cu silință de șco
lari, această frază simplă, scrisă 
pe tabla neagră.

— Notros vamos o trabajare in 
Cuba i Mergem să muncim în 
Cuba 1

c’<b auspiciile Uniunii Tine
retului Comunist, 33 de tineri 
provenind din toate zonele geo
grafice ale țării și reprezentînd 
organizațiile de tineret a 20 de 
prestigioase întreprinderi indus
triale românești s-au constituit 
într-o brigadă de muncă, o a- 
devărată „caravelă a tinereții'1 
al cărei întreg „echipaj" este a- 
"imat de dorința de a-și uni en
tuziasmul, priceperea profesiona
lă, puterea de muncă, cu acelea

ale tineretului cubanez, sprijinit 
în această perioadă de tineri din 
mai multe țări în lupta sa pen
tru realizarea celor 10 milioane 
de tone de zahăr anual, produc
ție preconizată de 
de partid și de stat 
liste, de la Caraibi.

...Cu puțină vreme 
plecare, m-am întîlnit cu acești 
tineri, mîndri că brigada lor a 
fost investită cu denumirea de 
„23 August" și că sub seninul a- 
cestui nume vor avea prilejul să 
dea împlinire concretă, prin mun
că, spiritului internaționalist în 
care au fost și sînt educați.

PANAIT M1CU

conducerea 
a tării so-

Zalăul, proaspătă reședință de 
județ, așezat între culmile împă
durite ale Apusenilor, a devenit 
un vast șantier. Se profilează un 
oraș nou, care, cine știe dacă 
peste cîțiva ani nu va rivaliza cu 
Piatra Neamț. Și totuși, rîndurile 
care urmează nu sînt dedicate 
acestei teme atît de tentante pen
tru reporter, ci uneia mai puțin 
spectaculoase, surprinse în lumea 
școlarilor, unui aspect aparent 
modest (îndeosebi comparativ cu 
dimensiunile și perspectivele pe 
care le clădesc „cei mari") : 
cercul auto Zalău.

...I-am întîlnit la lucru pe cîți- 
va dintre discipolii zeului „Auto
mobil", într-o dimineață limpede, 
primăvăratecă, de februarie. Se 
agitau lîngă Casa pionierilor, pe 
un tăpșan, cu importanța și can
doarea anilor adolescenței, între 
sălile de lucru, atelier, garai... 
Cercul numără astăzi peste 1 000 
de membri, elevi ai tuturor șco
lilor din localitate. La început nu 
erau mai mulți de o sută... La 
început cercul avea un singur 
cart. Astăzi are unsprezece 
plus un camion și un tractor (în 
miniatură amîndouă, construite 
toate de ei), plus un Wartburg, 
sosit acum cîteva săptămîni

De la 100 la 1000. Cum se 
explică creșterea vertiginoasă a 
numărului de membri ? Ne-a 
răspuns conducătorul cercului. 
prof, maistru luliu Barta.

— E vorba, în primul rînd, de 
o activitate în măsură să intere
seze, concepută și organizată ast
fel încît tinerii să fie con
vinși că au posibilitatea să o 
practice, că aceasta le folosește 
direct și că se pot mîndri cu ea. 
In baza principiului... difuziunii, 
cercul auto s-a „propagat" prin
tre mai toți școlarii din oraș. A- 
firm aceasta deoarece circa o 
treime din elevii Zalăului sînt 
membri ai autoclubului școlar. Nu 
trebuie uitat că tineretul este 
foarte receptiv la pasiunile epocii 
din care face parte, or automo
bilul se numără, incontestabil, 
printre ele.

— Vreți să spuneți cumva că 
cercul este o dovadă a faptului 
că la Zalău legătura cu veacul 
nostru, atît de tehnic, se stabi
lește de timpuriu ?

— E poate mult spus. în orice 
caz, copiii sînt stimulați și recep
tivi atunci cînd au de a face cu 
un domeniu care este, de regulă, 
rezervat celor mari. Dăruirea

față de o astfel de muncă își are 
un suport psihologic precis : do
rința și pasiunea de a anticipa.

— Un resort destul de simplu, 
însă, din păcate încă insuficient 
valorificat în activitățile tehnice 
cu copiii...

— Da, cu atît mai mult cu ctt 
astăzi e necesar ca elevii să fie

LA ZALĂU, DIN 3000
DE ELEVI, 1000 SÎNT
„AUTOMOBILISTE!

familiarizați, nu numai teoretic, 
cu universul tehnic atît de dife
rențiat al epocii.

Cum s-a „rotunjit," cercul ? 
Exclusiv pe baza resurselor locale 
(ale Casei pionierului), cu mate

riale, documentații și... inițiative 
proprii. Elevii sînt, aici, singurii 
creatori ăi divertismentului lor, 
singurii animatori ai timpului lor 
liber, realizatorii propriilor pa
siuni. Școlarii din clasele a Vl-a 
și a Vll-a au învățat să lucreze la 
strung, la raboteză, cu toții cu
nosc „anatomia" unui motor 
auto. Mulți dintre ei posedă cu
noștințe necesare chiar pentru a 
conduce un autoturism adevărat.

...Elevii scot „la lumină" ul
timul cart, care a „hibernat" toată 
iarna. Cîteva manevre și co
menzi ; motorul refuză însă să 
pornească. înainte de a se trece 
la revizia sa, Viorel Jecu, un elev 
dintr-a VIII-a care tocmai se ală
turase grupului, cere să-l mai... 
audă o dată. Și 
mea (dar numai a mea) 
zează 
cîteva 
altfel

spre mirarea 
locali- 

imediat defecțiunea. Peste 
clipe cartul e gata... De 

celebră a devenit isprava

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a ll-a)

Concursul și Festivalul international

al cintecului „Brașov — România 1970"

MARILE PREMII
AU REVENIT

INTERPRETELOR
THERESE STEINMETZ (Olanda) - „Cerbul de aur" ; 
ANGELA SIMILEA (România) si LIZE MARKE (Bel
gia) - „Cerbul de argint" ; PAȘA HRÎSTOVA (Bul
garia) — „Cerbul de bronz"

(Continuare în pag. a ll-a) (Continuare în pag. a ll-a)

regizorilor să poată fi fructi
ficată, confruntată cu publi
cul, atunci cînd rezultatele se

înainte de

CAMPIOANĂ MONDIALĂ

THERF.ZE STEINMETZ — O- 
landa.

ANGELA SIMILEA — România

i Hwmi ROMÂNIA

CORNEL PENUGHEORGHE GRUIA CRISTIAN GAȚUCORNEL OȚELEA, 
căpitanul echipei

După o finala dramatică, nemaiîntîlnită în istoria aces- , 
tor campionate, care a necesitat patru reprize de pre
lungiri, România a reintrat în posesia titlului — deve
nind pentru a treia oară campioană mondială. In parti
da finală „tricolorii" au învins echipa R. D. Germane cu 

13-12 (4-5 ; 10-10 ; 11-11 ; 11-11) <
_______________ ________

CAVR1L KICSID CEZAR N1CA

în pag. a IlI-a

• A inceput returul:| 
j „ETAPA MĂRȚIȘOR441 
' de PETRE DRAGU

LIZE MARKE — Belgia

ROLAND
GUNESCH

VALENTIN 
SAMUNGI

CHITA LICU GHEORGHE 
CORAN

TITUS MOLDOVAN MIHAI
MARINESCU

ION POPESCU ȘTEFAN
B1RTALANALEXANDRU

DINCA

• Un campionat de 
{hochei cu echipe să-, 

tești. în restul pagi-l 
Inii: cronici, relatări,, 

rezultate de la toatei 
competițiile oficiale. 

Iale duminicii sporti-l 
ve: PATINAJ, BAS-. 
CHET, VOLEI, ATLE-I 

| TISM, BOX, RUGBY.|

PAȘA HRÎSTOVA — Bulgaria

■ ■■■■■■■■■■■
Relatările trimisului nostru 

special IULIAN NEACȘU 
n-au sosit la redacție pînă 
la închiderea ediției.

i
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MEMORIA LUI Miss Primăvara „Europa '70
o româncă

ZOLTÂN THURY
iar „Junii Sibiului premiul I

la Agrigento

Să mori la vârsta de 36 de ani, 
dar nu la Missolounghi sau pe 
cimpia Sighișoarei, ca o cometă 
ce se stinge, ci încet, ca o lumi
nare, după ce ai umblat zadarnic 
să-ți tămăduiețti tuberculoza 
pulmonară prin Abbazia ți Arco 
și după ce ani tn șir ai robotit 
literalmente ziua șl noaptea tn 
redacțiile a două ziare ca să-ți 
poți hrăni cei șase membri ai 
familiei: tată încheierea nesor
tită legendei și deloc romantică 
* unei cariere scriitoricești în
tristător de scurte, menită să ne 
stringă inima. Dar cu viața și 
moartea lui Zoltăn Thury 
se-mplinește un destin scriitori
cesc de tip nou, mult mai carac
teristic secolului XX, decît seco
lului XIX — și tn asta Thury 
nici măcar nu se află solitar prin
tre confrații de generație, și to
tuși...

Cariera aceasta de scriitor în
cepe cu un gest „mare", roman
tic, care la prima vedere ne-ar 
putea părea de adolescent, dar 
care — putem fi siguri — a fost 
nu numai decisiv pentru destinul 
său, ci și determinat dinainte de 
personalitatea tânărului : elevul 
în ultima clasă a colegiului re
format din Cluj recită la exa
menul de sfîrșit de an, în fața 
inspectoratului școlar regal, poe
zia „Trimiteți regii la spânzură
toare” a lui Petdfi. Urmarea fi
rească : este exmatriculat din li
ceu, așa înctt nu se poate pre
zenta la examenul de bacalau
reat. Asta 1 se Intîmplă și al
tora dar un altul de obicei, 
după ce îi vine mintea la cap, 
repară actul de renitență din ti
nerețe, și devine — după cum 
se spune — un membru de ia

de MĂRIA KACSIR

pravă al societății. Thury nu 
s-a făcut niciodată „om de 
treabă", deși n-a devenit nici 
boem, nici revoluționar de pro
fesie. Pentru un foarte scurt 
timp a fost totuși actor al unei 
trupe de teatru ambulant, dar 
nu peste multă vreme îl găsim 
la revista lui Petelei intitulată 
„Kolozsvar" apoi a fost ziarist 
la Szeged, mai tîrziu redactor al 
ziarului „Pești Naplo”, iar la 
„Budapesti Naplo" a stat și la 
biroul la care a lucrat mai tîr
ziu șl Endre Ady, oare l-a apre
ciat, prețuit și iubit atît de mult.

CALENDAR
Intre timp — corespondent fiind 
— a fost și la Munchen, ba a 
sorbit ani în șir spiritul straniu, 
nervos, căutător al acestui oraș, 
de unde s-a întors cu o cu totul 
altă hrană spirituală, decît celă
lalt mare transilvănean Păi Gyu- 
lai, adeptul ordinii și regulilor 
clasiciste. Thury știe deja că 
„urîtul e urît, mizeria e mizerie, 
păcatul e păcat, totul pe lumea 
asta are un nume". A spune pe 
nume forțelor oarbe ce dirijea
ză destinul uman, fie că acestea 
acționează în instincte, în anu
me slăbiciuni sufletești, sau în 
societatea însăși, a defini în ele 
generalul și adevărurile omenești : 
aceasta a fost marea și nobila 
ambiție a scriitorului, fiindcă 
„a spune publicului altceva de

cît adevărul înseamnă a amăgi 
și a minți lumea".

Majoritatea scrierilor sale au 
fost foiletoane. Acestea erau ce
rute de public și atunci, în epo
ca unei nemaiîntîlnite înmulțiri 
a ziarelor, iar Thury, cu pasiunea 
unui moralist a vrut întotdeauna 
să se adreseze publicului. Dar 
nici cititorul ziarului „Pești 
Naplo" nu se entuziasma prea 
mult în fața adevărurilor grele, 
serioase, prefera tonul glumeț, 
anecdotic, compasiunii social? și 
viziunii tragice — însușite de 
Thury de la Zola și de la natu- 
raliști —, esenței amare și sar
castice a lirismului cehovian — 
pe care Thury l-a înțeles atît de 
bine și printre primii la noi — 
sau umanismului lui Gorki, ce 
caută și găsește aur în noroi.

A admirat și a vrut să urmeze 
în modelele sale literare numai 
ceea ce nu-i puteau aduce o 
popularitate exagerată : și asta în 
timp ce spațiul tipografic îl obli
ga la concizie, iar comanda zil
nică îl zorea. în scrisorile sale se 
și plînge adesea pentru goana 
care nu-i lasă niciodată timp de- 
săvîrșirii a ceea ce scria. Dar nu 
s-a dat bătut. N-a scris istorioare 
„drăguțe", ci a încercat să facă 
din necesitate virtute : în spațiul 
determinat al nuvelei-foileton a 
învățat să exprime strict esenția
lul, iar în locul povestirii lejere 
și plăcute cultiva construcția sim
plă, aproape clasică. Cultivarea 
acestei construcții o învăța me
reu și mereu, reluînd mereu 
exercițiul, pînă cînd l-a păsuit 
timpul. Nu a cedat lupta, pre
ferind să moară pentru litera
tură.

S-a născut la Cluj, acum o su
tă de ani, la 7 martie 1870.

In românește de A. BODOR

„LA ROMENA ELETTA 
AD AGRIGENTO MISS PRI
MAVERA EUROPA 1970". 
Sub acest titlu a apărut re
cent în ziarul italian La Sici
lia, o informație însoțită de 
o fotografie, care vestea că o 
româncă a fost aleasă la Agri
gento, Miss Primăvara — Eu
ropa 1970. Este vorba de Ele
na Merișoreanu, în vîrstă de 
22 de ani, care a urcat pe lo
cul I al „podiumului" frumu
seții la Festivalul Internațio
nal de Folclor. Am rugat-o

pe Miss Primăvara — la în
toarcerea în țară — să ne co
munice cîteva impresii :

— Ansamblul nostru — 
avea desi- 
de-a i se 
cadrul a- 
intemațio- 
vedeți, ne

„Junii Sibiului" — 
gur marea dorință 
reține numele in 
cestei confruntări 
nale. După cum
reîntoarcem în țară cu pre
miul I. Pentru mine, eveni
mentul constituie firește o du
blă satisfacție.

La această ediție a festiva
lului, ne spune în continuare

ZILE DE EXCEPȚIE?

DE LA
(Urmare din pag. I)

unei fetițe de 13 ani, Edith Vai- 
da care a repus în stare de func
ționare autocamioneta școlii — ră
masă în pană între două curse 
urgente — după ce... șoferul se 
lăsase păgubaș...

E drept, cercul nu acordă car
net de conducere. Poate însă că 
elevii cîștigă aici ceva mai de 
preț: o disciplină a muncii prac
tice, de atelier, în mijlocul agre
gatelor mecanice, deprinderea de 
a dibui singuri o eroare tehnică 
sau de concepție, de a înlocui o 
soluție perimată cu una nouă.

UN STUDIO
TEATRAL

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I) 

teva ore. Unii, pleacă sîmbăta a- 
casă, la țară și nu mai vin la 
lucru pînă marți".

Aflăm astfel cum s-a putut rea
liza oerformanța de 14 360 om
ora pierdute prin absențe nemo
tivate anul trecut și 2088 pier
dute deja în primele două luni 
ale anului curent.

Dar sînt oare într-adevăr zile 
de excepție ? întrebarea apare 
firească în urma constatărilor fă
cute pe parcursul investigațiilor 
și care arată că amplitudinea in
disciplinei zilnice, măsurată în 
pierderile de timp, este surprin
zător de mare. Relevăm doar 
cîteva din componentele ei. In 
primul rînd la Medgidia jumăta
tea de oră are 45 de minute: 
pauza de masă începe la 11,30 și 
se termină în jurul orei 12 și 
un sfert. Intîrzierile și plecările 
mai devreme nu sînt un secret.

„In mod curent, aproximativ ju
mătate din muncitorii schimbului 
II părăsesc întreprinderea cu cir
ca 45 de minute mai devreme 
(ing. Nicolae File — directorul 
I.M.U.M.) : „Majoritatea lasă lu
crul cu circa un sfert de oră mai 
repede de ora 16 cînd se termină 
primul schimb. Ii observ zilnic. Se 
joacă la locul de muncă, se îm- 
brîncesc, rid, se plimbă prin sec
ție" (Maistrul Vasile Voicu). Se 
poate conchide deci că pierderile 
din timpul productiv sînt mull 
mai mari și deci diminuările rea
lizărilor din această cauză — con
siderabile. Este de neînțeles însă 
insuficienta preocupare pentru o- 
prirea morilor care macină în 
gol timpul de producție. Maiștrii 
continuă să manifeste indulgentă 
față de indisciplinați, sistemul de 
pontai (nu există ceasuri) rămîne 
defectuos, iar aplicarea sancțiuni
lor — un teren al indulgenței. Și 
tot de neînțeles este totala inac

tivitate a comitetului coordonator 
al U.T.C., ascunsă ce-i drept, du
pă un „bogat" plan de măsuri, 
prea transparent însă atîta timp 
cît rămîne doai pe hîrtie. Inten
țiile sînt lăudabile și arată po
sibilitățile de intervenție ale or
ganizației U.T.C. pe terenul in
disciplinei : „Pentru folosirea din 
plin a celor 480 de minute, pen
tru reducerea întîrzierilor și a 
absențelor nemotivate vom ex
tinde dezbaterile în grupele 
U.T.C. asupra cazurilor de in
disciplină, considerînd că ini
țiativele de genul „Minutul acu
ză, minutul felicită", „Fiecare mi
nut folosit cu eficiență maximă 
pentru producție", „Cu microfo
nul printre întîrziați" și alte ac
țiuni vor influența comportarea 
fiecărui tînăr la locul de muncă". 
Sîntem de aceeași părere. Cine 
vă împiedică însă să realizați în
tocmai acțiunile cuprinse în pla
nul de măsuri ?

dovedesc meritorii. Trebuie să 
spunem deschis că nu întot
deauna a fost ușor. Au fost 
necesare discuții deosebit de 
fructuoase cu profesorii Insti
tutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragia- 
le" din București privind mo
dul de colaborare cu teatrul 
nostru, opțiunile repertori
ale, clarificarea problemelor 
de scenografie etc.

Se conturează în prezent 
un nou mod de abordare a 
activității din teatru, în care 
efortul depus pentru a pre
zenta publicului spectacole 
de o înaltă ținută artistică se 
conjugă cu procesul firesc de 
autodepășire. Pentru că tea
trul a fost fi rămîne o școala 
în cel mai nobil și mai pro
fund înțeles al cuvîntului. O 
școală de înalte idealuri civi
ce și umanitare pentru public 
și o perpetuă lecție de măies
trie artistică pentru slujitorii 
lui.

NOAPTEA
A venit iarna. Sintem la o filmare de noapte. Eilmările de noapte 

sînt pentru mine un coșmar și pentru toți ceilalți același coșmar. 
In primul rînd că e frig. Am filmat și în august noaptea și spre 
dimineață eram cu toții înghețați. In al doilea rînd ți-e somn în 
permanență. Oricît de mult ai dormi ziua, noaptea, spre dimineață, 
tot ți se face somn.

In noaptea asta trebuia filmat un depozit de muniții care sare 
tn aer. A fost băgat explozibilul, s-a pus mult rumeguș îmbibat 
cu benzină și motorină, s-au băgat surcele și seînduri și deasupra 
pămînt. Depozitul era sub pămînt și doar intrarea era afară. Nu 
știu de ce contactul pentru explozie s-a montat foarte departe 
de aparat și acum comanda trebuia făcută pe cale luminoasă. La 
contact era Hudeț — artificierul echipei. Doru Năstase stabilește 
cu el că atunci cînd va vedea făclia că se lasă în jos. poate face 
contactul. Năstase se întoarce lîngă aparat cu făclia aprinsă și 
i-o dă lui Soby în mină.

— Cînd se dă motor, lași făclia în jos.
— Cum ? Așa ?
In timp ce întreba, Soby a și lăsat făclia în jos. In secunda 

următoare, toată lumea era pe burtă și din pămînt se înălța ca 
un stîlp de foc, rumegușul aprins. Cînd s-a terminat ploaia de 
lemne și am putut să ne apropiem de locul exploziei, ne-am apucat 
cu toții să refacem cadrul. Eram multi, așa că într-o oră depozitul 
era din nou gata pentru explozie. Unul săpa, unul căra benzină, 
unul aducea rumeguș, altul întindea firele pentru explozie. Hudeț 
era îngrozit. In loc de un kg de praf de pușcă am pus două. în 
loc de două calupuri de trotil s-au pus vreo patru și benzină tur
nam ca într-o cisternă.

Cînd exploda depozitul, soldații trebuiau să iasă din corpuri și 
să stingă focul. Eu eram indian. Eu dădusem foc la depozitul de 
muniții, după ce omorîsem santinela, așa că eram liber. M-am 
suit într-un turn al fortului ca să văd de acolo explozia. A fost 
ceva măreț. Imediat după explozie, băieții au dat buzna din corturi 
să stingă focul. lordache a ajuns primul la locul exploziei. Atunci 
a făcut explozie și al doilea kg de praf de pușcă. Iordache a zburat 
doi metri înapoi, a căzut tot în picioare și și-a continuat alergarea.

L-am întrebat mai tîrziu ce a simțit cînd l-a aruncat suflul 
înapoi. S-a uitat nedumerit la mine și mi-a zis că el nu știe nimic. 
Nici nu-și mai aduce aminte de a doua explozie'. Se plîngea dom 
că ti țiuie urechile și nu prea aude bine. «q

în săptămîna 9—15 martie a.c.
Ia cinematograful TIMPURI NOI din Capitală 

un nou program de scurt metraje românești

20 DE SECUNDE
Scenariul : GH. HORVATH. MIHAIL NARTI; Regia : 

GH. HORVATH: Imaginea : MIHAIL NARTI.

METAMORFOZA STICLEI
Scenariul și regia: MARIA SAPATORU; Imaginea : V 

FRANCISC TOTH. g

BĂIEȚAȘUL LUI TĂTICU |

Scenariul și regia: TITUS MESAROȘ; Imaginea : 0 
CONSTANTIN IONESCU-TONCIU. X

CÎND BĂRBAȚII S 
DEVIN TAȚI (

Scenariul: MIHAI STOIAN, AL. BOIANGIU: Regia: t 
ALEXANDRU BOIANGIU: Imaginea : ȘTEFAN FI- D 
SCHER. A

TÎRG DE FETE S 
PE MUNTELE GĂINA |

Scenariul: CECILIA RADULESCU; Regia: ANGELA V 
BUZILA. F

CURIOSUL
\ Scenariul și regia : IULIAN HERMENEANU. F

| ZMEUL
V Scenariu , regie, decor : GENOVEVA GEORGESCU.

G. BUȘOIU

Elena Merișoreanu, au parti
cipat 16 țări. Ansamblul ro
mân a susținut 8 spectacole 
de gală, la Templul Concor
dia, toate cele 150 000 de 
locuri fiind ocupate de fieca
re dată. A fost invitat apoi 
să dea spectacole în Catania 
și la Modica, în apropiere de 
Syracuza. Cîntecele fi focurile 
noastre românești au îneîntat 
și cucerit publicul.

TROTINETA
Intre elevi apare camaraderia 
izvorâtă din munca practică, din 
finalitatea imediată, materială pe 
care aceasta o oferă întregului 
colectiv...

Din cronica clubului „celor o 
mie de automobiliști"... învingă
tori în cupa „Ovidiu", desfășura
tă anul trecut pe litoral, organi
zatori ai primei tabere de inițiere 
auto pentru tinerii din mediul 
rural, locul III la concursul „Ex- 
terra", organizat de televiziune. 
Vara trecută, distracțiile... moto
rizate de la Parcul copiilor, erau 
asigurate de carturile și autoca
mionul cercului (de dimensiunea 
unui Fiat 600).

n

iAm stat de vorbă cu doi prie
teni nedespărțiți: Dorin Jecan și 
Ghiula Barta. Ce va urma mai 
tîrziu ? Nu s-au fixat precis, însă, 
în orice caz. ceva legat de auto
mobile.
erau < 
au devenit . . , .

Cei doi, foarte cunoscuți în 
lumea sportului școlar, posesori 
și ai unor serioase cunoștințe teh
nice și auto, sînt nu numai un ■ 
simbol pentru cei o mie de auto- I 
mobiliști dintre culmile Apuseni- ” 
lor, ci și pentru generația copii- ■ 
lor deceniului al VIII-lea, al se- I 
colului XX, care a substituit tro- ■ 
tinetei — cartingul. B

I
Cînd au pășit în cerc, ■ 

deja pasionați auto ? Nu, I 
'enit apoi, ca atîția alții. ■

I

CRONICA FILMULUI

MIREASA
ERA

ÎNNEGRI"
De la extraordinarul său debut 

Patru sute de lovituri", Francois 
Truffaut a lipsit de pe ecranele 
noastre aproape zece ani. Revine 
acum cu ultimul său film, al 
șaselea din cite a făcut, „Mi
reasa era în negru", complet 
anonim, demonstrîndu-ne inte
grarea completă în destinul eșuat 
al unei generații de cineaști 
francezi, care se obligase, dacă 
nu să reinventeze cinematogra
ful, cel puțin să-l smulgă pe cel 
existent din convențiile burgheze 
care-1 sufocau pe platourile de 
pe cele două maluri ale Atlanti
cului.

Și am crezut tn promisiunea 
aceasta făcută nu numai la mo
dul verbal : critica protestatară 
a lui Truffaut exersată ani la 
rînd în publicații celebre precum 
„Cahiers du Cinema" și „Arts" 
avea un real echivalent cinema
tografic în determinarea socială 
a temei din „Patru sute de lovi
turi".

Cercul s-a închis, „copiii teri
bili" s-au făcut mari și au ajuns, 
asemeni lui Truffaut, indulgenți, 
mondeni, funcționari care-și re
zolvă onest subiecte de magazin 
duminical sau de cărțulie poli
țistă într-o 
care nu 
financiar, din nevoia de a

continuă neliniște 
e de ordin estetic, ci 

găsi

CA RAVE LA TINEREȚII"
(Urmare din pag. I)

...Deși se cunoscuseră de puțină 
vreme, ei s-au constituit repede 
într-un colectiv, unit prin obiec
tivele exemplarei acțiuni pe care 
se pregătesc s-o întreprindă, prin 
SDecificul profesiilor (operatori 
de cazane, strungari, mecanici de 
locomotive, electricieni, lăcătuși 
mecanici de turbine, bobinatori 
etc.), prin experiența în activita
tea organizației de tineret (ma
joritatea, tineri membri de par
tid, fac parte din organele U.T.C. 
ale întreprinderilor de unde pro
vin) și prin întregul complex de 
sentimente pe care orice tînăr le 
trăiește în pragul unei asemenea 
călătorii : curiozitatea întîlnirii cu 
peisaje și prieteni de pe meridia
ne îndepărtate, ambiția de a-și 
oune în valoare, într-un context 
internațional, pregătirea profe
sională, dorința de a face cunos
cute peste mări și țări gîndurile, 
năzuințele, felul de a fi al tine
retului nostru. „Cei mai mulți 
dintre noi, ne-a spus lăcătușul 
Petre Ticușor de la I.I.L. Meta- 
lochim Brașov, avem în palma
resul profesional titluri de frun
taș în producție, premii la olim
piadele pe profesii, omologări de 
inovații și raționalizări. Toate a- 
cestea trebuie confirmate în ac
tivitatea pe care o vom depu
ne în Cuba. In discuțiile pe care 
le purtăm cu toții de cînd ne-am

întîlnit, revine mereu ideea că 
trebuie să reprezentăm cu cinste, 
în țara prietenă, întreprinderile 
care ne-au crescut și care, o știm 
prea bine, se mîndresc cu noi". 
„Am văzut un film documentar 
despre procesul fabricării zahă
rului în Cuba, ne-a spus Gh. Mi- 
trică de la Fabrica de zahăr din 
Podari, și mi-am putut da seama 
că echipamentul și fluxul tehno
logic de-acolo diferă în anumite 
privințe de acelea din întreprin
derea noastră. Sînt convins că la 
fabrica din San Cristobal (pro
vincia Pinal del Rio), unde mer
gem să muncim, vom avea prile
jul unui larg și eficient schimb 
de experiență profesională, cu 
atît mai mult cu cît el se va 
desfășura nu în condiții turistice, 
ci direct sub semnul producției". 
Ion Nistor, mecanic de locomo
tivă din Grant, „decanul de 
vîrstă" al brigăzii (30 de ani), 
tată a doi gemeni și al unei fe
tițe, „înscris" de pe acum în 
viitoarea echipă de fotbal a bri
găzii, în formația de estradă și 
în cea de dansuri populare, ne-a 
mărturisit : „Sînt nerăbdător 
să-mi cunosc colegii de profesie, 
feroviarii cubani, să le împărtă
șesc experiența mea profesională, 
să le învăț cîntecele și să-i învăț, 
la rândul meu, melodii de-ale 
noastre, să ne întrecem în mun
că și în sport, în activitatea ar
tistică..."

...Gînduri de muncă, gînduri 
de prietenie, dorința tinerească 
de confruntare creatoare, de cu
noaștere — toate pe fundalul 
mîndriei patriotice de a fi re
prezentanți tineri ai unei munci
torimi harnice, bine pregătită 
profesional și educată de orga
nizația de tineret în spiritul înal
telor idei promovate de partidul 
nostru. Aceasta este starea de 
spirit ce domnește pe „Caravela 
tinereții" care și-a luat sîmbătă 
zborul către Țara Caraibilor.

Drum bun, mesageri ai tinere
tului român I Drum bun, tineri 
cavaleri ai cristalelor dulci 1

producători care să-i finanțeze 
atît timp cît falsa insurecție es
tetică a noului val mai este o 
bună reclamă.

Ceea ce-i deosebește totuși de 
vechea gardă (Verneuil, Decoin, 
Cayatte) nu e numai refuzul de 
a recunoaște această realitate, ci 
și încercarea disperată de a-și 
teoretiza investigația pe teme și 
subiecte periferice.

Ca în acest tehnicolor „Mirea
sa era în negru", unde se narea
ză cuminte un ciudat lanț de 
crime. O crimă — un scheci, și 
avem un film de serie neagră 
cu cinci crime — cinci scheciuri 
și o actriță „tabu", Jeanne Mo
reau, înconjurată de Claude 
Rich, Jean-Claude Brialy, Charles 
Denner, Daniel Boulanger etc., 
etc. Vreau să spun, expediind 
subiectul filmului 
și maniera de mai 
colo de o oarecare 
realism psihologic 
demult hulit de regizor, cînd era 
vorba de bătrînii cineaști fran
cezi), filmul e de o monotonie 
exasperantă. Și dacă ar fi numai 
atît, tot n-ar însemna nimic pe 
lîngă reușita (și condamnabila ?) 
încercare’ de a concilia o bună 
însușire a profesiei de regizor 
cu un fel de a face film rău. 
Rău, nu prost. Prefer, la o adică, 
„naivitatea" serialelor cu Wi- 
nettou nimicului în ambalaj de 
lux.

Truffaut, „poetul filmului fran
cez", rimează dacă nu în gol a- 
tunci în „negru", ca și mireasa 
lui, într-o dezordine estetică și 
morală care definește exact cine
matograful cu punțile tăiate.

Altfel spus, producție etalon 
pentru un cinematograf care nu 
are decît celebritatea ieftină a 
unei reclame ca aceea făcute de 
un hotel de dincolo de cercul po
lar : „Tineri căsătoriți, 
ți-vă luna de miere la 
țuri accesibile și nopți 
rează 24 de ore"... O : 
reclamă este eficientă, 
e o reclamă care înșeală.

în cuvintele 
sus, că din- 
încercare de 
(termen nu

, petrece- 
noi, pre
care du- 
asemenea 
noul val

TUDOR STANESCU

Lateilefon JHID EȚl1L...
MUREȘ

Frecventele tentative ale 
unor oameni de a reconstitui 
genealogia locurilor strămo
șești și-au găsit o remarcabilă 
expresie in persoana învăță
torului Vasile Pop, din comu
na Band, județul Mureș. Pa
sionat lingvist, istoric și cu
legător de folclor, acesta de
pune de 10 ani o asiduă mun
că autodidactică de prospec
tare științifică a acestor locuri. 
Colecția proprie de arheologie 
și hărțile întocmite pe baza 
unor documente istorice necu
noscute pînă acum, sînt argu
mente revelatorii ale acestei 
autentice pasiuni.

„Toponimia comunei Ban- 
dul de Cîmpie". lucrare ce în
cununează laborioasa sa mun
că de cercetare a intrat deja 
în atenția specialiștilor bucu- 
rîndu-se de binemeritate elo
gii. Consemnăm aceste fapte 
cu credința că ele vor servi ca 
exemplu pentru întreprinderi 
similare.

T. GTNJU

MEHEDINȚI
La Șantierul naval din Tur- 

nu-Severin ființează Clubul 
de informare tehnică pentru 
tineret, care desfășoară o bo
gată activitate de cercetare 
tehnică, de răspîndire a cul
turii tehnice. Prin sesiunile de 
comunicări științifice organi
zate trimestrial, clubul asigură 
acel climat care stimulează pa 
siunea tinerilor ingineri, teh
nicieni și maiștri pentru lăr
girea orizontului lor tehnico- 
științific. Pe lîngă lucrări cu 
caracter tehnico-științific pro

nunțat, aici se prezintă și in
formări privind noutățile din 
știința și tehnica contempora
nă. Reține, atenția conceperea 
unui ghid al maiștrilor din 
județul Mehedinți (titlul exact 
va fi „Maistrul — conducător, 
organizator și educator al co
lectivului pe care-1 conduce") 
care va apărea în vara ace
stui an. Acest ghid urmărește 
să pună la dispoziția maiștri
lor un instrument de lucru 
necesar cunoașterii unor pro
bleme tehnice și economice 
ale întreprinderii ca. de pildă, 
organizarea locului de muncă, 
folosirea rațională a capacită
ților de producție etc.

în prezent, după cum ne 
informează ing. Gheorghe Vîl- 
ceanu, președintele clubului, 
se vor organiza sesiuni știin
țifice trimestriale — ca, de 
piklă, aceea care urmează să 
aibă loc în această lună cu 
tema „Tehnologii moderne 
pentru centrarea motoarelor 
principale la nave". — com
pletate cu alte activități cu
rente : dezbateri pe marginea 
unor inovații și invenții, in
formări din domeniul tehnicii 
actuale etc.

M. C.

VRANCEA
La 2 kilometri de Focșani, în 

cadrul natural al pădurii Petrești, 
va fi amenajat în curînd un mu
zeu al satului. Terenul a fost 
ales în imediata apropiere a com
plexului turistic Căprioara și va 
ocupa circa 5 hectare. De altfel, 
lucrările de amplasament gene
ral au și început. Acum se pro
iectează și se achiziționează lo
cuințe, interioare, dependințe, 
împrejmuiri, care intră în com

ponența gospodăriilor țărănești 
din zona Vrancei, precum și o- 
biecte de uz casnic cu pronun
țat caracter etnografic.

I. CHIRIC

HUNEDOARA
Printre manifestările tradițio

nale organizate pe meleagudle 
județului Hunedoara se numără 
și o săptămînă a poeziei care 
poartă un nume cu rezonanțe 
istorice — „SARMIS". In cadrul 
acesteia, un grup de tineri poeți 
locali și-a propus să parcurgă un 
itinerar care cuprinde 14 locali
tăți din județ, pentru a se întîlni 
cu sătenii și a le citi din creațiile 
lor. Inaugurarea acțiunii a avut 
loc în mod simbolic la Cigmău, 
satul de baștină al lui Ion Bu- 
dai-Deleanu, personalitate proe
minentă a Scolii Ardelene, de la 
a cărui moarte s-au împlinit 150 
de ani.

AL. BALGRADEAN

CARAS-SEVERIN
• Se află în plină desfășurare 

o complexă acțiune dedicată ti
nerilor din întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii. Inițiată 
de către Comitetul județean al 
U.T.C., acțiunea și-a propus ca 
în această perioadă, în afara 
campaniei de reparații a mașini
lor și tractoarelor, să fie prezen
tate noile tipuri de mașini și uti
laje intrate în exploatare în 
cursul acestei ierni, noutățile la 
zi din agricultură, noile tehnici 
ce urmează să fie aplicate în 
exploatarea pămîntului în acest 
an. Paralel cu aceasta, în fieca
re seară la căminele culturale

sînt organizate seri culturale dis
tractive, activități de informare 
politică etc.

• Comitetul județean al 
U.T.C., împreună cu Inspectora
tul școlar județean și Comitetul 
județean pentru cultură și artă 
a lansat în școlile de toate gra
dele din județ, un nou concurs 
intitulat „Eroi au fost, eroi sînt 
încă". El are drept scop, pe lîn
gă educația patriotică a tinerei 
generații, depistarea și crearea 
posibilităților de afirmare a tine
relor talente, în același timp cu 
dobîndirea obișnuinței de a ac
tiva pe linie culturală. Regula
mentul prevede etape succesive, 
începînd de la nivelul clasei și 
terminînd cu faza județeană.

I. DANCEA

LUNI, 3 MARTIE 1370

e 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultație tehnică. Prezentarea 
televizorului „Miraj" • 18,15 Con
fruntări. Liceenii. „A fi sau a nu 
fi... tocilar ?“ o 18,45 Muzică 
populară interpretată de Olga Stă- 
nescu • 19,00 Telejurnalul de sea
ră o 19,20 Actualitatea în econo
mie. Contractul în acțiune e 19.30 
Muzică corală în primă audiție 
interpretată de corul sindicatelor 
din Municipiul București. Dirijor 
prof. D. D. Botez o 19,40 Repor
taj TV. Timișoara, așa cum nu o 
cunoaștem. Realizator Aristide 
Buhoiu • 20,00 Reflector • 20,10 
Anunțuri — publicitate « 20.15
Roman foileton : „Război si pace" 
— Andrei Bolkonski — producție 
a studiourilor sovietice. Prezintă 
Tatiana Nicolescu • 21,20 Concer
tino — emisiune muzlcal-coregra- 
fică • 22.00 Agenda politică • 
22.10 Intermezzo muzical. Trioul 
orchestral Nicolae Moraru • 22.20 
Telejurnalul de noapte • 22.30 
Scena • 23,00 închiderea emi
siunii.
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PENTRU PRIMA OARA IN ȚARA
în județul Harghita s-a în

cheiat recent — în cadrul „Cu
pei tineretului de la sate" edi
ția de iarnă — primul cam
pionat județean rezervat e- 
chipelor sătești, din istoria 
hocheiului românesc, organi
zat de Comitetul jude
țean Harghita al U.T.C. în 
acest scop sectorul Sport al 
Comitetului județean a în
tocmit regulamentul acestei 
competiții care s-a desfășu
rat pe noul patinoar (înzestrat 
cu instalație pentru noctur
nă) al comunei Dănești și la 
care au participat 5 echipe al
cătuite exclusiv din săteni. 
Iată lista lor: Viață Nouă — 
Dănești (echipa organizatoa
re) Flamura roșie Sinsimion ; 
Mureșul Suseni; Meteorul 
Sînmartin și Mureșul Ciumani.

întrecerile s-au desfășurat 
după sistemul turneu — tur : 
au evoluat echipe complete, 
bine pregătite, oferind în 
multe momente ale jocului 
un hochei autentic.

Dar să relatăm și cîteva 
aspecte ce țin mai mult de 
culisele acestui campionat, 
în primul rînd remarcăm 
spiritul de fair-play în care 
jucătorii și-au disputat în- 
tîietatea. La un moment dat 
două echipe (Sînsimion și 
Sînmartin) au intrat pe ghea
ță în echipament de aceeași 
culoare — roșu : practic nu 
puteau să înceapă meciul. A- 
tunci cei din Dănești au ofe
rit echipamentul lor 
din Sînmartin. Alta : 
pul meciului dintre Mureșul 
Ciumani și Mureșul 
s-a rupt o crosă la un jucă
tor de la Ciumani; echipa, 
din păcate, nu mai avea altă 
crosă de rezervă. Un jucător

al echipei adverse de pe ban
ca rezervelor i-a dat crosa 
sa. Rezultat final: băieții din 
Ciumani au fost învinși cu 
4—2 de partenerii lor.

Revenind la campionat, tre-

Județul Harghita am aflat 
un lucru îmbucurător : aici 
există 18 echipe de hochei la 
sate, 21 patinoare naturale 
fără mantinelă, 11 terenuri de 
hochei dintre care 3 cu insta-

CAMPIONA T
DE HOCHEI
CU ECHIPE

5/1TEȘTI
o excelentă inițiativă 

a Comitetului județean 
Harghita al U. T. C.

echipei 
în tim-

Suseni
bule să arătăm că dincolo de 
rezultatele tehnice, el înscrie 
pe agenda activității sporti
ve a U.T.C. o inițiativă va
loroasă.

Din învestigațiile făcute în

lății de nocturnă — comune
le Ciumani, Dănești 
mion. Ne gîndim că 
menea manifestare 
Bastionul—Lăzarea, 
Joseni, Viață Nouă—Mădărașl

și Sînsi- 
la o ase- 
echipele 

Meteor—

și celelalte n-ar fi avut nici un 
motiv să lipsească. Și cum se 
obișnuiește la finele fiecărei 
întreceri să arătăm și noi 
configurația primului campi
onat județean de hochei cu 
echipe sătești: 1. Avîntul Su
seni ; 2. Flamura Roșie Sin
simion ; 3. Viață Nouă—Dă
nești ; 4. Mureșul—Ciumani; 
5. Meteorul — Sînmartin. Ar 
trebui să mai arătăm 
ciul dintre Avîntul și 
ra roșie s-a terminat 
rul de 2—2 : Avîntul 
punctaj mai bun a 
acest campionat cu toate 
cei din Sînsimion au fost în
soțiți de o galerie impresio
nantă : 200 de consăteni. Cine 
nu-și mai amintește de Spre- 
nez II, cel mai bun portar al 
Avîntului Miercurea Ciuc pînă 
nu de mult ? El a ajutat e- 
fectiv la înființarea acestui 
campionat sătesc. Fiul său. 
profesorul Sprencz Francisc 
— și el fost hocheist — a avut 
în părinte, un sfătuitor com
petent, un tehnician și un pe
dagog experimentat.

— Ce ne oferă perspectiva ? 
Pentru ediția viitoare se pre
conizează ca numărul echi 
pelor să crească la 10, iar 
primele patru clasate să par
ticipe la etapa județeană a 
„Cupei tineretului de la sate" 
ce va avea loc pe patinoarul 
acoperit din Miercurea Ciuc.

Dacă în județul Harghita 
s-a desfășurat primul cam
pionat județean rezervat e- 
chipelor sătești, ne întrebăm 
de ce nu e posibil acest lu
cru și în județele Brașov, Co- 
vasna, Mureș, Cluj și în alte 
locuri cu condiții propice pen 
tru hochei. în felul acesta 
se va face un pas înainte în 
sportul de masă cu puc I

că me- 
Flamu- 
cu sco- 
cu un 
cîștigat 

că

Prof. GH. ENACHE

DE CROSE

Octavia Bițu (Rapid) a dominat disputa sub panou.

Duminică sportivă

•Jîn concursul 
dinamovistul 

impus

Sub cupola patinoarului arti
ficial „23 August" din Capitală 
acordurile line de vals au înlo
cuit scrîșnetul gheții de hochei: 
cei mai buni patinatori artistici 
ai țării și-au disputat, de-a lun
gul a două zile de întreceri, 
titlurile de campioni naționali. 
Ne-am reîntîlnit cu virtuoșii 
florilor pe gheață — campionii 
ediției trecute — care, atît la 
senioare cît șl la seniori, au 
izbutit să acumuleze punctele 
necesare reeditării victoriei 
incă din etapa figurilor „de 
școală", obligatorii. Comparînd 
cele două grupe, s-a putut ob
serva cu ușurință că lupta cea 
mai strînsă s-a dat în clasa
mentul feminin unde avaașul 
de 31,6 p. acumulat de Beatrice 
Huștiu, de la Dinamo, a fost 
hotărîtor în fața Elenei Moiș de 
la I.E.P.S. O altă reprezentantă 
î studentelor bucureștene. Ro
diră Dîdă, împreună cu Doina 
Ghișerel (Școala sportivă nr. 2) 
și-au disputat locurile 3-4 fără 
a periclita însă, în nici un fel, 
disputa Huștiu—Moiș. Decalaj 
și mai accentuat '
seniorilor unde, 
Gheorghe Fazekaș s-a 
din nou dovedind siguranță și 
acurateța-în executarea unor fi
guri de apreciabilă dificultate. 
M. Comanici (I.E.F.S.), singurul 
urmăritor cu posibilități de re
plică, a evoluat nesigur permi- 
țînd campionului un avans con
fortabil de 168,2 puncte (!) încă 
de la „impuse". în fine, la pe-
. ...................... ........

rechi cuplurile Letiția Păcura- 
ru—Dan Săveanu (I.E.F.S.) și 
Daniela Popescu—Marian Chio- 
sea (Dinamo) s-au angajat în- 
tr-o luptă destul de strînsă — 
ca punctaj — însă de un nivel 
tehnic care ne face să sesizăm 
ușor o mare diferență față de 
oricare alte perechi ale ghețe- 
lor europene. Un titlu trebuia 
acordat, însă, și în această pro
bă... Săriturile în apă, ciclismul 
de pistă și, acum, perechile pa
tinajului artistic se înrudesc din 
acest punct de vedere.

VIOREL RABA

BASCHET
DERBIUL

CENUȘIU...

FOTBAL» FOTBAL» FOTBAL
A ÎNCEPUT RETURUL
• Prima etapa —etapa scorurilor strînse • Liderul se distanțează o Performera: C.F.R. 
CLUJ, ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE • JIUL A STOPAT „TEMPORAR" CURSA DE URMĂRIRE A 

DINAMOVIȘTILOR

„ETAPA
MĂRȚIȘOR'

Hai să numim astfel etapa 
din 7 ți 8 martie. Hai să 
uităm (hai să ne facem că 
uităm) că a fost o etapă inau
gurală ți că am așteptat cu 
nerăbdare să-i revedem la 
lucru pe „mexicani" și pe cei 
întorși din țara cangurului! 
Hai să uităm, cei din Giulești, 
Ștefan cel Mare, Bănie și Tri- 
vale, că-n timpul acestei eta
pe ne-a stat gîndul numai la 
cununa posibilă de peste cele 
cincisprezece bătălii care ur
mează I Și hai să uităm, cei 
din Tîrgu Mureș, Oradea, Iași 
și dintr-o jumătate a Clujului, 
că-n timpul acestor prime 90 
de minute ale returului inimi
le ne-au tremurat, sub fîșurile 
anotimpului, ca niște pîlpîiri 
de lanternă roșie! Hai să 
uităm toate acestea, hai să 
le uităm și pe celelalte — 
încurcăturile programărilor, 
pasiențele date peste cap, 
j7.....'.f;__ ’ ’ " scăpări din
vedere ale domnilor cu flu
ier, pregătirea fizică mai gî- 
fîită, schemele tactice lăsate 
la vestiar — să uităm chiar 
și „ipotezele mexicane", să 
le uităm pe toate și să ne 
gîndim la un singur lucru : 
că etapa din 7 și 8 martie 
poate fi numită: Etapa-măr- 
țișor I

Să ne-nchipuim deci (și să 
ne străduim să credem că nu 
sîntem prea departe de ade
văr închipuindu-ne astfel) că, 
pe toate cele opt stadioane, 
tinerii bărbați cu crampoane 
au intrat în luptele de ieri și 
de-alaltăieri ca în niște tur- 
niruri, arși cu toții de unul 
și-același gind: să fie cît mai 
puternici, cît mai iscusiți, cît 
mai cavaleri, spre a-și cinsti 
astfel, măcar la un an o dată, 
doamnele și stăpînele.

Măcar la un an o dată să 
credem că au fost omagiate 
astfel mamele, soțiile și iubi
tele care stau în fiecare du
minică cu sufletul la gură, 
privind cum sar scîntei din 
gambele celor dragi și ascul- 
tînd — de cîte ori I — cum

„tradiționalele"

sînt hulite, în gura cea mare 
a tribunelor, numele pe care 
ele le rostesc cu iubire.

...Cunosc un antrenor (și 
știu că sînt mai mulți) care 
nu începe pregătirea echipei 
sale pînă nu-și expune „pro- 
framul" și în fața soțiilor fot- 

aliștilor, ca în fața unui con
clav al „tehnicienilor ime- 
diați". Pot numi oricînd zece 
cazuri de jucători zurbagii a- 
duși pe linia de plutire de 
cum s-au însurat. Știu un a- 
dolescent din A, singur la... 
bunică, pe care bătrîna doam
nă îl primește, după înfrîn- 
geri, cu vorbele din cartea de 
citire: „De ești tu acela..." 
Și mai știu: le știu pe tinere
le femei cu soții acaparați la 
loturi, adevărate Penelope; 
cunosc o măicuță care s-a 
prezentat în preziua meciului 
la antrenor, ca să-și denunțe 
nobil, de dragul echipei, fiul, 
un mijlocaș care-și petrecuse 
noaptea-n circiumă; știu o 
școlăriță care vine, etapă de 
etapă, cu flori în gară sau la 
aeroport, ca să-ntîmpine echi- 
pa-n care-i joacă fratele mai 
mare, indiferent dacă băieții 
se-ntorc pe sau sub scut! Și 
mai știu—

Pentru toate acestea, să 
ne-nchipuim că toate driblin
gurile și pasele reușite, că 
toate paradele și plonjoanele 
spectaculoase, că toate golu
rile izbutite în etapa din 7 și 
8 martie s-au adunat într-un 
mărțișor, dăruit de tinerii 
bărbați cu crampoane doam
nelor și stăpînelor lor.

...Șt, mai cu seamă, să ne-n- 
chipuim că în această etapă, 
de dragul sărbătoritelor, pe 
nici unul din stadioane n-a 
fost rostită vreo vorbă scîrna- 
vă (cum se mai întîmplă) și 
n-a fost văzut desenul gestu
lui urît, nebărbătesc.

Vi se pare greu să vă în
chipuiți așa ceva ? Mie, vor
ba dramaturgului, mi se pare 
romantic I

PETRE DRAGU

■

I

Convingătoare „dispută" în fața porții lui Mihai Ionescu 
(Steaua — Petrolul)

DIAGRAMA ETAPEI
„U“ Cluj — Universitatea Cra

iova 1—1 (0—0). Scorul este des
chis de clujeni prin Munteanu în 
minutul 55. Cu toată dominarea 
insistentă a clujenilor cel care 
reușesc să înscrie sînt oltenii prin 
tînărul Dașcu minutul 75 printr-o 
execuție tehnică de mare finețe.

Steaua — Petrolul 1—0 (1—0). U- 
nicul gol al partidei a fost reali
zat de Ștefănescu în minutul 44.

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 
0—1 (0—0). Prin golul marcat de 
Stîncel în mln. 73, ceferiștii clu
jeni au produs surpriza etapei.

Crișul — F.C. Argeș — 2—1 (2—1). 
Au Inserts Popovic! în min. 38 
(din 11 metri), Arnotsky (minu
tul 44) și Dobrin în minutul 8 
pentru piteștenl.

Dinamo Bacău

(1—0). Au Înscris Vătafu tn min. 
6, Emeric Dembrovschi în minu
tul 66 pentru băcăoanl șl Otto 
Dembrovschi minutul 80 pentru 
arădanl.

Jiul — Dinamo 
(1—0). A înscris 
tul 41.
Farul — Steagul
Rapid — „Poli" ___ - . ...

Au înscris lanul autogol In mi
nutul 24 șl Codreanu minutul 63 
pentru rapidiști și Cuperman 
minutul 72 din 11 metri pentru 
Ieșeni.

București 1—0 
Naictin minu-

roșu #—0.
Iași 2—1 (1—0).
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in județul Galați CLASAMENT A DEMARAT

Rapid și Politehnica, eter
nele rivale la supremația bas
chetului nostru feminin au 
disputat ieri derbiul de pri
măvară ai campionatului. 
După „focul de paie" al stu
dentelor (7—0 în minutul 6) 
giuleștencele s-au ambiționat, 
au luptat pentru fiecare balon 
cu o dîrzenie superioară celei 
dovedite de Taflan, Ghiță et 
comp, și, în final, cu o neaș
teptată prospețime s-au deta
șat la 15 puncte : 70—55. Spe
răm că elevele lui Grig ore 
Costescu au învățat lecția de 
sportivitate pe care le-au ofe
rit-o mai vîrstnicele dar și mai 
combativele lor adversare. A- 
cest derbi al greșelilor, acest 
derbi în care baschetul a fost 
o apariție meteorică a pus în 
evidență mai mult ca oricînd 
gravele carențe ale baschetu
lui nostru feminin. Așa cum a 
jucat ieri, Rapidul s-a dovedit 
mai bună decît Politehnica, 
după cum altădată Politehnica 
a fost mai bună decît Rapidul. 
Dar nivelul la care au evoluat 
jucătoarele ambelor echipe, 
sutele de greșeli elementare 
comise dovedesc că sîntem 
încă departe de ceea ce se cere 
la ora actuală în baschetul de 
performanță pe plan european 
și mondial.

In campionatul masculin, un 
derbi al... tradiției: Dinamo— 
Politehnica. în mare formă, 
Radu Diaconescu — cel mai 
bun jucător de pe teren — a 
oferit un recital de virtuozi
tate care pledează elocvent 
pentru rechemarea lui la lotul 
național.

„Copiii teribili" ai antre- 
noarei Stela Rusu au fost de
pășiți de rapiditatea și preci
zia atacului dinamovist iar 
proaspăta vedetă, Anastasiu 
nu a confirmat jocul bun din 
meciul cu Steaua. Scor final: 
95—88 în favoarea dinamo- 
viștilor.

Cu multe scăpări — arbi
trajele ambelor partide.

OVIDIU PĂUN

P. S. Ținem să atragem a- 
tenția conducerii clubului RA
PID asupra atitudinii necores
punzătoare a delegatului său 
la meciul cu POLITEHNICA, 
GHEORGHE BUIUCLIU, care 
ne-a adresat expresii cel pu
țin necuviincioase, înțelegînd 
să răspundă în acest fel unor 
critici pe care le-am formu
lat cu cîtăva vreme în urmă 
cu privire la comportarea sla
bă a echipei feroviare în „Cu
pa campionilor europeni". 
Deocamdată!

Pe noul patinoar 
artificial din Galați, 
din inițiativa co
mitetului județean 
U.T.C., 80 de băieți și 
60 de tete din licee, 
școli profesionale și 
generale s-au întrecut 
pentru obținerea tro
feului „Patina de ar
gint". în urma celor 
două manșe disputa
te, la patinaj viteză, 
primele locuri au 
fost ciștigate după 
cum urmează : Doina 
Nistoran — Școala 25 
și Lucian Benescu — 
Școala 24. Pe pri
mele locuri în clasa
mentul liceelor și 
școlilor profesionale : 
Șteiania Hagiu. Li
ceul 3 și Dumitru 

Georgescu, Liceul 4

Galați. Dar aceasta 
nu a lost singura ac
tivitate sportivă or
ganizată ieri în jude
țul de la Dunăre. 
Alți 120 de tineri din 
I.M.A. și I.A.S., s-au 
intîlnit în sala de 
club de la I.M.A. 
Șendreni Ia șah, te
nis de masa, trîntă 
și haltere pentru dis
putarea trofeului 
„Cupa mecanizatoru
lui". Concursul de 
șah a fost cîștigat de 
Teodor Teodorescu, 
de la I.M.A. Șen
dreni, iar cel de te
nis de masă, de Ion 
Bogdan (I.A.S. Băr
boși) la simplu, și 
perechea Mirel Leo- 
pa și Petrică Varga

(I.M.A. Bujor), la 
dublu masculin. La 
trîntă, cele 5 cate
gorii de greutate au 
fost ciștigate în 
dine de Radu 
gore (I.M.A. 
cești), Sterică 
geanu (I-A.S.

or- 
Gri- 

Tulu- 
Lun- 

____  , Băr
boși), Ilie Trofin, Du
mitru Tudorache 
(I.M.A. Șendreni) și 
Gheorghe Palade 
(I.A.S. Smîrdani).

Halterele, în ca
drul celor 6 cate
gorii, au dat urmă
torii cîștigători : Ion 
Tudorache — I.M.A. 
Șendreni, Ionel Go- 
vrului — I.A.S. Băr
boși, Nicu Teodor Ș> 
Dumitru Panait — 
I.M.A. Vameș, Ne

I.A.S.
Ba-
Be- 

în

culai Olteanu — 
Bădălan, și Ion 
bușea — 
rești. ~ 
comunele 
Movileni.
Oancea, l •=>-„, 
bozia-Conachi, Ivești, 
Măstăcani, Bujoru 
Berești și în munci- 
piul Tecuci, au avut 
loc duminici cultu
ral-sportive în cadrul 
cărora s-au disputat 
și întrecerile etapei 
a doua, pe centre, a 
concursului de șah al 
elevilor, care au de
semnat participanții 
la faza județeană ce 
va avea Ioc în zilele 
de 14 și 15 martie în 
municipiul Galați.

VASILE CIRDE1

I.A.S. 
Totodată,

! Cudalbi, 
, Nicorești, 
Piscu, Slo-

1. Rapid 15 9 4 3 25—15 22
2. Undv. Craiova 16 7 6 3 23—17 20
2. Dinamo București 16 9 1 6 30—20 19
4. F. C. Argeș 16 7 4 5 32—22 18
5. Jiul 16 8 2 6 22—22 18
6. Dinamo Bacău 16 7 4 5 24—26 18
7. Steaua 16 7 3 6 38—12 17
8. Steagul roșu 16 8 1 7 23—25 17
9. U.T.A. 16 7 2 7 23—25 16

10. „U“ Cluj 16 4 8 4 21—18 16
11. Farul 16 7 2 7 20—23 16
12. Petrolul 16 5 4 7 16—19 14
13. Crișul 16 6 2 8 23—31 14
14. C.F.R. Cluj 16 5 3 8 14—26 13
15. „Poli“ Iași 16 4 2 10 17—22 10
16. A.S.A. Tg. Mureș 16 3 2 11 12—30 8

NESATISFĂCĂTOR

• CU PRILEJUL unui concurs de atletism disputat la Los 
Angeles, Mark Murro a aruncat sulița la 85,09 m. Proba de 440 
yarzi garduri a revenit lui Wayne Colette cronometrat în 50”.

• DUPĂ 6 RUNDE în turneul internațional masculin de șah 
care are loc la Lugano (Elveția), în clasament conduce danezul 
Larsen cu 4,5 puncte urmat de Olafsson (Islanda) cu 3,5 (1) 
puncte și Byrne (S.U.A. cu 3 (1) puncte. în runda a 6-a Olafsson 
a remizat cu Gligorici. Cu același rezultat s-a încheiat partida 
centrală Byrne-Larsen.
• A ÎNCEPUT SERIA marilor concursuri internaționale de 

sărituri cu schiurile de pe trambulina din Berstdorf. In prima 
„manșă", victoria a revenit lui Josef Matous (Cehoslovacia) —

VOLEI

I

386 puncte (săriturile sale au măsurat cîte 140 m). Rudolf Hoehnl 
(Cehoslovacia) s-a clasat pe locul doi cu 380 puncte. Favoritul 
probei, campionul olimpic Jiri Raska (Cehoslovacia), a ocupat 
locul 5 cu 360,5 puncte.
• LA 13 MARTIE urma să se desfășoare la Valencia meciul 

de box dintre vest-germanu] Peter Weiland și spaniolul 
Manuel Urtain, pentru titlul european 
Urtain s-a accidentat Ia antrenamente, 
pentru 3 aprilie. Urtain este neînvins in 
prima oară centura europeană.

O IN SFERTURILE DE FINALA ale ___
de tenis de la Cannes, Guerrero (Spania) l-a învins cu 
6—2 pe Sântei (România). Gavrilidis (Grecia) a cîștigat 
Herrero (Spania) cu 6—2, 6—0.

Jose 
la cat. grea. Deoarece 
meciul a fost amînat 
carieră și atacă pentru
turneului internațional 

i 6—2,
la

Partida cea mai așteptată a 
etapei masculine de ieri a fost, 
fără îndoială, cea din strada Dr. 
Staicovici dintre echipele Pro
gresul și Tractorul Brașov, de
oarece de rezultatul final de
pindea rămînerea echipei bucu
reștene pentru viitorul campio
nat în prima divizie a. țării. La 
capătul a cinci seturi, consu
mate în aproximativ 2 ore și 
jumătate de tensiune maximă, 
victoria a revenit brașovenilor 
cu 3-2. Așadar, speranțele Pro
gresului au fost spulberate. E 
chipa aceasta care, ar fi tre
buit să joace fără greșeală, pen
tru a-și putea apăra șansele, a 
evoluat într-un mod surprinză
tor de slab. Lipsită de o con
cepție tactică, deficitară la ca
pitolul tehnică și pregătire fizi
că, a fost tot timpiil jocului ca 
o mașină greoaie desfăcută la 
toate încheieturile. Dacă parti
da a avut o notă de dinamism, 
cu Unele faze interesante, a- 
ceasta se datorește oaspeților.

Intîlnirea feminină I.E.F.S.- 
C.P.B. (echipe din zona de mij
loc a clasamentului) a oferit 
sîmbătă, în sala Giulești, o 
mostră de ceea ce se numește 
risipă de energie Ambele echi
pe au dorit să etaleze ceva în

plus, fapt care a dus implicit la 
realizarea unei partide aprig 
disputate, cu faze palpitante. 
Studentele, avînd în Cengher și 
Marinescu două „tunare“ redu
tabile Și în Șchiopu o fină coor
donatoare și folosind un atac 
mai combinativ au dispus, în
tr-un final dramatic, cu 3-2 de 
C.P.B. Alte rezultate : C.S.M. 
Sibiu—Progresul București : 3-0 
(fem.).

CORNEL VÂLEANU

• ATLETISM
Intrat în tradiția atletismului 

nostru, crosțrl republican de se
lecție pentru alcătuirea echipe
lor naționale în vederea Crosu
lui Balcanic, s-a ridicat la o va
loare mai bună decît chiar cam
pionatele naționale disputate in 
toamnă. La aceasta a contribuit 
în primul rînd, cadrul pitoresc 
al parcului din Buftea, unde au 
fost alese traseele, Ioc ideal 
pentru acest gen de competiții, 
precum și organizarea bine pusă 
la punct. încă de pe acum invi
tăm pe iubitorii atletismului să 
asiste la Crosul Balcanic, peste 
două sâptămîni, care va avea 
loc, tot pe același traseu.

Studiu înaintea unei noi „rafale" de pumni

Valoric, alergătorii tineri au
părut mai buni. Valeria Ban, la 
fete, (1 C00 m.) după o luptă 
scurtă pe ultima sută de metri 
și Florea Șandru, la băieți. 
(4 000 m) distanțat autoritar de 
la jumătatea cursei, au cîștigat 
cursele rezervate juniorilor. La 
categoria tineret (6 000 m.) Ale
xandru Grosu, într-un final a- 
cerb cu Ion Dima, a 
neașteptat, revenind

cîștigat 
__ _____ , . _ ___ printre 
„speranțele" alergărilor pe dis
tanțe lungi. După un repaos 
medical. Viorica Gabor a tre
buit să se mulțumească cu îaful 
II în favoarea colegei sale Eli- 
sabeta Baciu (senioare 
m) iar Ion Rusnac, la 
(10 km.) a învins destul

— 2 000 
seniori 

de ușor.
S. D.

RUGBY
După înfrîngerea de la Timi

șoara dinamoviștii bucureșteni, în 
declin de formă, n-au reușit mai 
mult decît un rezultat egal, pe 
teren propriu, în fața Farului din 
Constanța : 3—3 (3—0). La Cluj, 
Agronomia — Orivița Roșie 3—18 
(0—5), un meci in urma căruia 
liderul și-a consolidat poziția. 
Studenții din Petroșani au dispus, 
după o luptă strînsă, chiar con
duși la pauză, de echipa bucu- 
reșteană Vulcan : 6—5 (3—5). In 
sfîrșit, ,,U“ Timișoara, pe linia 
aceleiași bune evoluții de dumi
nica trecută, 
Utehnlca Iași
S—0 (5—0). 
campionatul
„conturile" rezolvate.

a surclasat pe Po- 
cu un scor ferm : 

Duminica viitoare, 
se reia cu toate

în Capitală, campionatul 
pe echipe a debutat cu două 
gale ce se anunțau intere
sante. STEAUA a întîlnit 
METALUL, iar DINAMO 
echipa OȚELUL din Galați. 
Spațiul restrins nu ne per
mite să analizăm amănunțit 
meciurile acestor prime două 
gale. Vom incerca însă să 
punctăm citeva dintre impre
sii. Steaua a aruncat în ring 
cea mai bună formație de 
care dispune la ora actuală. 
Se aștepta o înfringere seve
ră a metalurgiștilor. Și scorul 
(16-6) pare să confirme aceas
ta. In realitate, meciurile au 
fost echilibrate și numai ar
bitrajele sub orice critică, au 
determinat proporția scorului. 
S-au dictat în această intîl- 
nire nu mai puțin de patru 
meciuri nule. De meci nul 
au beneficiat steliștii CIU- 
CA și GÎJU care, după pă
rerea noastră, pierduseră 
întîlnirile. Despre Steaua 
s-ar putea spune mai multe. 
Oricum, această echipă nu 
s-a prezentat in forma cea 
mai bună.

în cea de a doua gală, du
minică, DINAMO a surclasat 
OȚELUL Galați (scor 20-2), 
într-o întrecere vădit dispro
porționată. în această gală, 
dinamoviștii au cîștigat pa
tru meciuri prin abandon — 
lucru care vorbește de la 
sine. OȚELUL Galați, o echi
pă modestă, nu s-a prezen
tat în Capitală bine pregă
tită pentru asemenea întîl- 
nire. Avem certitudinea că 
boxerii gălățeni au abordat 
campionatul cu neseriozitate, 
iar antrenorii echipei ni se 
par a fi primii vinovați pen
tru această atitudine.

Iată și cîțiva boxeri a că
ror evoluție a fost mulțumi
toare : CUȚOV (Dinamo), 
ION GYORFI (Dinamo), 
PAUL DOBRESCU (Dina
mo), GHEORGHE PUȘCAȘ 
(Steaua), V. ZILBERMAN 
(Steaua), și ȘTEFAN CON
STANTIN (Metalul). In în
cheiere o știre de ultimă oră 
din provincie : la Constanța, 
FARUL a învins cu 16-6 e- 
chipa PROGRESUL Brăila.

T. POGOCEANU



□
Tentativă de
asasinare a PREZENȚE

președintelui
Ciprului

ROMÂNEȘTI

NICOSIA 8 (Agerpres). _
O tentativă de asasinare a 
președintelui Ciprului, arhi
episcopul Makarios, a eșuat 
duminică dimineață. Mai mulți 
necunoscuți au tras mai multe 
focuri de arme automate asu
pra elicopterului în care se 
gasea președintele cipriot. Pi
lotul elicopterului, grav rănit, 
a izbutit totuși să aterizeze pe 
un cimp din apropierea locu
lui de unde decolase. Pre
ședintele nu a fost rănit.

Din capitalele africa
ne parvin numeroase in
formații privind indig
narea și protestul cu 
care a fost întîmpinată 
noua acțiune ilegală a 
rasiștilor lui Ian Smith, 
care au proclamat Rho
desia drept „republică".

• HOPERATIUNEA propriu- 
zisa de recuperare a astronauți- 
lor din apele oceanului, la în
cheierea misiunii lor, va fi tele
vizată pentru prima dată, „pe 
viu luna viitoare. în acest 
scop, imaginile vor fi luate de 
camere de televiziune instalate 
Ia bordul unui elicopter care va 
zbura deasupra regiunii de a- 
merizare. Cadrele astfel obținu
te vor fi dirijate spre un sate
lit, după care stațiile terestre 
vor asigura transmiterea lor pe 
micile ecrane. Pînă acum s-au 
tăcut transmisii de la bordul 
portavionului, cînd aceste ope
rații erau deja încheiate.

N.A.S.A. a anunțat că echipa
jul viitoarei astronave america
ne „Apollo-13“ (James Lovell, 
Thomas Mattingly și Fred Haise 
jr.) se pregătește intens în ve
derea lansării fixate pentru ziua 
de 11 aprilie a.c.

Acest act, scrie ziarul „Na
țional", care apare la Dar-Es- 
Salaam, a fost posibil datorită 
sprijinului camuflat pe care re
gimul de la Salysbury l-a primit 
din partea unor puteri occiden
tale.

Analizînd politica britanică în 
problema rhodesiană, ziarul so
malez „Stella d’Ottobre" amin
tește că, atunci cînd regimul lui 
Smith a proclamat „independen
ța" pentru un grup de coloniști 
albi din Rhodesia, Londra nu a 
acționat pentru a înlătura aceas
tă hotărîre ce leza demnitatea și 
drepturile a 4 milioane de afri
cani aparținînd poporului zim-

babwe. De pe atunci era clar că, 
intre Londra și Salysbury există 
un acord tacit, ceea ce a fost 
demonstrat încă o dată astăzi, 
subliniază ziarul citat.

La rîndul său, ziarul ,fZambian 
Mail", care apare la Lusaka, rele
vă că, uita dintre cauzele pro
clamării de către Smith a repu
blicii o constituie încercarea de 
a obține o recunoaștere oficială 
din partea țărilor străine. Din 
păcate, constată ziarul, unele 
cercuri din Occident mai ales 
din S.U.A. și Anglia, sint gata 
să garanteze rebelilor o aseme
nea recunoaștere, în ciuda Car
tei O.N.U. și a rezoluției acestei 
organizații. Declarînd că nu e- 
xistă nici o justificare pentru a- 
cele țări care pînă acum întreți
neau relații cu regimul de la 
Salysbury, „Zambian Mail" ci
tează printre altele Statele Uni
te, care refuză să închidă consu
latul lor de la Salysbury, în ciu
da cererii categorice a Africii 
independente.

apare la Lusakc,__
dintre cauzele pro-

După răpirea diplomatului 
american Sean M. Holly

CIUDAD DE GUATEMALA. 
— Doi membri ai organizației de 
guerilă care luptă împotriva ac
tualului guvern guatemalez, de
numită Forța armată revoluționa
ră (F.A.R.) — Emanuel Jesus 
Monzon și Vidalina Antonieta 
Monzon — au fost eliberați din 
închisoare și conduși la ambasa
da statului Costa Rica. F.A.R. a

Americanii

condiționat punerea in libertate 
a diplomatului american Sean 
Michael Holly, care fusese răpit 
la Ciudad de Guatemala, de eli
berarea din închisoare a patru 
membri ai acestei organizații.

Cit privește cererea F.A.R. ca 
cei eliberați să fie predați am
basadei mexicane pentru a putea 
să părăsească nestingheriți țara, 
agențiile de presă au anunțat că 
ambasadorul Mexicului in Gua
temala fiind absent, autoritățile 
au hotărit să-i conducă pe cei doi 
la ambasada statului Costa Rica.

In r. a. u
La Clubul cultural central 

din Cairo a avut loc sîmbătă 
o seară dedicată folclorului 
românesc. A vorbit pe această 
temă criticul de artă egiptean 
Gabriel Boctor, care a vizi
tat România. In continuare, 
au fost prezentate filmele de 
scurt metraj „De la străbuni 
la strănepoți"', „Monumente 
istorice" și „Valea Trotușu- 
lui“. Au participat înalte per
sonalități culturale și artistice 
egiptene, un numeros public.

In aceeași zi, consulul ro
mân la Alexandria, Nicolae 
Ficiu, a oferit Universității 
din acest oraș 24 volume în 
limbile engleză și franceză, 
bogat ilustrate, referitoare la 
România. Rectorul universită
ții din Alexandria a subliniat 
că „nu este vorba numai de 
oferirea unui mijloc de docu
mentare pentru cei ce doresc 
să cunoască mai bine Româ
nia, ci și de un gest de prie
tenie din partea guvernului 
român, în vederea strîngerii 
și pe mai departe a relațiilor 
dintre România și Republica 
Arabă Unită".

• COMISIA de anchetă in
stituită pentru a determina cau
zele catastrofei aeriene care s-a 
produs vineri în apropierea lo
calității elvețiene Samaden a a- 
nunțat că avionul aparținînd 
companiei particulare vest-ger- 
mane „Bavaria" s-a prăbușit 
din pricina unui incendiu ce 
s-a produs la unul din motoare 
și nu în urma unei explozii cum 
s-a presupus inițial. Comisia a 
precizat că avionul a atins un 
cablu de înaltă tensiune cînd 
se pregătea să aterizeze.

Intervenția șefului delegației române la 
ședința de joi a Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, propunerile prezentate 
din însărcinarea guvernului Republicii So
cialiste România, constituie o nouă și eloc
ventă reileclare a consecvenței cu care par
tidul și guvernul țării noastre, dînd ex
presie intereselor fundamentale ale între
gului popor, ale cauzei păcii, își aduc con
tribuția ia înfăptuirea neintirziată a unor 
pași concreți pe calea dezarmării.

Realitatea vădește — așa cum a relevat 
reprezentantul României la Geneva, și așa 
cum au subliniat numeroși reprezentanți ai 
altor state în Comitetul pentru dezarmare 
— că, deși se discută de multă vreme des
pre dezarmare, deși de mult timp ființea
ză un organ specializat de negocieri in a- 
cest domeniu, nu s-a ajuns la adoptarea a- 
celor măsuri practice de dezarmare pe care 
le doresc și le așteaptă toți oamenii iubi
tori de pace și progres. Este un fapt îngri
jorător, neliniștitor și generator de grele po
veri și consecințe, că in vreme ce tratative
le de dezarmare bat pasul pe Ioc, asistăm 
la o cursă mereu mai amplă a înarmărilor, 
care duce la o uriașă risipă de valori mate
riale și care, nu numai că nu contribuie Ia 
securitatea popoarelor, ci creează primejdii 
dintre ceie mai mari pentru însăși ființa 
omenirii și soarta civilizației umane.

Pronunțindu-se consecvent și ferm pen
tru înfăptuirea dezarmării generale și, in 
primul rind, a dezarmării nucleare, țara 
noastră apreciază că în vederea obținerii a- 
cestor obiective radicale, fundamentale, este 
necesar să se înainteze pas cu pas, să se 
acționeze hotărît, prin măsuri concrete, pen
tru a se dobindi succese practice, fie ele cit 
de mici la început, pe drumul opririi cursei 
înarmărilor și trecerii efective la dezarmare. 
In acest spirit, reafirmindu-și sprijinul pen
tru eforturile stăruitoare spre dezarmarea 
generală, hotărirea de a-și aduce aportul 
constructiv la dezbaterea tuturor probleme
lor aflate in atenția Comitetului, guvernul 
român a prezentat o serie de propuneri care 
decurg din dorința nestrămutată a țării 
noastre de a facilita progresul treptat, pe 
baza unor măsuri practice, in direcția de
zarmării. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită 
cu prilejul marii adunări de la București, 
„Este timpul ca toate popoarele, toate gu
vernele, toți oamenii politici să gindească 
cu cea mai mare răspundere la pericolul 
care amenință planeta noastră și să acțione
ze in modul cel mai hotărit pentru a se pune 
capăt înarmărilor și în primul rînd pentru 
distrugerea armamentului nuclear, chimic 
și bacteriologic".

Ca un prim pas concret, cu efecte direc
te asupra cursei înarmărilor, ca o măsură 
menită să netezească drumul spre limitarea 
și distrugerea armelor nucleare și a altor 
arme de distrugere în masă, reducerea e- 
fectivelor militare, dezarmarea convenționa
lă, guvernul român propune înghețarea la 
o dată cit mai apropiată și, ulterior, reduce
rea treptată, la termene ce ar urma să fie 
stabilite de comun acord a bugetelor mili
tare ale tuturor statelor.

Pornind de la realitățile vieții internațio
nale actuale, de la legătura care există în
tre lupta pentru dezarmare și lupta pentru 
abolirea politicii de forță și dominație a 
cercurilor imperialiste, țara noastră pro
pune asumarea printr-un document interna
țional cu forță obligatorie și vocație univer
sală a unor angajamente ferme de nere- 
curgere la forță sau la amenințarea cu folo-
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sirea forței, de neamestec, sub nici o formă 
și în nici o împrejurare, în treburile interne 
ale altor state. Intr-un sens mai larg, a- 
ceastă propunere vizează consacrarea, prin
tr-un document juridic internațional, în 
termeni preciși și obligatorii, a principiilor 
independenței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, avantajului reciproc, 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soar
ta potrivit voinței sale libere, fără nici un 
amestec din afară. Viața a confirmat că nu
mai așezarea relațiilor dintre state pe a- 
ceste principii, numai respectarea riguroasă 
de către toți și față de toți a acestor prin
cipii poate asigura o pace reală, trainică.

In aceeași direcție, a creării unor premi
se și a unui climat favorabil pentru reali
zarea unor pași de mai mare anvergură pe 
calea spre dezarmarea generală, se înscrie 
și propunerea română privind renunțarea 
la efectuarea de manevre militare pe teri
toriul altor state, interzicerea creării de 
noi baze militare și a amplasării de noi 
arme nucleare pe teritorii străine, luarea 
«nasurilor de lichidare a bazelor militare 
străine. Nu e greu de imaginat efectul pozi
tiv pe care asemenea măsuri concrete le-ar 
avea asupra promovării unei atmosfere de 
încredere reciprocă între state, de destin
dere.

Totodată, ca un factor de consolidare a 
încrederii reciproce, a relațiilor de bună ve
cinătate între state din diferite regiuni ale 
lumii, România sprijină crearea de zone de- 
nuclearizate in diferite părți ale globului 
inclusiv in regiunea Balcanilor. Crearea de 
zone denuciearizate în diferite regiuni ale 
lumii, insoțită de angajamentul ferm al sta
telor nucleare de a nu folosi armele atomi
ce împotriva țărilor participante prin a- 
cordarea unor garanții adecvate de respecta
re a statutului de denuclearizare — a decla
rat reprezentantul român — constituie unul 
din factorii de consolidare a încrederii re
ciproce, a relațiilor de bună vecinătate din
tre statele situate în regiunile respective, 
avînd efecte pozitive asupra întăririi păcii 
și securității internaționale. Și cu acest pri
lej a fost reafirmată hotărirea țării noastre 
de a milita pe mai departe cu același spi
rit de inițiativă, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și colaborării in
ternaționale.

Alte două propuneri se referă la elabora
rea unui program de acțiuni și măsuri con
crete ale Deceniului dezarmării și asigura
rea unui cadru adecvat în vederea partici
pării Ia dezbaterile Comitetului pentru de
zarmare a tuturor statelor care doresc să-și 
exprime poziția în legătură cu problemele 
dezarmării. Aceste propuneri vizează, în e- 
sență, intensificarea și accelerarea eforturi
lor tuturor statelor pentru realizarea unor 
măsuri concrete pe calea dezarmării, pentru 
întărirea păcii și securității internaționale.

Propunerile prezentate de România în 
cadrul Comitetului pentru dezarmare au 
găsit un puternic răsunet. „Delegația româ
nă aduce, în sesiunea noastră, ceea ce lip
sea pînă acum : substanța" — afirma repre
zentantul argentinian Carlos Ortiz de Ro
zas iar colegul său italian Roberto Cara- 
ceiolo ca'ifica declarația română drept 
„foarte utilă și foarte eficace".

Pătrunse de înaltă principialitate, spirit 
realist, constructiv, decurgînd din analiza 
judicioasă a proceselor și fenomenelor de 
pe arena internațională, propunerile supuse 
de guvernul român Comitetului pentru de
zarmare oglindesc perseverența cu care 
țara noastră contribuie la desfășurarea tra
tativelor pentru dezarmare astfel incit să se 
treacă în faza măsurilor practice, de arză
toare necesitate, așteptate de toate popoare
le. Ca și întreaga politică externă a Româ
niei, aceste propuneri reflectă spiritul de 
înaltă răspundere față de soarta păcii, față 
de rezolvarea problemelor fundamentale ale 
vieții internaționale, în care acționează 
partidul și guvernul nostru. în epoca ac
tuală, fiecare stat, fiecare națiune — mare 
sau mică — poartă răspunderi pentru soarta 
progresului și civilizației mondiale, are în
datorirea de a-și aduce contribuția la pre- 
intimpinarea unui nou război, la întărire* 
prieteniei și colaborării între popoare.

Participarea activă a României la efortu
rile pentru realizarea țelului imperios și vi
tal al dezarmării, pentru o pace trainică, co
respunde atit intereselor fundamentale ale 
țării noastre cit și intereselor întregii ome
niri, constituind un motiv de legitimă sa
tisfacție pentru tineretul nostru, pentru în
tregul popor român.

și Laosul
Mai întîi fuseseră știri de un laconism derutant, au urmat lun

gile și confuzele tăceri, după care dezvăluirile s-au produs în lanț. 
Americanul a aflat, spre nemărginita lui surprindere, că țara sa 
este angajată pe un cîmp de luptă care devastează un mic regat 
asiatic. Dimensiunile acestei angajări pot constitui obiect de con
troversă. Faptul în sine — al implicării Washingtonului în războ
iul laoțian — se situează în afara îndoielilor. Chiar declarațiile 
oficiale nu pot să-l nege. Casa Albă a confirmat incursiunile avia
ției americane (incursiuni al căror număr depășește orice limite 
imaginabile pentru un teatru de război de dimensiunile celui 
din Laos). Declarația prezidențială încercînd să schimbe rolurile 
și să atribuie altora vinovățiile Washingtonului, a pretins că 
trupe terestre ale S.U.A. nu există în Laos (deși a recunoscut pre
zența a 1 040 specialiști militari și civili). Afirmațiile nu au avut 
un efect liniștitor deoarece dosarul acuzațiilor la adresa politicii 
laoțiene a S.U.A. a devenit supra-încărcat. „Este pe deplin evi
dent — spunea senatorul Fulbright — că sîntem angajați deja 
de o manieră substanțială în Laos".

Gestul Casei Albe, care a consacrat o declarație specială pro
blemei laoțiene, intervine după o îndelungată tentativă de a 
păstra tăcerea asupra ceea ce se petrece în îndepărtata țară a 
„celor un milion de elefanți". în urmă cu cîteva zile, corespon
dentul agenției U.P.I. transmitea din Washington că adminis-
trația Nixon se află supusă „unei presiuni crescînde" din partea 
Senatului pentru a prezenta o explicație publică privind ameste
cul S.U.A. în Laos. Cortina tăcerii trebuia ridicată: senatorii 
deveniseră nervoși. Comentariile evazive ale ministrului Laird 
accentuaseră tensiunea. Casa Albă nu se mai putea sustrage...

Multă vreme s-a crezut că mutismul practicat la Vientiane tre
buie pus în contul unor slujbași zeloși ai ambasadei americane. 
Existau comentatori care erau tentați să afirme că imixtiunea 
americană în Laos este un aranjament al C.I.A., una din neferi
citele inițiative ale acestei instituții de trist renume. Dar evoluția 
laoțiană a infirmat acest gen de supoziții. Masivele bombarda
mente efectuate de aviația americană nu puteau fi declanșate din 
ordinul unui ofițer oarecare sau la dispoziția unui obscur emisar 
al C.I.A. Intr-o singură zi aparatele pornite de Ia bazele din Tai- 
landa, Vietnamul de sud sau de pe port-avioanele flotei a 7-a 
efectuează între 400—500 raiduri asupra Laosului (cifră, deseori, 
depășită). I’--- - ——--------- • -
neliniștește .... _ _____________
asupra teritoriului laoțian". Desigur, totul este calculat. Depla
sarea forței aeriene americane din Vietnamul de sud în Laos 
nu se produce printr-o inexplicabilă întimplare, mai ales că bom
bardierele B-52 nu sint destinate turismului. In nrma lor rămin 
doar ruine, nesfîrșite mormane de ruine fumegînde și morminte 
proaspete.

„In ciuda lecțiilor dezamăgitoare primite în Vietnam — spunea 
senatorul George McGovern — noi mergem pe același drum în 
Laos, făcînd aceasta în secret". Semnalul de alarmă al lui 
McGovern a fost calificat de ASSOCIATED PRESS drept „o 
reflectare a preocupării crescînde din Congres față de situația dîn 
Laos". Intr-un moment în care eșecul american în Vietnam a de
venit o certitudine și cînd opinia publică revendică abandonarea 
politicii de intervenție armată în Asia de sud-est, știrile din Laos 
au provocat un șoc. Americanul simplu este saturat de sacrifi
ciile pe care războiul vietnamez i le-a impus. Nu este vorba doar 
de oboseala provocată dc o prelungită vărsare de sînge, ci și de 
conștiința nedreptății comise împotriva unui popor ce-și apără 
ființa națională. Repetarea unei asemenea injustiții în Laos are 
neașteptate repercusiuni. Chiar „ulii", adepți ai politicii oficiale 
în Vietnam, deplîng amestecul în Laos. Senatorul Harry Byrd jr„ 
pe care agenția U.P.I. îl caracterizează drept „un susținător con
secvent al implicării în Vietnam", a afirmat că „în nici un fel de 
condiții nu trebuie să devenim implicați într-un nou război te
restru în Asia". Senatorul George Aiken extindea neliniștea sa 
pe plan electoral: el părea preocupat de soarta candidaților repu
blicani în alegerile din noiembrie în cazul în care Washingtonul 
intensifică prezența sa în Laos. „Orice amestec masiv al S.U.A. 
(în Laos) va avea efecte dezastruoase" — avertiza senatorul.

Senatorul William Fulbright a declarat că potrivit „unei înalte 
oficialități" a actualei Administrații „Laosul este chiar mai im
portant decît Vietnamul". Senatorul se întreba î „Dacă Vietnamul 
a fost destul de important pentru a justifica trimiterea a jumă
tate de milion de militari americani, atunci, în lumina acestei 
opinii, trimiterea cărui număr de militari poate fi justificată în 
Laos ?“. întrebarea preocupă lumea politică de dincolo de ocean. 
Calmantele oferite de Casa Albă nu și-au făcut efectul. începutu
rile aventurii vietnameze sînt prea proaspete pentru a putea fi 
acceptate cu ușurință explicațiile echivoce privind politica ameri
cană în Laos, politică pe care WASHINGTON POST o caracte
rizează drept „inexplicabilă și sub orice critică".

Există posibilitatea soluționării crizei laoțiene ? Declarația în 
cinci puncte a Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos 
oferă o soluție realistă, constructivă a problemelor. Esența regle
mentării o relevă primul punct: „Toate țările trebuie să respecte 
suveranitatea, neutralitatea, unitatea și integritatea teritorială a 
regatului Laos potrivit dispozițiilor acordurilor de Ia Geneva din 
1962“.

NEW YORK TIMES observa că „Pentagonul nu se 
> de sutele de misiuni ale aviației de bombardament

EUGENIU OBKEA

R. P. POLONĂ. — La șantierele navale din Gdansk.

• „TANZANIA se află anga
jată în lupta pentru lichidarea 
exploatării", a declarat președin
tele Julius Nyerere, care Între
prinde o călătorie într-o serie 
de regiuni ale țării. Această 
luptă, a relevat președintele, este 
mult mai grea decit cucerirea 
independenței politice. „Tanza
nia nu a atins un asemenea sta
diu în care să existe proprieta
tea colectivă, însă țelul princi
pal al partidului de guvernă- 
mînt, Uniunea națională africa
nă din Țanganika este tocmai 
de a realiza acest scop", a con
chis Julius Nyerere.

Raționalizarea 

energiei 
electrice 

in Suedia
Din cauza condițiilor clima

terice extrem de vitrege, din 
această iarnă, în Suedia a fost 
necesar să se ia o serie de 
măsuri în vederea raționaliză
rii consumului de energie elec
trică. Un comitet special con
stituit a hotărît să aplice mă
surile preconizate de. guvern 
în acest sens pe perioada 12— 
26 martie, dar există temeri 
că această perioadă va ttebui 
prelungită.

Raționalizările vor fi făcute; 
în primul rînd. în industrie 
care urmează să-și reducă con
sumul cu 7 la sută. Ca urma
re a acestor restricții, circa 
1 500 de întreprinderi vor fi 
nevoite să-și micșoreze pro
ducția. Iluminarea străzilor și 
a piețelor, precum și reclame
le luminoase constituie, de a- 
semenea, un alt domeniu unde 
economia de curent electric se 
va face puternic simțită. Au
toritățile au adresat un apel 
locuitorilor de a reduce cel 
puțin cu 10 la sută consumul 
de electricitate în gospodărie

» STUDENȚII Universită
ții din Rabat au încetat greva 
declanșată cu o lună în urmă, 
reintorcindu-se la cursuri. 
Greva, declarată in sprijinul 
cererilor de introducere a u- 
nor reforme ale sistemului de 
invățămint, s-a încheiat ca 
urmare a apelului lansat de 
Uniunea studenților maro
cani (U.N.E.M.), care i-a che
mat pc studenți la reluarea 
activităților universitare, în 
timpul tratativelor dintre 
guvern și reprezentanții 
U.N.E.M. Aceștia se vor în- 
tilni duminică in localitatea 
Ifrane din centrul Marocului, 
unde vor analiza cererile stu
denților. Eventualele soluții 
asupra cărora vor conveni 
participanții urmează să fie 
prezentate în cadrul primei 
sesiuni a înaltului Consiliu 
pentru educație, creat de gu
vern in vederea pregătirii 
unor proiecte de reformă a 
sistemului de invățămint.

Precizări privind 

programul japonez 

de autoapărare
Directorul general al Agen

ției pentru autoapărare din 
japonia, Yasuhiro Nakasone, 
a făcut în fața ziariștilor stră
ini din Tokio o declarație pri
vind „Apărarea Japoniei", în 
care, pentru prima oară de la 
alegerile generale din decem
brie 1969, a prezentat propu
neri privind elaborarea pro
gramului japonez de autoapă
rare.

El a subliniat că „o dată cu 
schimbările survenite în situa
ția internațională și dezvolta
rea economiei japoneze în ul
timul deceniu, este necesară o 
reexaminare a sistemului de 
apărare al Japoniei. Apărarea 
țării, a spus el, a devenit o 
problemă politică importantă". 
Nakasone a declarat că, atît 

Agenției pentru a’u- 
cît și cea a forțe

existența 
toapărare,

lor. militare aflate în subordi- 
nea acesteia, sint în general 
greșit înțelese și interpretate, 
intrucît se mai crede încă că 
ele „mai poartă păcatul vechii 
armate, care a acționat, după 
cum se știe, în timpul celui 
de-al doilea război mondial, 
independent de organele poli
tice ale țării".

Exprimîndu-și opinia că „a- 
părarea Japoniei trebuie să 
se facă pe baze naționale" și 
că o hotărîre în acest sens tre
buie luată în urma unor dis
cuții publice, Nakasone a pre
cizat că misiunea sa constă 
tocmai în inițierea acestor dez
bateri asupra apărării. El a 
insistat asupra faptului că a- 
părarea trebuie să facă parte 
integrantă din diplomația ță
rii, amintind că una din mari
le greșeli săvîrșite înainte de

război a constat în prioritatea 
activității militare asupra ce
lei diplomatice. Intrucît pînă 
acum capacitatea de apărare 
a țării a fost stabilită și diri
jată ca urmare a consecințe
lor ultimului război mondial, 
eu mă pronunț în favoa
rea principiului ajutorării 
pentru autoapărare — a. spus 
vorbitorul. Tratatul de secu
ritate (japono-american) va 
trebui să fie deci aplicat in 
limitele, acestui principiu, a 
declarat Nakasone, bazele mi
litare din Japonia urmînd să 
f»e puse, ca principiu general, 
sub controlul și administrarea 
autonomă a Japoniei.

în încheiere, șeful forțelor 
japoneze de autoapărare a 
propus înființarea în cadrul 
Dietei a unui comitet perma
nent pentru apărare, care să 
supravegheze activitatea mili
tară.

Toate aceste probleme ur
mează să fie luate în discuție 
<u ocazia elaborării celui de-al 
patrulea plan cincinal de dez
voltare a forțelor de autoapă- 
-are, care va începe în 197‘Ă 
Concluziile dezbaterilor în if- 
eeastă problemă urmează 
fie publicate spre sfirșitui a- 
nului în prima „carte albă a 
apărării naționale", elaborată 
de la sfirșitui războiului.

ECLIPSA SECOLULUI"
I • ÎNTUNERIC în plină zi.
• PĂSĂRILE AU ADORMIT.
• TREI MINUTE SOARELE

A DISPĂRUT...

Milioane de ameri
cani, numeroși vizitatori 
străini și savanți din 13 
țări, au urmărit sîmbă
tă Ia prînz „eclipsa se
colului", care a lăsat în 
întuneric, în plină zi, 
timp de mai multe mi
nute, un teritoriu în
tins de la Florida pînă 
la Massachusetts. Cei 
aproape 1 milion de lo
cuitori ai fîșiei de pă- 
mînt late de circa 160 
kilometri, unde Luna a 
acoperit, timp de aproa
pe 3 minute, Soarele, au 
fost martorii unui spec-

atuncitacol straniu
cînd, In miezul zilei, s-a 
făcut întuneric total, 
temperatura a scăzut 
brusc, iar vîntul a înce
put să sufle puternic. 
Păsările au 
unele flori 
corola.

Locul cel
bil observațiilor științi-' 
fice a fost orașul Mia- 
huatlan din statul me
xican Oaxaca, unde e- 
clipsa totală a durat 203 
secunde. Aici a fost in
stalat cartierul general 
al savanților americani.

adormit, iar 
și-au închis

mai favora-

sovietici, francezi mexi
cani etc. O echipă a 
N.A.S.A. și-a propus să 
analizeze structura chi
mică a coroanei solare, 
în acest scop s-a utili
zat un aparat modern 
denumit „bolometru" 
care măsoară radiația e- 
lectromagnetică în spec
tru infraroșu la o tem
peratură de 1,8 grade 
Kelvin, cu ajutorul he- 
liului lichid.

Savanți sovietici au 
declarat că principalele 
cercetări pe care le-au

oca-efectuat cu această 
zie, au vizat nivelul po
larizării în coroana so
lară.

Primele informații ști
ințifice au fost difuzate 
de doctorul Arthur Cox 
de la laboratorul din 
Los Alamos, care, îm
preună cu alți 23 de sa
vanți, a efectuat obser
vații și a fotografiat de 
la bordul unui avion 
„Boeing 707“ coroana 
solară întinsă pe circa 
1 609 000 kilometri. El a 
declarat că experimen
tele s-au desfășurat

succes, iar spectacolul 
oferit de acest fenomen, 
a fost extraordinar.

Medicii oculiști se tem 
însă de unele efecte no
cive ale eclipsei asupra 
retinei persoanelor care 
nu și-au luat măsuri de 
prevedere necesare, în 
ciuda numeroaselor și 
insistentelor avertismen
te difuzate prin 
la televiziune și 
să. Privirea cu 
liber a eclipsei, 
clarat aceștia, 
crea afecțiuni grave al» 
retinei.

radio, 
în pre- 
oehiul 

au de- 
poate 5
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• LA Leipzig au luai sfirșit 
lucrările Conferinței muncitori
lor din întreaga Germanie, la 
care au participat reprezentanți 
ai muncitorilor și ai unor organi
zații sindicale din R.D.G., R.F.G. 
și Berlinul occidental. La confe
rință a participat, printre invi
tații străini, și Constantin Dră- 
ghici, reprezentant al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro- 
mânia.

Timp de două zile, participan- 
ții au discutat probleme referi
toare la intensificarea luptei 
pentru asigurarea păcii și securi
tății in Europa.
• IN NOAPTEA de sîmbătă 

spre duminică, aeroportul lon
donez Heathrow a fost din nou 
închis, ca urmare a grevei pom
pierilor care revendică majo
rarea salariilor. Acțiunea lor a 
primit sprijinul altor cîteva mii 
de lucrători de la diverse servi-

cii auxiliare ale aeroportului, 
care fac parte din sindicatul 
muncitorilor din transporturi. A- 
ceștia au decis să boicoteze toa
te avioanele care aterizează la 
Heathrow în cursul nopții.

Reprezentanți ai administra
ției aeroportului au anunțat că 
pierderile înregistrate, ca urma
re a grevei, se ridică la 6 mi
lioane lire sterline.

mișcările seismice subterane în
registrate din nou în ultimele 
zile, au pierdut din intensitate. 
Vulcanologii prezenți la Pozzuo- 
li nu au putut să dea nici o ex
plicație noului fenomen.

FENOMEN STRANIU 
LA POZZUOLI

• UN straniu fenomen a fost 
Înregistrat sîmbătă în regiunea 
de vest a orașului italian Poz- 
zuoli. Surse de apă rece, prove
nind din adâncurile pămîntului, 
s-au încălzit brusc, iar apa cal
dă, a cărei temperatură atinge în 
mod normal 50 de grade, a înce
put să fiarbă. în același timp, 
crăpăturile scoarței terestre și

• GUVERNUL grec a anunțat 
încheierea unui acord de inves
tiții cu armatorii Aristoteles 
Onassis și Stavros Niarchos. In 
schimbul a 620 milioane dolari, 
Onassis, „grecul de aur“, cum 
este supranumit de către cona
ționalii săi, a primit concesio
narea unei rafinării de petrol, 
capabilă să prelucreze 7,5 mili
oane tone de țiței anual.

La rîndul său, Niarchos, ve
chiul rival al lui Onassis, a pri
mit concesionarea exploatării și 
extinderii rafinăriei de la Aspro- 
pyrgos, în schimbul a 200 mili
oane dolari.

Se precizează că investițiile 
respective vor fi destinate finan-

țării industriei de aluminiu și 
alumină de la Megara, a unor 
uzine electrice și șantiere na
vale.

„COOPERARE" INTRE 
TAILANDA Șl MALAYEZIA
• LA BANGKOK s-a anunțat 

oficial că intre guvernele tai- 
landez și malayezian, a fost 
semnat un acord care prevede 
„cooperarea" între forțele de 
poliție ale celor două țări, în 
regiunea de frontieră, împotriva 
unităților de partizani. Potrivit 
acordului, 2 000 de militari ma- 
layezieni vor pătrunde pe teri
toriul Tailandei și se vor alătu
ra forțelor de poliție ale auto
rităților de la Bangkok pentru 
a anihila activitatea unităților 
de guerilă din regiunile de jun
glă aflate în apropierea frontie
rei dintre cele două țări.

» LIDERUL partidului con
servator din Marea Britanie, 
Edward Heath, a condamnat 
proclamarea republicii in Rho
desia de către regimul Iui Ian 
Smith, dar a ținut să sublinieze 
că, in cazul în care partidul său 
ar veni la putere după viitoare
le alegeri, ar încerca să ducă 
tratative cu această tară.

INSULELE BARBADOS. — Clădirea parlamentului din Brid- 
getow.
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