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CÎND ÎN SECȚIE 
ACȚIONEAZĂ
UN
MICROCLIMAT

DE PRODUCȚIE
Colectivul de muncă are po

sibilitatea să nu accepte decît 
disciplina, îndeplinirea exempla
ră de către fiecare a atribuțiilor 
care-i revin. Este vorba deci des
pre o autoritate colectivă, de 
funcționarea căreia depinde în 
primul rînd integrarea muncito
rilor abia veniți în uzină din 
școlile profesionale sau corecta
rea celor care „au apucat să 
crească strîmb". Investigațiile 
noastre în cîteva secții ale uzinei 
UREMOAS din București ne-au 
convins încă o dată că de felul 
în care acționează această auto
ritate colectivă depinde în mod 
nemijlocit gradul de disciplină, 
de întrajutorare reciprocă a mun
citorilor și deci amplitudinea rea
lizărilor.

Maiștrii, șefii de brigăzi, mun
citorii cu înaltă calificare, ingi
nerii, organizațiile de partid, și; 
U.T.C. sînt principalele puncte 
de sprijin ale acestei autorități 
colective, pîrghii capabile să 
impună în orice moment nivelul 
disciplinei, nivelul realizărilor. 
La secția armături de exemplu 
„toți oamenii noi care vin găsesc 
un colectiv de oameni format 
care nu le dă răgazul să stea și 
să nu se apuce de treabă. Sînt 
foarte rare cazurile cînd se iro
sesc minutele prin inconștientă" 
(ing. MIHAI MARINESCU, șe
ful secției).

Că este așa și nu altfel ne-am 
ÎSonvins din discuțiile avute cu 

mulți maiștri și muncitori 
din secție, conving realizările, 
disciplina și ordinea care dom
nește aici. Secția mecanic șef, a 
doua la care am zăbovit mai 
mult, tinde spre aceeași situație. 
Am urmărit aici procesul de 
formare a autorității colective, 
modalitățile concrete, pe deplin 
binevenite, pentru că trebuie s-o 
spunem la această secție nu cu 
mult timp în urmă indisciplina 
cu toate consecințele ei (nerea- 
lizarea planului de producție, a 
normelor de către unii muncitori, 
din cauza pierderilor de timp) se 
făcea din plin resimțită.

Numărul celor care absentează 
nemotivat, al celor obișnuiți să 
întîrzie de la lucru, al plimbăre
ților care preferau de multe ori 
să se joace decît să lucreze la 
mașină a scăzut considerabil. De 
ce? Pentru că organizația U.T.C. 
a început să acționeze : se ține 
o evidență zilnică a celor care 
absentează nemotivat, a întîrzia- 
ților, se urmărește modul în care 
ei își îndeplinesc sarcinile' de 
plan. „La ora 8 deja, în fiecare 
dimineață, ne spune Petre Nătă
rău, secretarul grupei U.T.C., 
numele lor este afișat la „Reflec
torul" secției. Din partea orga
nizației de partid un om se in
teresează zilnic de comportarea 
acestor tineri, dacă au primit de 
lucru, dacă au scule, dacă se 
achită de sarcini, dacă se mai 
plimbă", ‘

S-a numit un maistru (NICO- 
LAE PITUR) care să se ocupe 
în permanență de tinerii care ră- 
mîn sub normă, și un muncitoi 
de categoria a VUI-a care sări 
îndrume ori de cite ori au ne
voie, să-i învețe să-și ascută cu
țitele etc. Introducerea celor 9 
tineri certați cu disciplina care 
rămîneau mereu sub normă în
tr-o brigadă cu muncitori foarte 
buni „pentru a-i trage din urmă" 
(maistrul George Petculescu) a 
avut efectele scontate. Plimbă
reții, luați la rost de colegii de 
muncă au trebuit să renunțe la 
acest obicei. Apoi, dacă la sfârși
tul primei decade a lunii februa 
rie 9 din cei 36 proaspeți absol
venți ai școlii profesionale rea
lizau norma doar în proporție de 
65 la sută, la sfîrșitul lunii le

Nisipurile și-au plimbat coame
le dunelor de la un capăt la al
tul al cîmpiei. Și în nestatornicia 
lor au fixat aici ne rodnicia pă
mântului. Dar oamenii, acești gos- 
po.dari, de la Dunăre, .s-au ^b&ut 
neîncetat să scoatar ceva din 
aceste nisipuri care le-au ajun: 
pînă sub streașină casei. Au să
pat adine în dune și-au îniplîn- 
tat adine în pămîntul negru ră
dăcina viței și i-au scos rodul 
deasupra să se pîrguiască in 
soare.

Dar suprema stăpînire a omu
lui asupra nisipurilor nu a fost 
încă instaurată. Pentru a ajunge 
aici a fost elaborată o aderării 
tă strategie.

I, MORARU

(Continuare in pag. a 11-a)
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lașul, important centru uni
versitar studențesc și cultural 
al țării, a găzduit în zilele de 21 
și 22 martie, lucrările Colocviu
lui național studențesc „Rolul fi
lozofiei marxiste și al culturii n- 
maniste în fotmarea viitorului 
specialist"

Autentică inițiativă studen
țească, reuniunea de la Iași, or
ganizată sub egida Comitetului 
executiv al U.A.S.R., a reafirmat 
înalta responsabilitate socială a 
tineretului universitar, maturita
tea gîndirii sale politico-ideolo- 
gice.

După ce la București și la Cluj, 
în cadrul colocviilor naționale 
„Socialismul și democrația" și 
„Omul în lumea contemporană" 
au fost abordate probleme majo
re ale activității politico-ideologi- 
ce desfășurate de către Asocia
ții, reprezentanții studenților din 
toate centrele universitare, în
truniți la Iași, înscriindu-se fi
resc în contextul preocupărilor 
întregului tineret universitar de 
a dezbate documentele progra
matice ale celui de al X-lea Con
gres al P.C.R., de a cunoaște te
meinic politica generală internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru și-au ales ca temă for
marea personalității politice mi
litante a viitorului specialist, re
ceptiv la realitățile etapei actua
le, conștient de îndatoririle sale.

Răspunzînd invitației studen
ților, la lucrările Colocviului au 
participat tovarășii Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui, AIiu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului executiv a! 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean de partid 
Iași, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului, activiști de partid 
și de stat care lucrează în dome
niile învățămîntului, rectori ai 
instituțiilor de învățămînt superi-

or ieșene, cadre didactice univer
sitare.

Colocviul a fost deschis de 
tovarășul Traian Ștefănescu — 
președintele Consiliului U.A.S.R., 
secretar al C.C. al U.T.C. Din 
partea organelor locale de partid 
și de stat și a forurilor universi
tare ieșene au rostit cuvinte de 
salut tovarășul Miu Dobrescu, 
prof. dr. docent Ion Creangă, 
rectorul Universității „Al. I. 
Cuza", și acad. Cristofor Simio- 
nescu, rectorul Institutului Po
litehnic.

Referatul Comitetului executiv 
al U.A.S.R., referatele Consilii
lor A. S. din centrele universitare 
Iași și București precum și nu
meroși vorbitori — studenți ai fa
cultăților umanistice, tehnice sau 
cu profil artistic, cadre didactice 
care lucrează în catedrele de ști
ințe sociale — au subliniat nece
sitatea pregătirii filozofice și po- 
litico-ideologice a studenților, 
singura în măsură să confere ges
tului de angajare socială aureo
la unui act de opțiune conștient, 
de adeziune deplină la politica 
generală a partidului și statului 
nostru.

In mod deosebit s-a
ideea că perfecționările aduse 
școlii superioare prin Directivele 
C.C. al P.C.R. și legea învățămîn
tului, asigură o proporționalitate 
optimă atît în ceea ce privește pre
gătirea studentului ca specialist 
cît și formarea lui ca intelectual, 
ca om cu o cultură umanistă 
temeinică, cu profunde cunoștin
țe filozofice și politico-ideologi- 
ce, devotat patriei, militant pen
tru promovarea triumfului idea
lurilor umanismului și patriotis
mului socialist.

In încheierea lucrărilor Coloc
viului, invitații și participanții au 
ascultat cu viu interes cuvîntări 
le rostite de către tovarășii Mir 
cea Malița și Ion Iliescu.

IN ZONA TERENURILOR NISIPOASE 
DIN SUDUL OLTENIEI SE REALIZEAZĂ

UNUL DINTRE CELE MAI MARI 
Șl MODERNE SISTEME DE IRIGAȚII

Ocolna. Aici, la Ocolna, unde a 
fost instalat „cartierul general" 
al șantierului de irigații Sadova— 
Corabia, se construiesc barăci 
pentru muncitori, se instalează 
cantine, se montează utilaje, se 
trasează noi drumuri. In biroul 
său, inginerul șef al șantierului, 
Gheorghe Leovaridis, urmărește . 
îndeaproape mersul fiecărei lu
crări, dă dispoziții, consultă Bu- 
cureștiul. Doisprezece ani și i-a 
închinat acestei nobile lupte pen
tru rodnicia pămînturilor, străbă-

Găsită mtr-un bar, ia

de OCTAV 
PANCU —IAȘI

o
oră și într-o companie care 
stîrnesc cel —-l!_ **-------- ~
îngrijorare, 
ani declară 
miliție : —

Ion Neculce — mecanic la banda 
aeriană de montaj —■. unul dintre 
cei ce-și pun semnătura pe actw 

de naștere al „Daciei"

Foto : O. PLECA?*

GALATI : 
HOTEL TURISTIC 
ÎN CONSTRUCȚIE

La Galați in imediata vecinăta
te a Casei de cultură a sindica
telor și a centralei telefonice au
tomate se află in construcție uri 
nou obiectiv social. Este vorba 
de hotelul turistic care, conform 
proiectului de execuție, este for
mat din două corpuri distincte, 
un corp de cazare compus din 
parter și 11 nivele și un alt corp 
care va cuprinde restaurantul și 
diferite anexe. In frumusețea sa 
arhitectonică, noul hotel se ca 
armoniza cu celelalte obiective 
din zona respectivă a municipiu
lui Galați.

puțin stupoare și 
o elevă de 18 
unui lucrător de 

__  . Mă aflu aici din 
plictiseală I Este motivul pe 
care îl invocă, exp!icîndu-și 
purtarea și un tînăr de pro
fesie „fără", surprins într-o 
noapte „distrîndu-se împreu
nă cu alți trei, mai exact : 
ureînd un mic autoturism pe 
terasa unei clădiri... — Ne 
plictiseam ! In sfîrșit, pen
tru că cele două cazuri sînt 
autentice, desprinse din ra
poartele miliției și publi
cate, la timpul lor, în presă, 
hîrtia poate il mai suportă 
și pe al treilea, din aceeași 
sursă și, de asemenea, real : 
falsificînd un libret C.E.C. 
un adolescent se grăbește să 
precizeze cauza faptei sale 
reprobabile : — Din plictisea
lă 1

Nu bănuiam că voi avea 
ocazia să înmănunchez toa
te aceste trei intîmplări și, 
mai mult ca sigur, fiecare 
din ele ar fi rămas acolo 
unde am notat-o inițial, dacă, 
mai de mult liceenii sado- 
veniști din București nu 
mi-ar fi dat posibilitatea să 
consult ceea ce se cheamă 
un „Oracol", un caiet printre, 
întrebările căruia am găsit-o 
și pe aceasta : Te plictisești?

(Continuare in pag. a II-a)
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tind de la un capăt la altul țara 
cu șantierele de irigații, desecări 
și îndiguiri. Borcea 1, 2, 3, Călă
rași, Rîul Boianu, Sticleanu, Pie- 
troiu etc., etc. Drumul acestei 
bogate experiențe a ajuns acum 
la Ocolna. Parcurgînd păienjeni
șul de canale trasate pe hîrtia 
planului, ochii experimentatului 
inginer văd aievea pe cele viitoa
re, care vor împînzi suprafața de 
79 500 hectare, în perimetrul ju
dețelor Dolj și Olt, răsfirînd bi
necuvântata apă. Aceste lucrări, 
realizate prin cooperare, prevăd 
o automatizare totală, de la in
trarea apei în canalul de aducțiu
ne și pînă la ieșirea ei în cîmp, 
din aspersor. Întregul sistem hi
drotehnic va fi format numai din 
conducte sub presiune. Astfel a- 
pele Dunării vor fi obligate să 
urce pe o terasă situată la înăl
țimea de circa 90 metri. Pentru 
aceasta este prevăzut un canal de 
captare gravitațională a apei (cir
ca 50 m.c.tsec.), a cărei admisie 
se face in incintă printr-un stă- 
vilar cu deschiderea de 7 m., am
plasat în corpul unui dig ce rea-

Uzează legătura Dunăre — cana
lul de aducțiune principal. Prin 
canal apa este adusă sub terasa 
comunei Dăbuleni, de unde este 
expediată cu ajutorul unei stații 
de pompare, printr-o conductă ■de> 
3 660 mm’., la înălțimea amintită. 
Apoi, drumul ei continuă prin- 
tr-un canal deschis și distribui
tă in canalele secundare, pe care 
sînt amplasate stațiile de pompa
re, de punere sub presiune și re- 
pordpare. O stație de repompare, 
de circa 25 mc.ls, va ridica apa, 
pe cea de a doua terasă, la 42 
m înălțime, urmînd același curs.

Pentru ca apa să poată fi supu
să acestei riguroase geometrii este 
nevoie de o muncă uriașă, de un 
consum de materiale considerabil. 
1 600 km conducte metalice, cir
ca 300 km canale deschise și pe
riate, 153 stații, sute de alte lu
crări (poduri, stăvilare, defrișări), 
sînt citeva cifre care exprimă sin
tetic această întreprindere a con
structorilor hidrotehnicieni. În
treaga cantitate de conducte, de 
dale și beton va fi realizată aici, 
pe șantier, prin montarea fabri
cilor cu profilurile respective. Un 
sector mecanic dezvoltat, condus 
cu competență de tînărul inginer 
șef Al. Nicolescu, asigură realiza
rea lucrărilor în timpul stabilit și 
la nivelul impus de importanța 
lor.

(Continuare in pag. a 11-a)
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Cu toată opoziția apărătorilor steliști, jucătorul timișorean va reuși 
in final să înscrie un frumos drop-gol. (Steaua—Universitatea Ti

mișoara, scor final 3—6).
Foto : IONEL BĂRBIERU

uapid 18 10 4 4 26—17 24
F.C. Arg. 18 8 4 6 33—23 20
Din. Buc. 18 9 2 7 34—25 20
Univ. Cr. 16 7 6 3 23—17 20
U. Cluj 18 6 8 4 25—20 20
U.T.A. 18 9 2 7 26—2G 20
St. Roșu 18 9 2 7 25—26 20
Steaua 18 8 3 7 40—24 19
Jiul 18 8 3 7 22—24 19
Din. Bc. 18 7 5 6 28—31 19
Petrolul 18 6 5 7 18—19 17
Farul 17 7 2 8 21—25 16
C.F.R. 18 6 3 9 16—27 15
Crișul 17 6 2 9 23—32 14
Polit. 18 5 2 11 20—25 12
A.S.A. 18 3 3 12 12—31 9

La o masă, sorbindu-și obișnui
ta cafea de diminieață — înde
letnicire care se întinde pe par
cursul mai multor ore — într-o 
ținută de-a dreptul indecentă, 
se află tînâra Mariana Răsco
leanu. Consumatorii din jur, la 
fel de obișnuiți și ei. Observînd 
obiectivul aparatului de fotogra
fiat îndreptat spre sală, fata își 
etalează și mai vizibil farmece
le, sperînd în taină să nu ră- 
mînă neobservată.

— Pentru ziar ? întreabă ea, 
zîmbind la gîndul că o s-o ad
mire o țară întreagă.

— Nu, pentru „Reflector" I i 
se răspunde sec.

Tînăra își lasă dintr-o dată 
farmecele la o parte și devine 
neliniștită... apoi enervată.

— Vă rog nu mă compromiteți! 
La „Reflector", apar, de obicei... 
știți dvs. cine ! Nu-i așa că nu 
mă puneți ? zîmbește galeș pri
vind pe fotograf cu coada ochiu
lui.

Asemenea raiduri ale colecti
vului constituit la inițiativa co
mitetului municipal al U.T.C., 
au căpătat caracter de regulari
tate în Deva. Exemplele culese 
sînt înfățișate la gazeta de stra
dă intitulată „Reflector", am
plasată în locul cu cea mai ma
re afluență de trecători pentru 
a fi cunoscute și judecate de o- 
pinia publică. De un an încoace 
„Reflectorul" aduce în fiecare 
lună vești noi despre viața, ac
tivitatea șj comportarea tineri 
lor din Deva, atrăgînd ca un 
magnet trecătorii care pe neob
servate sînt puși în situația să 
ia atitudine față de aspectele ș 
fantele semnalate

Dar să revenim la scena de

„REFLECTORUL1
uteciștilor din

Deva-o eficientă
tribună educativă
la bar. La cîteva zile după raid, 
apare „Reflectorul" cu întreba
rea „încotro, tinere Chipul 
Marianei Răscoleanu, despre 
care s-a aflat între timp că 
n-are nici o ocupație, se gă
sește în prim-plan, însoțit de un 
comentariu al redacției : „Ce-i 
prea mult nu-i sănătos, ce-i prea 
scurt nu e frumos" Spectatorii 
o privesc și rîd. Rîsul lor este 
o reacție firească o opiniei pu
blice o orașului, o dovadă că 
tocuitorii săi nu se împacă ev 
asemenea atitudini. Așa cum c 
demonstrează din plin și alte si
tuații, în care însă numai rîsul 
nu este de ajuns, ca aceea a ce
lor patru huligani de pe șantie
rul termocentralei de la Mintia 
condamnați cu puțină vreme îna-

iote pentru ultraj contra bunelor 
moravuri. Vorbind despre huli
gani trebuie să spunem că a- 
ceștia furnizează periodic exem
ple „Reflectorului". O ediție, 
purtînd chiar acest titlu, înfă
țișează cîțiva tineri de, la Ex
ploatarea minieră, condamnați în 
public pentru fapte similare 
alta, intitulată „Opinia acuză" 
decăderea fizică și morală la 
care a ajuns tînărul Costică 
Bătrînu de la întreprinderea de 
prefabricate din beton Bîrcea. 
aflat sub influența alcoolului. 
Este redat în mai multe ipos
taze : încercînd să-i ia banii ți
nui coleg, amenințîndu-I cu cu 
țitul, distrugînd fără milă obiec
tele pe care le întîlnește în 
cale în camera în care locuia.

O fotografie alăturată înfățișează 
aspecte de la adunarea publică 
a muncitorilor acestei întreprin
deri care a hoțărît în. unanimi
tate să propună conducerii sanc
ționarea acestui tînăr cu desfa
cerea contractului de muncă și 
deferirea lui justiției.

Aceeași atitudine angajată au 
adoptat-o colectivele de muncă 
la procesele publice — nu pu
ține la număr — care au jude
cat astfel de cazuri. De altfel și 
colectivul redacțional al „Re
flectorului" consideră o datorie 
permanentă a sa să specifice — 
cum a procedat, de pildă, în ca
zul celor de la Mintia — că cel 
înfățișați „nu reprezintă pe ti
nerii șantierului. Ei sînt niște 
accidente în aceste locuri, în fa
milia constructorilor care le re
fuză ca pe niște corpuri străine, 
supărătoare.

Unul din raiduri a avut în 
obiectiv comportarea tinerilor 
în sălile de spectacole. Ce ocazie 
putea fi mai nimerită decît un 
concert de muzică ușoară ? Ia- 
tă-i așadar, pe membru colec
tivului de redacție înarmați cu 
aparatul de fotografiat, în salax 
„Arta". Clișeele sînt consumate 
cu repeziciune, fotograful. are 
intens de lucru. Elevul Nicanor 
Ștefăniuc din clasa a Vil-a (re
țineți : clasa a VII-a I) a Școlii 
generale „Dr. Petru Groza" este 
surprins șezînd pe balustrada de 
la balcon, ou sticla de coniac 
•daturi, fluierînd din degete cît

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a ll-ai

Politehnica-Dmamo Ba
cău ; steagul Roșu-Raptd ; 
F.C. Argeș — U. Cluj ; Pe
trolul — Farul ; Dinamo 
București-Steaua ; C.F.R. 
— Crișul fUniv. Craiova — 
A.S. Armata; U.T.A. — 
Jiul.

® Acțiuni de
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sportivă in

rindul elevilor
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ii București Margaret Lee intr-o scenă 
standard

CRONICA FILMULUI
<< Din cele șase zile în care 
>? s-a desfășurat faza pe centrul 

universitar București a Festi- 
>? valului studențesc de artă, în 
<< aproape trei, scena Casei de 
>> cultură „Grigore Preoteasa" a 
<< găzduit formații de divertis- 
>> ment. Spunînd divertisment, 
<< înțelegem, de fapt, muzică u- 
>> șoară, cu toate că majoritatea 
<< celor peste zece colective ar- 

tistice au deghizat concertele 
în programe de estradă, în- 

?> cercînd să le. argumenteze cu 
prezentări spirituale, monolo- 

«ț guri și scenete umoristice. 
I? N-am fi avut nimic împotri- 

S vă să urmărim versiuni stu- 
? dențești ale spectacolelor o- 
> ferite de teatrele de revistă, 
? dar, din păcate, n-am prea a- 
X vut prilejul. Sîntem convinși, 
? viața cotidiană din institute, 
> facultăți, cămine poate consti- 
< tui o inepuizabilă sursă de in- 
$ spirație pentru alcătuirea u- 
? nor programe amuzante, și la 
$ fel de convinși că există mulți 
< studenți talentați, cu autentic 
> simț al umorului, care să le 
< poată scrie și interpreta. Și 
> totuși, cu rare excepții, am as- 
< cultat glume nesărate, din cel 
> mai periferic repertoriu al ge- 
< nului, vag și neinspirat asezo- 
> nate la specificul vieții 
< studențești. în afară de spec- 
> tacolul „Cum v-ar place" al 
< Universității, parcă mai a- 
> proape de ceea ce s-ar putea 
< numi revistă studențească, res- 
> tul programelor ne-au deza- 
< măgit printr-o greu justifica- 
> bilă lipsă de varietate, fante- 
< zie și bun gust. Să căutăm 
> explicația, de pildă, în faptul 
< că același instructor (Petre 
> Bokor) a îndrumat nu mai pu- 
< țin de trei formații (de la in- 
> stitutele de Construcții, Agro- 
< nomic și de la Academia de 
? studii economice), două din- 
> tre acestea prezentîndu-se în 
> festival cu programe intitula- 
> te identic ?

GUST

u

Dacă ambalajul așa zis u- 
moristic — vădit încropit — 
a îmbrăcat strident, ca o hai
nă de împrumut, aceste mani
festări, pe care le doream cu 
adevărat studențești, concer
tele propriu-zise ne-au oferit 
și motive de satisfacție. Am 
remarcat, în primul rind, fap
tul că orchestrele studențești 
cultivă un repertoriu de cali
tate, foarte variat, în care 
predomină muzica româneas
că. în general bine puse la 
punct, aceste formații restrin- 
se se străduiesc să aibă un 
timbru propriu, unele afirmîn- 
du-și personalitatea prin in
terpretarea compozițiilor pro
prii. Nu insistăm asupra evo
luției formației vocal-instru- 
mentale „Mondial", deja con
sacrată, dar trebuie să men
ționăm că, prin compozițiile 
lui Romeo Vanica pe versuri 
clasice (am ascultat în festi
val cîteva frumoase piese noi)

ea a dat tonul unei interesan
te modalități de creație, pre
luată și de alte orchestre. Așa, 
de pildă, formația „2001“ a 
Universității își are compozi
torul ei — Traian Găiseanu, 
care și-a scris melodiile pe 
versuri de Eminescu („La 
Steaua", „Lacul"), și Blaga 
(„Cornul de vînătoare") — ca 
și solistul propriu — Romeo 
Rusu, interpret sensibil, pe 
cale să-și profileze un stil dis
tinct. Alte orchestre — ca cele 
ale Institutului politehnic sau 
Academiei de studii econo
mice — s-au prezentat ca o- 
norabile formații de acompa
niament. Dintre numeroșii so
liști care s-au perindat prin 
fața microfonului, unii au cu
cerit pe drept cuvînt aplau
zele colegilor lor, prezenți în 
sală în număr impresionant. 
I-am reținut, în mod deosebit, 
pe Vasile Apreotesei — pen
tru discreta parodie a unor, 
vechi romanțe, Romulus Du
mitrescu, Luminița Eremie, 
Georgeta Marinescu, Elvira 
Pașcanu, Mona Pamfil. Pe 
Puiu Năstase, avantajat de o 
voce plină, bine lucrată, ca și 
de o mai îndelungată expe
riență, l-am fi preferat într-un 
repertoriu care să-l reprezinte, 
căci împrumuturile de la ce
lebrități mondiale (Celentano, 
de exemplu) îl duc, deocam
dată, la imitații de mîna a 
doua.

Festivalul a demonstrat din 
nou că genul ușor se bucură 
și printre studenți de mare 
popularitate. Din păcate, am 
înregistrat prea multe note 
false pe portativul divertis
mentului. N-ar fi fost oare fi
resc ca pe scena acestei tra
diționale competiții să-și gă
sească loc numai manifestări
le de ținută, cu adevărat re
prezentative pentru mișcarea 
artistică studențească ?

*

muu om mm
(Urmare din pag. I)

EUGEN COMARNESCU

MEDIOCRE
JOCURI DUBLE

„REFLECTORUL4
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(Urmare din pag. T) 
îl țin puterile. Un alt tînăr este 
urmărit de cînd începe să-și con
fecționeze din hîrtie o pîlnie și 
pînă și-o așează la gură, scoțînd 
din ea sunete stridente, sălba
tice. în spate, un grup de elevi 
ai Liceului „Decebal", acompa- 
niați de cîteva fete fără ocu
pație, se încing la dans în ritmul 
melodiilor de pe scenă produ- 
cînd un vacarm de nedescris. 
Fotograful nu scapă, bineînțeles, 
nici una din aceste ocazii. A 
doua zi oglinda comportării lor 
reprobabile — pusă față în față 
cu imagini care reflectă atitudi
nea decentă, civilizată a marii 
mase a spectatorilor — este adu
să sub privirile publicului și 
a conducerilor școlilor frecven
tate de acești elevi pentru a fi 
tratate cum se cuvine.

Deși le relevă cu pregnanță, 
„Reflectorul" nu are în atenție 
doar aspectele critice. El redă 
cu generozitate fapte luminoase 
din viața și activitatea tinerilor, 
inițiativele mai importante ale 
organizațiilor U.T.C. de pe raza 
municipiului, consemnează și 
participă la toate marile eveni
mente pe care le trăiește orașul. 
O ediție specială a fost consa
crată marelui eveniment trăit 
de constructorii de pe șantierul 
termocentralei Mintia. Intitulată 
sugestiv „Steaua de pe Mureș", 
ediția reflectă aspecte premergă
toare punerii în funcțiune a 
primului grup de 210 MW — 
„victorie de prestigiu a compe
tenței, tenacității și abnegației 
în muncă", cum se exprimă co
lectivul redacțional. Fotografii
le redau chipuri luminoase de 
tineri, formații întregi de lucru

care și-au adus o prețioasă con
tribuție la obținerea acestui suc
ces. Nu de mult „Reflectorul" 
i-a avut în obiectiv pe tinerii 
aflați la vîrsta majoratului, evi- 
dențiindu-i pe cei mai merituoși 
dintre ei, iar în prezent popu
larizează pe larg regulamentul 
și criteriile de participare la în
trecerea Ștafeta muncii tine
rești — Deva 1970, în care sînt

angrenate organizațiile U.T.C. 
din municipiu.

„Reflectorul* a devenit astfel 
o parte integrantă a vieții so- 
cial-politice a orașului, o tribună 
propagandistică de o mare efi
ciență. Publicul așteaptă fiecare 
ediție cu interes și nerăbdare. 
De aceea s-a și luat măsura ca 
de la apariția lunară, să se 
treacă la una săptămînală.

Pentru această acțiune dusă 
cu o consecvență lăudabilă, Co
mitetul municipal al U.T.C. Deva 
merită toate felicitările. După 
cum inițiativa merită să fie 
extinsă și generalizată și în alte 
localități.

Se montează utilajele sosite, al
tele sînt menținute în stare de 
funcționare, altele conservate. O- 
perațiile sînt excutate de circa 
100 de mecanici, majoritatea ti
neri, cu cel puțin 4—5 ani vechi
me în această muncă, care au 
„luptat pe frontul" șantierelor de 
îmbunătățiri funciare ale țării, oa
meni cu înaltă calificare. Meca
nicul Ion Bunescu și-a petrecut 
12 ani, din cei 26 cit numără 
vîrsta sa, pe aceste șantiere, fiind 
unul dintre cei mai de nădejde 
mecanici. In ziua venirii noastre 
era plecat la București să facă re
cepția unor motocompresoare de 
la uzina „Timpuri noi". Pentru 
activitatea deosebită a fost decorat 
cu Ordinul Muncii clasa a IlI-a. 
La același nivel al calificării au 
ajuns foarte mulți tineri care s-au 
angajat să activeze pe marele 
șantier al apei.

Și tot nu întîmplător li s-au 
încredințat inginerilor Ion Dumi- 
trache, Constantin Aldea, Ion 
Orzaru conducerea laturilor. Ace
eași responsabilitate o poartă și 
maiștrii Costache Dobre, Ilie Mi- 
trică, Stelian Melinte și alții. O 
riguroasă selecție a oamenilor cu 
cea mai corespunzătoare pregăti
re asigură viitoarea rodnicie a 
cîmpiuor de nisip. Mă aflam la 
coloana auto, situată în margi
nea comunei Dăbuleni. Un tînăr 
venise să dea probă de lucru. 
Cineva cerea mai multă îngădu
ință. Dar șeful coloanei, Vasile 
Chițimia, un om de talie potrivi" 
tă, cu ochii vioi, care vorbește 
rar, dar hotărît, se arăta neîndu
plecat, deși nu-l depășea, decît 
cu cîțiva ani, ca vîrsta, pe tînă- 
rul respectiv.

— Ne trebuie oameni pregătiți, 
de aceea trebuie bine verificați. 
Nu e o lucrare oarecare I (Nu 
degeaba i se spunea, în glumă, 
„inginerul").

Pe Dunăre, la kilometrul 661, 
in limbajul oamenilor de la șan
tier C. O. (Cota Zero), lucrările 
canalului de aducțiune (peste 10 
km lungime și 72 m lățime) 
cqntinuă neîntrerupt. Pe draga

lui Nicolae Simionescu lucrează 
electricieni, dragori, mecanici, 
marinari cu experiența Văii Cara- 
su, majoritatea tineri ca Nicu 
Costache, Gh. Milu, Aceaium Aii. 
Alături de echipajul lor, alți ti
neri (A. Pastia, Stan Ghenu, Flo
rian Sarcină) veghează la buna 
funcționare a uzinei electrice, 
care furnizează energie pentru 
dragă și pentru celelalte utilități.

La fel cu „inginerul" Chițimia, 
și toți ceilalți tineri de pe șantie
rul de irigații Sadova — Corabia, 
ei au înțeles înalta responsabili
tate ce le revine la locul de mun
că. Dacă șeful mecanic, de-aici 
Ion Curcă, ni-i lăuda în bloc, 
pentru disciplina de care dau do
vadă în condițiile vitrege ale izo
lării (uneori abia se poate intra 
cu tractorul la C zero) înseamnă 
că acești tineri știu să-și poarte 
cu demnitate vîrsta.

Iar această demnitate a tinere
ții o vor simți în următorii ani 
cîmpiile nisipoase, de la Sado
va pînă la Corabia, în rodul lor 
greu. Marea ofensivă a nisipuri
lor a-nceput.

Încă de la titlu, „Joc dublu în 
serviciul secret", ești tentat să 
devii bănuitor, să intuiești adică 
exact „calibrul" acestui tehnico- 
lor italo-spaniol. După o primă 
parte, de film polițist aproape 
onest, unde ni se înfățișează de
taliat o lovitură gangsterească: 
un furt la o mare bancă britani
că (bineînțeles, filmul e în tra
diția coctailului — recentă spe
cializare a studiourilor vest-euro- 
pene: acțiunea care se petrece 
in Anglia e filmată pe platourile 
spaniole cu actori care vorbesc 
italienește), ni se propune clasica 
dilemă: cine sînt în realitate 
făptașii ? Pentru că de fapt ho
ții nu sînt hoți, ci niște super- 
polițiști, agenți ai serviciului se
cret ce vor să...

Și începe o derută fără nimic 
din noblețea enigmisticii, subiec
tul e treptat degradat în bătăi 
sîngeroase, cu brutalități fals 
spectaculare, cu automobile mis
terioase, un șir de crime inexpli
cabile și — mai ales — cu peni
bile soluții salvatoare pentru un 
personaj investit cu aureola de 
erou — detectiv amator, căruia 
scenariul îi refuză orice inteligen
ță, oferindu-ni-l doar în postura 
de colecționar de pumni...

Toate defectele filmului de 
serie sînt etalate cu grijă, nelip
sind nimic, nici idila dintre 
principalul personaj și neapărat 
frumoasa colaboratoare a gang
sterilor.

Singura noutate în acest sens, 
noutate lansată de filmul poli
țist european, e faptul că spre 
deosebire de peliculele america
ne, femeia pe care detectivul o 
„recuperează" moral nu mai este 
o blondă — explozivă, ci o brune
tă — tragică...

Ca punct de reper trebuie să 
amintim că acest film se află 
chiar sub calitatea unor produc
ții precum „Șapte oameni de 
aur" sau „Noaptea e făcută pen
tru a visa", lipsindu-i elementa
rele noțiuni de bun simț profe
sional. Și cînd spunem asta nu 
ne gîndim, bineînțeles (iar bine
înțeles), la calitatea tehnică a 
peliculei și sonorizării, ci la niște 
gafe enorme, fatale, care anulea
ză narațiunii orice logică.

Deci: încă un titlu care se în
scrie în lunga listă a filmelor ru
dimentare, insistent oferite spec
tatorilor noștri...

(Urmare din pag. I)
Iată cîteva răspunsuri lua

te la întîmplare :
„N-am timp să mă plic

tisesc. Probabil se plictisesc 
numai oamenii fără ocupa
ție".

„Cum naiba să mă plicti
sesc ? în fiecare zi, îmi ră- 
min un milion de lucruri 
nefăcute !"•

„Prostii ! Nu există plicti
seală ! Este argumentul ce
lor slabi, fără energie !“

„Plictiseala e un lux care 
nu mi-1 permit. Are un preț 
prea mare și la vîrsta asta 
n-am de unde să-l plătăsc. 
Reveniți peste o sută de 
ani !“.

Recitesc cele de mai sus și, 
sincer vorbind, îmi vine să 
închei aici. Ce aș mai putea 
adăuga ? Puse față în față, 
cele trei întimplări cu care 
am început și răspunsurile 
sadoveniștilor, operația a- 
nulează orice alt comentariu. 
Ceea ce mă îndeamnă însă 
să continui este mai puțin 
vulnerabilitatea evidentă a 
pomenitelor declarații aflate 
in dosarele miliției, cit (vă 
rog nu vă grăbiți să ridi
cați sprincenele a mirare) 
cea a unora din răspunsurile 
figurînd în „Oracol". Prezen
tă printre stările sufletești, 
plictiseala nu poate fi igno
rată. Vreau să spun că nu
mai fuga condeiului poate 
zămisli o sentință ca aceea 
cuprinsă în fraza citată : 
„Prostii ! Nu există plicti
seală !“ Și ar fi foarte sim-

TUDOR STANESCU
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sâptămina 23-29 martie la cinematograful Timpuri Noi din 
Capitală un nou program de scurt metraje în premieră

ÎN ȚARA RINOCERULUI ALB
producție a studiourilor cehoslovace

LOS ZAFIROS
producție a studiourilor cubaneze

CĂSUȚA DE PE OKA
producție a studiourilor sovietice

ÎNTÎLNIRE CU ODESA
producție a studiourilor sovietice

OPERA CORDIS
producție a studiourilor iugoslave

Filmele vor rula între orele 17—21.

X

In laboratorul de zootehnie al 
Liceului agricol din Arad 

Foto: O. PLECAN

UN MICROCLIMAT AL

DISCIPLINEI
(Urmare din pag. I)
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CINE SE 
PLICTI
SEȘTE?

Sîntem în Mamaia și stăm la hotel „Parc". Păcat că e frig afară 
și nu putem face baie. E sfîrșit de octombrie. De fapt în mare 
tot n-am fi putut face baie. Lucrăm toată ziua și numai noaptea 
sîntem în Mamaia, dar am fi putut face baie în Dunăre pentru 
că lucrăm la Hîrșova chiar pe malul Dunării. I.ucrăm la serialul 
„Fenimor Cooper" împreună cu „Patronul". Patronul e regizorul 
Sergiu Nicolaescu ; așa-i zicem noi cînd vorbim despre el, — „Pa
tronul" — pentru că el s-a ocupat de cascadori în România.

Filmăm pe fundul unei prăpăstii unde e o carieră de piatră cu 
un drum pe care trebuiau să treacă cîteva căruțe de coloniști. Ac
țiunea se petrece în Preerie. De pe creste apar indienii care îi 
atacă. Filmăm de cîteva zile la scena asta și eu nu prea mai 
aveam de lucru. Apărusem de multe ori în cadru și Patronului 
îi era frică să nu fiu recunoscut. Prea murisem de multe ori, așa 
că mi-am luat calul și am plecat să mă plimb prin împrejurimi.

Am urcat sus pe creastă să mă uit de acolo. Intr-un loc, puțin 
mai departe de locul de filmare, văd că se poate sări jos. Da I 
Deși erau aproximativ 60 de metri pînă jos — se putea sări. Era 
un perete vertical de vreo 20 de metri și pe urmă începea o 
pantă foarte abruptă care se îndulcea din ce în ce. Doar la 
mijlocul pantei era un rînd de colți ascuțiți de stîncă care ieșeau 
în afară. Și totuși e posibilă o săritură de aici. Intr-un loc stîncile 
aveau o știrbitură de aproape un metru prin care se putea trece. 
Pornesc în galop să ocolesc tot șirul de maluri și cobor în vale. 
Aici încetinesc și încep să mă uit după locul pe care-l văzusem 
și ajung la locul de filmare. Mă întorc înapoi și mă uit foarte 
atent în sus să văd locul. Nimic. Peste tot stînci ascuțite și pereți 
abrupți de sus pînă jos. Doar n-am fost orb acolo sus ?! Și în 
general ți se pare mai periculos cina te uiți de sus în jos decît 
de jos în sus. Urc sus și găsesc imediat locul. Dacă n-ar fi stîncile 
alea de la jumătatea drumului, ar fi o joacă de copil să sări pînă 
jos. Descalec și însemn locul cu o creangă și cobor înapoi jos. De 
jos părea o nebunie încercarea de a sări. Mult timp nici nu-mi 
venga să cred că paiul ăla de sus e creanga mea. Pe urmă m-am 
lămurit. Peretele era alb și nu se observa că jos face pantă. Aveai 
senzația că e drept de sus pînă jos
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11 caut pe Soby să-i arăt locul dar nu-l găsesc. II aduc pe Ma
rinescu și Mazilu să le arăt lor. De jos bineînțeles.

— Și vrei să sari de acolo ?
— Da.
— Dragă Grușa, eu te cred, că te știu nebun, dar mie ce-mi 

lași ?
— Cum ce-fi las ? '
— Ce-mi lași amintite ? Lasă-mi pardesiul că ai un pardesiu 

frumos.
Cu asta s-a închis discuția, dar eram hotărît ca a doua zi cînd 

se filma începutul atacului, deci cînd indienii coborau de pe zi
duri, să-i spun Patronului că fac săritura. Începusem să mă și 
ambiționez. Dacă mi-ar fi spus altcineva că nu se poate, m-ar fi 
lăsat rece dar Marinescu e un cascador bun.

Mai m-am învîrtit un pic și am intrat și eu într-un cadru că 
se filma de departe. Trebuia să sărim de pe niște stînci și să tra
gem cu armele în timp ce eram încă în aer. Nu era un cadru 
greu. Săreai de la înălțimea de 5 metri și jos era pămînf în pantă, 
așa că dacă te împiedicai, te rostogoleai și tot nu pățeai nimic. A 
ieșit un cadru foarte frumos. Ăsta a fost ultimul cadru. S-a lăsat 
seara. Am încercat să-l iau pe Soby să-i arăt locul dar nu aveam 
timp că plecau mașinile.

In mașină aproape am adormit și cînd m-am trezit la hotel am 
simțit că mă doare un pic glezna. Simțisem de fapt și cînd am 
făcut săritura că m-am lovit la gleznă dar n-am dat importanță. 
Acum schjopătam nițel dar n-aveam timp de picior pentru că tre
buia să mă schimb să plecăm în Constanța. Peste 10 minute eram 
din nou cu toții în mașină. Mergeam la „Internațional" în Con
stanța. Am mîncat acolo și am mai stat un pic la discuții. Peste 
vreo două ore i-a venit cuiva ideea să mergem la „Lido“. Ne-am 
sculat și am plecat. Pe mine mă duceau Codre de o parte și Pascu 
de cealaltă parte că eu nu mai puteam să pun piciorul jos. Nici 
n-am mai mers la „Lido". Am luat un taxi cu Dan Vieru și ne-am 
întors la hotel.

Stau îmbrăcat în pat și mă uit la tavan. Ce mă fac ? Mi-e tare 
necaz pentru locul pe care l-am găsit astăzi. Mîine plecăm la 
București.

Intră Polizache.
— Băieții sînt jos la televizor. Am venit să văd cum te simți.
— Bine.
— N-ai nevoie de nimic ? Vrei să anunț că nu poți veni mîine 

la platou ?
— Nu anunța nimic. O să mă culc imediat. Anunță la recepție 

să mă scoale mîine la ora 6.

AUREL GRUȘEVSCHI
— va urma —
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bruarie ei au reușit să obțină în 
urma măsurilor arătate mai sus 
între 92 și 95 la sută din salariu. 
O primă victorie a colectivului 
este și transformarea lui Bică 
Copoiu, dintr-un tînăr peregrin 
prin mai multe secții, indiscipli- 
nat, într-un „muncitor bun și bă
iat de treabă" (șeful de brigadă 
Ion Mahriu).

Am lăsat intenționat la sfîrșit 
prezentarea situației de la secția 
sculărie. Aici, autoritatea colecti
vului nu mai funcționează fiind 
corodată de indiferență. Dacă 
plimbările fără rost ale unor 
muncitori, pierderile de timp au 
devenit o obișnuință, sînt deopo
trivă răspunzători maiștrii, orga
nizația U.T.C., conducătorii locu
rilor de muncă — întregul co
lectiv : nu au intervenit în vreun 
fel pentru reinstalarea disciplinei.

De aceea parcurgînd uzina am 
avut neplăcuta surpriză să întîl- 
nim în mai multe secții munci
tori de la sculărie plimbîndu-se

fără rost, în timpul orelor de 
producție. Constantin Clinciu și 
Ton Iordache, strungari la sculă
rie, au ajuns contemplatori nedo- 
riți la' prelucrări mecanice, secția 
armături. (După 3 ore aveam să-l 
întîlnim din nou pe Ion Iordache 
pierzînd timpul prin atelierul 
mecanic șef). între timp, Marin 
Matei și Bucur Martac apar la 
poarta uzinei și duc tratative cu 
portarul să-i lase să iasă pe poar
tă „doar pentru cîteva minute". 
Maistrul Nicolae Dumitrescu nu 
observase lipsa lor. Oprirea câtor
va strunguri nu putea fi un indi
ciu 1 De ce ? Pentru că e obiș
nuită plecarea muncitorilor de la 
mașină pentru cîteva minute, 
după scule, o lămurire privitoare 
la noua comandă, sau altceva 
(motive de acest fel 
sau se pot găsi oricînd 
nevoie"). Acolo unde 
funcționează autoritatea 
lectivului de muncă și nici
rumul interior — cazul lui Con
stantin Clinciu — cele cîteva mi
nute devin cîteva ore. Terminase

sînt
„la 
nu 

co- 
fo-

comanda la orele 10 și jumătate, 
iar la orele 13 nu o începuse 
încă pe următoarea (Pentru ve
chea comandă consumase 3 zile 
cînd norma prevedea doar 10 
ore).

„Cu o oră în urmă era pe la 
turnătorie. Lasă, de regulă lu
crul mai devreme. L-am văzut 
așteptind îmbrăcat să se facă ora 
pontării" (maistrul N. Dumitres
cu). Apare deci explicabil de oe 
C. Clinciu nu și-a realizat nor
ma pe luna februarie.

Nu e singurul caz. Mihai Fin- 
tea, Ion Paraschiv — lista lor 
poate continua — se găsesc apro
ximativ în aceeași situație. Ce 
s-a făcut pentru a cîștiga pe 
acești tineri ca oameni, ca mun
citori adevărați ? Nimic,• sau a 
proape nimic. E chiar atît de 
greu să-i faceți să înțeleagă care 
e adevăratul lor rost în uzină și 
ce anume înseamnă disciplina de 
producție ? Experiența celor de 
la mecanic șef arată că nu. Cine 
oprește generalizarea acțiunilor 
amintite, și la secția sculărie ?

HUNEDOARA:

1La telefon JUdETUL...

OBIECTIV: REDUCEREA 
CONSUMULUI DE METAL

CONSFĂTUIRE A TINERILOR 
LEGUMICULTORI

La fermele Grădinari și Băbi- 
ciu, județul Olt, a avut loc o 
consfătuire a tinerilor din secto
rul legumicol din cele două 
mari zone cu acest profil. Tema 

.„Legumicultura, sector de bază 
pentru dezvoltarea cooperativei 
de producție" a constituit un 
rodnic schimb de experiență 
pentru tinerii din județ care sînt 
angrenați în aceste activități. 
Expunerile privind dezvoltarea 
acestui sector de bază în econo
mia agricolă a județului au fost 
însoțite de proiecții și vizite la 
cele două ferme legumicole. Tot 
cu acest prilej s-au ținut și unele 
prelegeri privind avantajele folo
sirii judicioase a lotului ajutător, 
în vederea sporirii fondului legu
micol.

V. RAVESCU

8IHOR :

„CLUBUL TEHNIC" IN VARIAN
TA ORADEANA

La Oradea, aptitudinile, pasiu 
nile și interesele pentru activita
tea de cercetare aplicativă ale 
tinerilor ingineri
tind să-și găsească în prezent un 
nou cadru de afirmare prin în
ființarea, la inițiativa comitetului

și tehnicieni

municipal al U.T.C., a unor „clu
buri tehnice" avînd o formulă 
organizatorică specifică. Acestea 
își propun, între altele, promo
varea preocupărilor de perfecțio
nare profesională ale tinerelor 
cadre de specialiști, prin legătură 
permanentă cu noutățile și cuce
ririle la zi ale științei și tehnicii 
în domeniul specialității. Organi
zate și conduse de comitetele 
U.T.C. din întreprinderi, cu spri
jinul comitetelor de direcție și 
sindicale, cluburile tinerilor in
gineri și tehnicieni urmăresc, de 
asemenea, desfășurarea unei largi 
activități de propagandă tehnico- 
științîfică, răspîndirea noutăților 
tehnice, popularizarea tehnologii
lor avansate de lucru și sprijini
rea efectivă a informării și docu
mentării tehnice pentru tinerii 
muncitori.

Primul club de acest gen s-a 
constituit recent la Uzina „în
frățirea" și grupează, pentru în
ceput, 13 ingineri și 4 tehnicieni, 
urmînd ca în viitorul apropiat să 
fie atrași la acțiunile sale și ti
neri maiștri sau muncitori cu 
înaltă calificare. Astfel de clu
buri vor mai lua ființă la Com
binatul pentru textile, Combina 
tul alimentar, Combinatul de 
piele și încălțăminte, Combina
tul de exploatare și industriali
zare a lemnului. Uzina de alu
mină, întreprinderea poligrafică, 
Centrala electro-termică.

Lectori: Vasile Văuduțeanu, 
inginer șef adjunct al Grupului 
de laminoare de la. Hunedoara și 
ing. Silviu Samoilescu. Auditoriu: 
tineri laminatori, manevranți, șefi 
de echipă, maiștri și ingineri 
tehnologi, numeroși alți uteciști. 
Tema : avantajele 
toleranțe negative 
fixe.

Prin intermediul 
schemelor fluxului 
al demonstrațiilor pe planșe și la 
tablă, „profesorii" au relevat mo
dalitățile de îmbunătățire a u- 
nor operațiuni și a tehnologiilor 
de lucru pe anumite faze, pentru 
a obține o reducere a consumului 
de metal. A venit apoi rîndul 
„elevilor" să pună întrebări, 
să-și exprime punctele de vede
re. să înfățișeze posibilitățile 
care le stau la îndemînă pentru 
atingerea acestui deziderat. Dez
baterea a avut loc la Clubul „Si- 
derurgistul" și a fost inițiată de 
către Comitetul municipal Hune
doara al U.T.C. Ea a avut ca 
scop sporirea contribuției tine
retului din acest sector, creșterea 
responsabilității și competentei 
sale în producție.

piu și foarte comod să con
chidem că plictiseala este 
doar „argumentul celor slabi, 
fără energie" sau că „se 
plictisesc numai oamenii 
fără ocupație". Eleva desco
perită în bar, la ora cînd 
colegii ei dormeau și visau, 
are o ocupație : este elevă. 
„Plictisitul" care intenționa 
să urce Trabantul pe tera
să, s-a căznit destul să facă 
treaba asta ridicolă, consu
mase, deci, destulă energie. 
De asemenea și „plictisitul" 
falsificator al jibretului de 
economii avea o ocupație, 
asta ca să nu mai spunem 
că măsluirea ștampilei, pla- 
gierea- semăturilor etc. i-au 
luat un timp probabil, echi
valent cu pregătire)) unui 
examen nu lipsit de dificul
tate, cu o călătorie București- 
Tokio sau cu lectura unui 
roman fluviu...

Plictiseala, adica acea sta
re de lîncezeală, de monoto
nie, dacă vreți, este — în 
principal — consecința ine
xistenței unui ideal. Cum 
naiba, ca să folosesc și eu 
expresia elevului de la Sa- 
doveanu, să se plictisească 
un tînăr dornic să se afir
me în orice domeniu de ac
tivitate ? Și subliniez aceste 
cuvinte pentru că nu există 
profesii privilegiate ; cu ni
mic mai puțin nu te absoar
be și nu te pasionează, să 
zicem, pregătirea în profe
siunea de contabil decît cea 
în specialitatea de electro
nist sau automatician. Dar 
idealul înseamnă mai mult 
decît alegerea unei profesii 
ori perfecționarea profesio
nală. Se confundă uneori cu 
acestea și este explicabilă, 
pînă la un punct, confuzia, 
deoarece orice ideal presu
pune inițial o activitate sus
ținută, disciplinată, continuă, 
adică ceea ce îți oferă în 
primul rînd însușirea unei 
meserii, dar el controlează o 
zonă infinit mai întinsă, maî 
complexă. Idealul, așa cum 
apare el în fața unui adoles
cent, înseamnă, deopotrivă, 
lupta pentru înfrumusețarea 
propriului destin și cea pen
tru integrarea sa socială ; 
sentimentul dăruirii și al 
responsabilității.

Sînt însă cu totul de acord 
cu ideea că plictiseala este 
un lux mult prea scumb și 
pe care, la orice vîrstă, dar 
mai cu seamă a tinereții n-a
vem cu ce-1 plăti. Mi-e tea
mă, ba uneori chiar mi-e o- 
roare de cuvintele mari dar 
măcar din cînd în cînd e 
bine să ne amintim că viața 
nu ne este dăruită decît o 
singură dată, că oricîte am 
face, ne vor rămîne destule 
visuri nerealizate, destule 
regrete că n-am izbutit mai 
mult — ca să-l mai adăugăm șl 
pe acela că am investit au
rul timpului nostru într-o a- 
facere atît de nerentabilă 
cum este plictiseala...

I. TRONAU

laminării la 
și la lungimi

graficelor, al 
de laminare. u ■—'■ea

AL BALGRADEAN

LUNI, 22 MARTIE 1970

• 18,00 Deschiderea emjsiunii — 
Consultații tehnice : Reluarea fa
zelor în manifestările sportive
• 18,15 „Brățara de aur“ — e- 
misiune pentru tineretul școlar
• 18,45 Cîntece de dor în interpre
tarea corului Ansamblului U.T.C. 
Dirijor Petre Crăciun. • 19,00
Telejurnalul de seară e 19,20 Ac
tualitatea în economie. Contractul 
în acțiune • 19,30 Doi interpreți 
ai cîntecului popular : Valeria Co
lo j oara și Felician Fârcașu
• 19,40 Feciorii Vrîncioaiei — 
reportaj filmat despre ținutul 
unde s-a născut balada cea 
mai tulburătoare a românilor
• 20,00 Reflector • 20,15 Roman 
foileton „Război și pace" (III) 
„Natașa P.ostova“ • 21,05 Steaua 
fără nume ; emisiune-concurs de 
muzica ușoară « 22,05 Agenda po
litică de Gheorghe Dolgu • 22,15 
Microrecital Gigi Marga a 22.25 
Telejurnalul de noapte • 22,35 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. Dramaturgia în 
publicații.
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DUPĂ O ETAPĂ INCOMPLETĂ,

RAPIDUL S-A DISTANȚAT

LA PATRU PUNCTE
• 6 ECHIPE CU 20 DE PUNCTE • JUMĂTATE DIN GOLURI S-AU MARCAT LA... MOINEȘTI

• EFICACITATEA, ÎN CONTINUARE, UN CAPITOL DEFICITAR

DERBY FAIR—PI
Două echipe handicapate de 

sancțiuni severe și primite pe 
drept ne-au oferit derby-ul eta
pei. Rapidul și-a jucat meciul de 
acasă... pe stadionul Petrolul din 
Ploiești și fără Năsturescu, iar 
F. C. Argeș, fără Olteanu și cu 
dirijorul prim „T.T.", în tribune. 
Vestea că antrenorul Teașcă s-a 
apropiat din nou de echipă, în- 
vingîndu-și deciziile și trecînd 
peste orgoliu, ne bucură. Ne 
bucurăm și la gîndul că acel 
grup de ciutori care ne ruga zi
lele cute printr-o misivă dez
nădăjduită să intervenim pe lîn- 
gă Federație pentru „lămurirea 
și eventuala recuperare a cunoscu
tului antrenor C. Teașcă (pentru 
F. C. Argeș evident)", a împăr
tășit, cu întoarcerea la club al 
lui T. T., o mare satisfacție. Ne 
gîndim însă cît de 
un canon care te obligă să-ți pui 
bagheta în buzunar și să dirijezi 
prin telepatie. Ipostaza nu i-a 
convenit de vreme ce cronicarii

greu se trece 
>bligă să-ți pui

CU DIRIJORUL
IN TRIBUNĂ

și fotoreporterii care au vrut „să-1 
prindă" și într-un asemenea cadru 
n-au putut să dea peste el. Truda 
lor a fost zadarnică precum aceea 
cu acul în carul cu fin.

Dincolo de aceste digresiuni 
trebuie arătat că meciul a în
trunit atributele unui adevărat 
derby, entuziasmînd, prin fazele 
de fotbal bun, tribunele umplute, 
în majoritate de giuleșteni și pi- 
teșteni. Ambele echipe au dat 
totul în primul rînd pentru fot
bal și de-abia în al doilea — cel 
puțin așa ni s-a părut nouă — 
pentru rezultat. Faptul este pozi
tiv și-1 consemnăm ca atare. Se 
pare că anemiile de primăvară a- 
rătate în primele două etape — 
sîti\. spre vindecare. Dacă jude
căm victoria rapidiștilor după 
golul marcat și nu după ocaziile 
ratate și de unii și de alții, ni 
se pare meritată. Faze spectacu
loase și ocazii de gol au alternat, 
cînd la o poartă cînd la cealal
tă, dar i-a fost dat lui Neagu 
(minutul 55) — a șutat necruță
tor o minge servită ideal de 
Ivan — să-și consolideze locul 
cîștigat în lotul național pentru 
Mexic și să-și pună candidatura 
pentru titlul de golgeter al cam
pionatului. Rezultatul — de ce 
să nu recunoaștem ? — putea fi 
altul dacă în prima repriză min
gea trimisă magistral de Dobrin 
dintr-o lovitură liberă de lîngă 
linia de 16 m, spre Ivan acesta 
șuta mai precis nedîndu-i șansa 
Iui Tamango să se remarce. Nu 
mai amintesc fazele din care se 
putea marca, dar aș face mențiu
nea că în această partidă s-a 
punctat doar o singură dată pen
tru că cei doi apărători ai butu
rilor, Răducanu și Niculescu, au 
fost în zi mare : prompți, inspi
rați și curajoși în intervenții. în 
final, F. C. Argeș a forțat și a 
dominat terenul și jocul minute 
în șir, în vreme ce Dan Coe, 
Dumitru, Greavu — Ilie are 
șapte inimi — s-au preocupat 
mai mult să mențină avantajul de 
un gol. Lucru de altfel, firesc. 
Subliniem, de asemenea, nota 
bună de
desfășurat o 
ție de mare 
ambiție.

...Cum intră ei pe teren ca 
pe un ring de dans — două 
șiruri de balerini multicolori 
avînd in frunte arbitrii, ne- 
gri-festiv și aferați ca niște 
maeștri de cotilion ; cum in
tră el pe teren — cavaleri 
eleganți in tricourile apre- 
tate ca niște zale noi, și-n 
ghetele țepoase, asemenea 
unor buzdugane de preț în
delung lustruite de scu
tieri ? : cum intră ei pe teren, 
recent bărbieriți și frumoși 
ca niște gineri înainte de „ve
dere" ; cum intră ei pe teren 
— două cete nonșalant-geo- 
metrice, mergind umăr lingă 
umăr ca niște gentlemeni ie- 
jiți la iarbă verde pentru un 
pic-nic cordial ; cum intră 
si pe teren, respirind vi
goare și verticalitate, băr
băție și un abur de poem e- 
•oic ; cum intră ei pe teren, 
intimpinați, adesea, de ciur
da copiilor cu flori, prime
niți și ei, 
pe bărbie 
pierduți 
de parcă 
ochii lui
De-Aur ; în sfirșit, cum in
tră ei pe teren, potrivit ce
remonialului 
care nu o 
pătimașă a 
din tribună, 
că intr-o clipă ;
deci, ei, fotbaliștii, pe teren, 
la începutul partidelor — 
nici n-ai zice, nici nu fi-ar 
putea da prin gînd că, nu
mai peste trei minute, mulți 
dintre junii cavaleri fără 
teamă și prihană de pe pa
jiște se pot transforma, ca 
vrăjiți de Carabas-Barabas- 
Cel-rău, în niște căpcăuni 
pedepsiți să uite cu totul și

care-i sărută dulce 
și Ii se uită-n față 
de o venerație 

s-ar oglindi in 
Făt-Frumos-Picior-

simplu peste 
dată nerăbdarea 
noastră, a celor 
ar vrea să trea- 

cum intră,

cu totul cit de frumoși se a- 
rătaseră văzduhului, ierbii și 
privirilor noastre inainte 
de-nceputul luptei... Dintr-o 
dată, ochiul se face rău și 
gestul vrăjmaș ; talpa ghim
pată caută fără milă genun
chiul potrivnic ; laba 
cuiul devine vîrf de 
zmulgind, pe la spate, 
adversarului-prieten ; 
ritură, umărul caută 
tovarășului de întrecere 
fruntea dă să-i zobească ar
cada... Nici n-ai crede, nici 
nu ți-ar da prin gînd !

Poți să crezi că gentleme
nii care intraseră pe pajiște 
umăr lingă umăr, acum iși 
scrîșnesc, auzindu-se numai 
ei in de ei, insulte dure, în
jurături abominabile, dintre 
acelea care, rostite în afara 
terenului, „în lume", presu
pun pedeapsa justiției ? Cum 
să crezi ?... Și-ți poate da 
prin gînd că luptătorul che
mat la ordine, cu fluierul, 
de către arbitru — luptăto
rul pe care-1 vezi oprindu-se 
spăsit și în poziție regle
mentară de drepți în fața 
„maestrului de cotilion" — ii 
aruncă acestuia, șoptite 
printre dinți, s-audă numai 
el, — să nu existe martori ! 
amenințări grozave și crunte 
blamări ?... Cum să-ți dea 
prin gind !?

De fapt aceste întrebări ale 
mele 'sint ipocrite... Cum să 
nu credem și cum să nu .ne 
dea prin gînd așa ceva, cită 
vreme noi înșine, noi cei 
din tribună — nu toți, dar 
foarte mulți — ne facem 
slogan din : „Arde-1 la țur- 
loaie !“ și însemn de bla
zon din: „lari pe suflet

picio- 
cange, 
glezna 
în să- 
bărbia 

iar

CROSUL
Ne BALCANIC

AU

SILVIU DUMITRESCU

cel 
în- 
po-

partidelor. 
— dar ni- 
auzit, din 
antrenor,

impătiinit 
viața de

dă deci

cită vreme ne bucurăm ho
meric cînd e scos pe targă, 
cu gamba frintă, unul „de-ai 
lor" și aprobăm cu aplauze 
pumnul aplicat de unul 
„de-ai noștri" în bărbia ad
versarului ?... 
prin gind !

Și încă ceva : 
mai cu seamă de 
dincolo de arenă a fotbalu
lui, am fost de-a lungul 
campionatelor oaspetele mul
tor vestiare în clipele ime
diat prealabile 
Ei bine, niciodată 
ciodată ! — n-am 
partea vreunui 
printre atitea. sfaturi tehni
ce, și indicația : Nu loviți ! 
Nu spun că am auzit în
demnuri la nesportivitate 
(deși e frecventă indicația : 
„ÎI iei cu fulgi cu tot !“ sau. 
mai „specios" : „II controlezi 
de la-nceput, ca să-ți ia 
frica !") dar nici sfatul-sar- 
cină „Nu lovi !" nu l-am 
auzit... Și asta, după mine, 
spune foarte mult : spune că, 
sub acest raport, al Fair- 
play-ului, fotbalul nostru stă 
încă, pe ici-pe colo, sub sem
nul concepției acelui antre
nor de import care-și în
demna, cu 40 de ani în urmă, 
elevii astfel : „Dache nu poți 
se iei la el minge, iei la el 
picior — ți ai chiștigat !“

Iar dacă lucrurile stau așa. 
de ce' să ne mire, de ce să 
ne nemulțumească și de ce 
să socotim „prea draconic", 
cum ne scrie un cititor, mă
surile disciplinare luate re
cent de Federația de specia
litate 1 Este drept să le so
cotim astfel? Este fair-play? 
Eu întreb.

PETRI. DRAGU

Rareori o competiție de cros 
avut atîtea atuuri de succes. 

Un timp excepțional, ce zi de 
primăvară după alte zile lungi 
de ploaie, vînt și frig, un traseu 
poetic, dacă putem spune astfel, 
cu foșnet de pădure și alei șer- 
puite pe malul lacului. Buftea, 
o organizare excelent pusă la 
punct pînă la ultimile amănun
te. Și totuși am plecat de la 
cros mîhniți.

Obișnuiți ca la edițiile prece
dente ale Crosului Balcanic, or
ganizate la noi în țară, să cîști- 
găm mai mult de jumătate din 
titlurile puse în joc, la această 
ediție nu am reușit să obținem 
nici un titlu individual și doar 
două titluri pe echipe din cele 
10 acordate. Și un insucces este 
cu atît mai dureros cu cît îl 
aștepți mai puțin. Va trebui să 
ne convingem că am pierdut 
supremația la cros în Balcani, 
și să pornim hotărîți la măsuri 
energice pentru remediere.

La juniori, atît la fete cît și la 
băieți, am fost singura țară ai 
cărei reprezentanți au debutat 

itn întregime cu acest prilej în 
echipa națională, ceea ce a în
semnat un dram de emoție în 
plus, care însă nu poate fi luat 

Ica unică iustificare a insuccesu
lui.

Și junioarele și juniorii noș-

fair-play, în care s-a 
partidă prin trail i- 

luptă și de mare

v. cAbulea

DIAGRAMA
ETAPEI

RAPID — F.C. ARGEȘ : 1—0
(0—0). La capătul celor 90 de mi
nute de joc victoria a revenit, ra
pidiștilor. A marcat Neagu în mi
nutul 55.

CRIȘUL — U.T.A. : 0—1 (0—1). 
Textiliștii au apărat „cu dinți" a- 
vantajul de un gol luat în minutul 
14, cînd Moț a fructificat o acțiu
ne de atac a echipei sale.

JIUL — STEAGUL ROȘU : 0—0. 
Iată că antrenorul Valentin Stă- 
nescu s-a ținut de cuvînt și a 
„luat" înapoi unul din cele două 
puncte pe care formația sa le ce
dase Jiului în tur, la Brașov. Gaz
dele au dominat cea mai mare 
parte a timpului, dar apărarea 
brașoveană, în frunte cu Adama- 
che, a făcut față cu succes „ase
diului".

STEAUA — C.F.R. CLUJ : 1—0 
(1—0). Ceferiștii clujeni au confir
mat la București succesele obținu
te în primele două etape ale retu
rului. Steaua a obținut o victorie 
destul de dificilă grație golului 
înscris în minutul 10 de funda
șul Vlgu.

„U“ CLUJ — POLITEHNICA 
2—1 (1—1). Oaspeții au deschis sco
rul în minutul 15 prin Cuperman, 
care a • transformat o lovitură de 
la 11 m. Gazdele au egalat în mi
nutul 29 (autorul golului Anca)

au înscris punctul victoriei în mi
nutul 68 (Adam).

DINAMO BACĂU — DINAMO 
BUCUREȘTI : 3—3 (2—1). Doru
Popescu este indubitabil, eroul 
jocului de la Moinești. Dinamovis- 
tul a reușit să marcheze toate cele 
trei goluri ale echipei sale. Pen
tru băcăoani „au punctat" Ene 
Daniel (de două ori) și Dem- 
brovschl.

TG. MUREȘ — PETRO- 
n-au reușit 
au jucat la 

elevii antre- 
reallzat nici

șl

Clasamentul
golgeterilor

După 18 etape, in fruntea 
clasamentului golgeterilor se 
află Tătaru (Steaua) și Neagu 
(Rapid), ambii cu cite 12 goluri 
marcate. Ti urmează Voinea 
(Steaua) și Ene Daniel (Dinamo 
Bacău) cu cite 11 goluri ; apoi 
Dutnitrache cu 10 goluri.

DIVIZIA B
SERIA I: Flacăra Morenl-Metrom Brașov 2—0 ; Metalul București- 

Oțelul Galați 2—0 : Metalul Tîrgoviște-Gloria Bîriad 2—0 ; Portul 
Constanța-Sportul Studențesc București 2—0 ; Politehnica Galați- 
Ceahlăul Piatra Neamț 0—1 : Poiana Cîmpina-Progresul București 
0—3 (!) ; Chimia Suceava-Dunărea Giurgiu 4—0 ; Știința Bacău-Pro- 
gresul Brăila 2—0.

In clasament, pe primul loc se află echipa Progresul București (cu
24 puncte), secondată de Metalul Tîrgoviște (cu 20 puncte).

SERIA A II-A : Olimpia Oradea-Vagonul Arad 1—1; Gaz metan 
Mediaș-Chlmia Rm. Vîlcea 2—1 . Minerul Anina-Minerul Baia Mare 
2—0 ; Olimpia Satu Mare — C.F R. Timișoara 2—1 ; Metalul Hune- y 
doara-Metalul Tr. Severln 2—1 ; Politehnica Timișoara-C.S.M. Reșița 
1—1; C.S.M. Sibiu-Metalurgistul Cugir 1—0; C.F.R. Arad-Electro 
putere Craiova 3—2 •;

După etapa de ieri, C.S.M. Sibiu a luat din nou conducerea în 
fruntea clasamentului (cu 22 de puncte). Pe locul II — Vagonul 
Arad, cu 21 puncte.

A.S.A.
LUL ; o—0. Ceea ce 
în prima etapă cînd 
Tg. Mureș cu C.F.R., 
norului Bone nu au
la Cîmpla Turzil, fiind nevoiți să 
se mulțumească cu un deloc liniș
titor rezultat de egalitate.

Meciul FARUL — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — se va dispu
ta miercuri, 25 martie, la Con
stanța.

Motocrosul noului sezon a debutat ieri, pe clasicul traseu de la 
complexul sportiv „Metalul", cu curse — fără excepție — de o 

rară spectaculozitate.
Foto : VIOREL RABA

acțiuni de propagandă sportivă
IN RlNDlIL. ELEVILOR

'Foarte recent, așa cum relatam 
de altfel într-unul din numerele 
precedente ale ziarului nostru, 
studenții de la I.E.F.S., aflați în 
plin „sezon" de practică pedago
gică (26 II—25 V), au fost inves
tiți în cadrul acestei activități di
dactice fi cu responsabilități con
crete în ce privește activitatea 
sportivă de masă a școlilor în 
care ei își desfășoară practica. 
Lucru firesc dacă ne gîndim că 
viitorul profesor de educație fizi
că are, în afara obligațiilor didac
tice, și sarcina de a îndruma și 
organiza activitatea asociației 
sportive din școală • pregătirea sa 
profesională trebuia completată și 
din acest punct de vedere. Ca
tedra de specialitate a institutu
lui bucureștean (Teorie și Meto
dică, condusă de conf. Ion Șiclo 
van, căreia îi aparține valoroasa 
inițiativă) a stabilit neîntîrziat și 
modalitățile de transpunere în 
practică nominalizarea unui 
prim număr de licee și școli ge
nerale, punerea la curent cu te 
matica profesorilor îndrumător 
care lucrează cu studenți în ca 
drul practicii, stabilirea unor ac 
țiuni imediate. Bine conceput 
planul discutat și în cadrul In 
spectoratului municipal de învâ 
țămînt, a prevăzut pentru în 
cepul inițierea unor acțiuni ci 
larg caracter propagandistic în 
rîhdul elevilor școlilor de cele 
mai diverse profiluri. Ieri, la cîte-

va școli bucureștene (Școala ge
nerală nr. 11, Liceul „Tudor Vla- 
dimirescu" și Liceul „Dr. Pet ru 
Groza" studenții au organizat ma
nifestații de un gen inedit. Am 
fost prezenți la Liceul „Dr. Petru 
Groza", unde a avut loc o întîlnire 
a peste 200 de elevi cu un grup 
de 20 de studenți ai i.E.F.S. care 
a întrunit, fără rezerve, calificati
vele maxime. Mai eficiente decît 
orice conferințe, oricît de docu-

O LĂUDABILA 
INIȚIATIVĂ 

STUDENȚEASCA

mentate, demonstrațiile practice 
ale studenților practicanți au avut 
o deosebită putere de comunica
re a noțiunilor de mișcare, exerci
țiu fizic, măiesrie sportivă. Ideea 
de a fi respectate, în cadrul acti 
vităților sportive de masă, mai în- 
tîi a preferințelor elevilor — o 
chezășie a reușitei acțiunilor — 
a fost din plin evidențiată. Gim
nastică acrobatică ? Torentele de 
salturi — înainte, înapoi, cu șu
rub. întins, peste aparate —exe- 
utate de mici grupuri de stu 
tenți au smuls ropote de aplauze 

admirative ludo și luptă de auto
apărare ? Două perechi de stu-.

denți judoka, campioni ai Ca
pitalei, au arătat toată frumusețea 
și utilitatea acestui sport. Casca- 
dorie ? Grupa lectorului unio. 
Carol Bedo a executat cu măies
trie cele mai dificile căzături și 
salturi cu efect artistic. Yoga ? 
Un student y o ghin a impresionat 
numeroasa asistență cu cele mai 
dificile exerciții de acționare a 
unor grupe musculare „neobiș
nuite", de relaxare prin auto
sugestie... Patru filme scurte cu 
subiecte din schi și fotbal au 
completat, în încheiere, demon
strațiile. „Nu mai este nevoie să 
subliniez că în urma acestei ac
țiuni de debut numărul sportivi
lor școlii va crește neașteptat de 
mult — este părerea profesorului 
de educație fizică Mihai Covaci. 
Esențialul este să organizăm în 
continuare, alte și alte acțiuni, cu 
participarea directă a elevilor. 
Studenții practicanți vor avea un 
mare rol în această direcție". Să 
nu uităm însă că astfel de ac
țiuni, pe linia întăririi activității 
sportive de masă in rîndul elevi
lor, trebuie să apară și în școlile 
cu un nivel mai redus ca posibi
lități organizatorice. Cîștigul de
clin va fi evident, odată și cu 
atragerea lor în „circuit." alături 
de școlile cu tradiție începutul a 
fost făcut. Fiecare duminica se 
anunță ca o nouă etapă

VIOREL RABA

ATLETII NOȘTRI 
DEZAMĂGIT

CAMPIONATUL NATIONAL PE 
ECHIPE ’

ULTIMA ETAPĂ 
A TURULUI

A CONFIRMAT
CEI DOI LIDERI: 

STEAUA
SI DINAMO

• STEAUA—FARUL CONSTAN
ȚA 16—6 • DINAMO ELEC- 
TRO-PUTERE CRAIOVA 16-6

tri au pornit vijelios în curse 
(contrar celor întîmplate cu un 
an în urmă, la Crosul balcanic 
de la Skoplje) și s-au „stins" 
spre final unde Svetla Zlateva 
favorita cursei, și Boboliub Iva- 
nolic (Iugoslavia) au cîștigat cu 
autoritate. Pe echipe, la fete au 
cîștigat Iugoslavia iar la băieți 
Bulgaria.

Proba de tineret a fost cîș- 
tigată cu un avans mai mare de 
100 m. de Petko Gueorguiev, 
care a preluat conducerea de la 
începutul cursei. Reprezentanții 
noștri, mereu în primul pluton, 
au reușit să cîștige locul I pe 
echine, iar Alexandru Grosu. 
sosit pe locul II, să obțină cel 
mai bun loc ocupat de vreun 
atlet român.

La senioare decepția a fost și 
mai mare. Dacă din cauza în
treruperii în pregătire a lui 
Viorica Gabor nu aveam spe
ranțe prea mari pentru un titlu

individual, totuși așteptam 
puțin titlul pe echipe. Dar 
trecerea pentru un loc pe 
diurn s-a dat între atletele iugo
slave și cele din Bulgaria, rezol
vată in favoarea primelor prin 
Veseliuka Milosevic la indivi
dual și pe echipe.

La fel și la seniori lupta pen
tru primele locuri s-a desfășu
rat între bulgari și iugoslavi. A 
cîștigat Dane, Korica, singurul 
campion de anul trecut care 
și-a menținut titlul. Pe echipe 
au învins reprezentanții noștri 
la egalitate de puncte ou echi
pa bulgară.

Iată dar că tradiția primatului 
nostru în cros, d& data aceasta 
a fost infirmată. Să fie oare 
acesta , un motiv de liniște pen
tru animatorii acestui sport sau 
de reflecții și de acțiuni hotă- 
rîte ? Vom vedea !

VOLEI

Drăgan
Doi dirijori care cunosc par

titura jocului de volei poate ca 
nimeni alții — s-au întîlnit du
minică în sala Giulești — nu 
numai ca antrenori, ci și ca ju
cători. Aceștia sînt Drăgan și 
Ferariu — jucători de clasă, 
aparținînd acelei generații de 
voleibaliști căreia astăzi îi du
cem dorul. Din confruntarea Ia 
fileu, un veritabil recital Dră
gan — Ferariu, victoria a reve
nit giuleștenilor la scorul de 
3—0, scor sever pentru risipa 
de energie făcută de Ferariu. 
(Păcat că nu a fost susținut su
ficient de elevii săi de la Trac
torul Brașov !) Totuși, în ciuda 
pierderii seturilor la 3, 5, 4 bra
șovenii nu au uitat jfazele fru
moase la ' 
alături de rapidiști, și-au adus 
contribuția la realizarea 
mai spectaculoase partide văzu
tă în sălile de sport de la re
luarea campionatului de volei.

Meciul C.P.B. — „U“ Timișoa
ra, disputat în aceeași sală a 
pus nervii spectatorilor la grea

Poalele Tîmpei și,

celei

BASCHET(

Un recital

Ferariu
încercare (130 minute de joc) 
aducînd etapei feminine o semi- 
surpriză. Studentele de pe Bega 
plecau favorite atît prin poziția 
din clasament, cît și prin faptul 

1 că prezentau în formație trei 
jucătoare selecționate în lotul 
reprezentativ : Rodica " . . 
Coste și Dobrogeanu. Dar, bucu- 
reștencele mai ambițioase 
în Ionescu, Hălmăgeanu 
trăgătoare în formă și-au 
nat victoria cu 3—2 în 
unei aprige lupte date la 
Timișorencele greșind mai tot 
timpul la preluări, n-au putut 
„lucra" pasele necesare trăgă
toarei principale, Popa. Din a- 
ceastă cauză atacurile reușite 
ale acesteia au fost foarte, pu
ține. Alte rezultate — Feminin: 
I.E.F. — Medicina 3—2 ; Penici
lina — Progresul 3—0 ; C.S.M. 
Sibiu — Farul Constanța 2—3 : 
Masculin : Steaua — „U“ Craio
va 3—0 ; Dinamo — Progresul 
3—0 ; „Poli" Galați — „Poli" 
Timișoara 3—1.

Popa,

avînd 
două 
sem- 
urma 
fileu.

CORNEL VALEANU

Spectatori au 
fost puțini

Provincialele nu au putut fac» 
față celor două „teamuri", de 
marcă ale boxului nostru. Sco 
rul o dovedește, dar cîțiva 
boxeri din provincie s-au im 
pus publicului bucureștean prin 
stilul lor bătăios, prin curajul 
cu care au abordat unele parti
de. Sîmbătă seara l-am revăzut 
pe constănțeanul SIMIONESCU 
care a încrucișat mănușile cu 
un adversar incomod — stelistu] 
PARASCHIV. Simionescu a 
boxat și de această dată bine, 
punctînd precis și eficace. Arma 
preferată — directele — a func
ționat remarcabil. El confirmă 
astfel valoareatsa certă. MIHA1 
AUREL, campionul „semimuș- 
telor" nu s-a putut impune însă 
în fața tenacelui DRAGAN VA- 
SILE (Steaua), Drăgan a boxa» 
excelent, reușind să se detașeze 
în repriza a III-a cînd l-a pus 
K.D. pe constănțean. Arbitrii 
au acordat totuși meci nul.

Duminică dimineața, în sala 
Dinamo, Electroputere Craiova 
debutase fulminant. După ce 
dinamovistul BOBOC a cîștigat 
la puncte în fața lui Iva Ion 
(Electroputere) craioveanul Du
mitru Nicolae egalează situația, 
în meciul cocoșilor Ivan Vasile 
(Dinamo) nu se poate impune 
în fața lui Stoian Ion. Arbitrii 
acordă meci nul. Apoi urmează 
meciul Constantin Nicolae (Elec 
troputere) Hîrșu $tefan (Dina
mo) care aduce oraiovenilor 
conducerea. Constantin a știut 
să-1 tempereze pe dinamovist 
care, dorind victoria a atacat 
cu disperare însă fără nici un 
orizont, fiind întîmpinat cu re
gularitate de directele craio- 
veanului. Se profila o surpriză 
de proporții ? Nu ! De aici gala 
nu mai are istoric. Dinamoviștii 
obțin o serie de trei victorii, 
două prin abandon (DRUGA, șl 
CUȚOV) și una prin K.O. (GHI- 
ȚA). CONSTANTINESCU ER- 
MIL (Electroputere) reușește un 
meci nul* în compania lui Co
vaci, dar fără efect decisiv. Apoi 
dinamoviștii obțin o nouă suită 
de trei victorii dintre care se 
detașează cea a lui MONEA. 
învingător prin abandon în re
priza T-a în fața lui Sever 
Șchiopu.

Echipa craioveană, lipsita de 
boxeri de valoare la unele ca
tegorii, nu a putut oferi mai 
mult. Boxul craiovean trece de 
doi-trei ani printr-o evidentă 
criză și numai unele eforturi, 
mai ales din partea conducerii 
C.J.E.F.S.. se poate repune pe 
linia de plutire. Este de dorit ca 
aceasta să se întimple, cu atît 
mai mult cu cît se știe, boxerii 
craioveni au animat de nenu
mărate ori întrecerile oficiale, 
definind chiar titlul national pc 
echipe acum cîfiva ani.

La sfîrșitul turului, în clasa
mentul celor două serii conduc 
detașat echipele STEAUA și 
DINAMO.

T. POGOCEANU

Dar nici baschet 
n-au prea văzut

In primul meci al „galei" de 
ieri dimineață I.E:F.S.—Comer
țul Tg. Mțireș, studenții bucu- 
reșteni au avut în permanență 
inițiativa luînd încă din prima 
repriză jocul pe cont propriu. 
Conduși excelent de pe margine 
de profesorul Mihai, Nedef, a- 
ceștia au imprimat după voie 
jocului, ritmul cel mai convena
bil. Scor final : 77—61.

Intîlnirea dintre I.C.H.F. și. 
„U“ Timișoara a fost, fără dis
cuție, cel mai disputat meci al 
etapei. Cu inepuizabilul și me
reu tînărul EmilNiculescu, con
ducător de joc și avînd în Cîm 
peanu, un realizator deosebit 
de eficace, echipa I.C.H.F.-ulut 
a cîștigat — este drept cu des 
tule emoții — o partidă în care 
adversarii. xcu Ionescu și Viciu 
în formă deosebită, au fost în- 
frînți de abia în ultimele secun
de. I.C.H.F. — „U“ Timișoara 
73—67.

Anunțată ca derbi, întîlnire» 
dintre Dinamo și Rapid nu ne-» 
arătat nimic deosebit. Am văzut 
totuși că atunci cînd joacă se
rios Dinamo poate fi un team 
redutabil. Iar Novac, Albu ș! 
Diaconescu. un ..trio" de valoa-

re ridicată. Rapidiștii, peste mă
sură de „obosiți", nu au putut 
rezista decît primele minute 
ritmului impus de dinamoviști. 
Scor final Dinamo — Rapid > 
107—81. Dar cititorii trebuie să 
lie avertizați că numărul mare 
de coșuri nu -eflectă o dispută 
pasionantă, cu faze'spectaculoa
se — cum se întîmplă de obicei 
— ci mai degrabă o acută slă
biciune în apărare.

Surprinzător este faptul că 
deși afișul anunțase la Floreas- 
ca trei partide. în tribune nu 
luaseră loo decît cîteva zeci de 
spectatori, din aceia care nu-si 
uită marea pasiune, restul locu
rilor ocupîndu-1 puștii din car
tier și beneficiarii gratuităților. 
Pe cînd un baschet care să atra
gă spectatorii ? Pentru că dacă 
aceasta e o condiție nu-i mai 
puțin adevărat că și protago
niștii evoluează altfel în fața 
unui public numeros. Dar cali
tatea precară a baschetului nos
tru face din gale cu nume so
nore. din derbiuri chiar, simple 
repetiții generale în fața unui 
număr restrîns de privitori.

OCTAVIAN PAUN

RUGBY Rezultatele 
etapei

MERIDIAN
ALTI SEMIFINALISTI 

ÎN C.C.E. LA HANDBAL

Steaua- „U". Timișoara 3—6 (O
3) ! ! : Grivița Roșie—Progresul 
30—3 ; Dinamo—Vulcan 9—8 ; 
Politehnica Iași—Rulmentul Bîr-

lad 16—3 ; Știința Petroșeni—A- 
gronomia Cluj 8—6 ; C.S.M. 
Sibiu—Farul Constanța 6—6.

Echipa masculină de handbal 
V.F.L. Gummersbach (R. F. a 
Germaniei) s-a calificat în 
semifinalele „Cupei campioni
lor europeni" în urma victoriei 
realizate cu scorul de 20—11 
(1°—5) în fața echipei Konzeva 
Moscova. In primul meci, 
handbaliștii sovietici cîștigase- 
ră cu 22—17. Gummersbach s-a 
calificat datorită unui gola
veraj mai bun.

• In meci retur contlnd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin la Zrenian 
echipa iugoslavă Crevenka a 
învins cu scorul de 26—12 
(13—6) echipa C.S. Barcelona. 
Handbaliștii iugoslavi s-au ca
lificat pentru semifinale (în 
primul Joc cîștigaseră cu 18—15 
handbaliștii spanioli).

ÎN ABSENȚA LUI MERCKX
Cursa ciclistă internațională 

Harelbeek — Anvers — Harel- 
beek (210 km) a fost cîștigată 
de belgianul Van Rijckeghem 
m 5h ol’ 15’’. El l-a învins la 
sprintul final pe compatriotul 
său Roger de Vlaeminck. 
Merckx (Belgia) nu a partici
pat la întrecere fiind suferind.

CANADA NU VA PUTEA 
UTILIZA PROFESIONIȘTI 

LA C.M.
Cu ocazia lucrărilor Congre

sului ligii Internationale de 
hochei pe gheață de Ia Stock
holm a fost respinsă cererea 
federației din Canada de a uti
liza jucători profesioniști la 
viitoarea ediție a campionatu
lui mondial. Hotărîrea a fost 
luată cu 34. contra 16 voturi.
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De la publicarea apelului elec
toral al Frontului Național al 
Germaniei Democrate și piuă în 
ziua alegerilor organelor locale 
ale puterii de stat a R.D. Ger
mane, 22 martie, a fost o peri
oadă de intensă activitate. După 
adunările în care deputății au 
prezentat dări de seamă asupra 
activității lor, în primele zile ale 
lunii februarie, au început în
trunirile electorale de prezentare 
a candidaților frontului național. 
Au fost propuși 220 000 candidați 
pentru organele locale superi
oare.

La diverse adunări electorale 
au participat 13,5 milioane ce
tățeni. în ultimele zile au 
loc mitinguri electorale în 
multe localități.

Alegerile din 22 martie
primele alegeri după adoptarea 
noii constituții socialiste a R.D.G. 
Printre cei aproximativ 12,5 mi
lioane de cetățeni cu drept de 
vot se află mulți tineri cărora 
noua lege electorală le-a dat po
sibilitatea să poată participa la 
alegeri de la vîrsta de 18 ani.

O zi de primăvară, după o 
iarnă aspră cu zăpadă abunden
tă, cum nu-și amintesc să fi a- 
pucat nici cei mai bătrîni, a dat 
farmec atmosferei sărbătorești 
care a cuprins întreaga țară.

Pînă la ora de prînz s-au pre
zentat în fața urnelor 76,9 la 
sută din alegători, președintele 
comisiei electorale centrale Frie
drich Ebort, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., a in
format că aceasta este o parti
cipare mai mare decît la ultime
le alegeri comunale din R.D.G.

Atacuri ale
patrioților 
tailandezi

• TN ULTIMELE ZILE gru
purile de partizani tailandezi 
și-au intensificat considerabil 
acțiunile. în regiunea de nord a 
Tailandei — relatează agenția 
FRANCE PRESSE. Detașamen
tele acestora au lansat continuu 
atacuri asupra pozițiilor fortifi
cate .deținute de forțele guver
nului de la Bangkok în zona 
septentrională a Tailandei. Lup
tele. dintre grupurile de parti
zani și trupele guvernamentale 
continuă de mai multe zile — 
menționează agenția FRANCE 
PRESSE, care citează declarația 
făcută la Bangkok de un gene
ral al armatei tailandeze.

ORIENTUL APROPIAT
O Reuniunea islamică din capitala 

saudită O Conferinfa de presa

a președintelui Nixon
JEDDAH. — Jeddahul, însori

tul port saudit înălțat lîngă Ma
rea Roșie, a devenit gazda mi
niștrilor de externe, precum și a 
altor oficialități din 15 țări afri
cane și asiatice, sosite în plen 
pentru a participa la conferința 
islamică, programată să-și inau
gureze lucrările luni.

Potrivit postului de radio Jed
dah, printre statele reprezentate 
la această conferință se află 
R.A.U., Somalia, Pakistan, Tuni
sia, Libia, Sudanul, Iran, Mau
ritania, Republica Arabă Yemen.

Dintre țările arabe nu parti
cipă Siria și Irakul, precum și 
Republica Populară a Yemenului 
de sud, aceasta din urmă din 
pricina conflictului său de fron
tieră cu țara gazdă, Arabia S au
dita.

Pe agenda conferinței se află 
o singură problemă dar, evident, 
cu numeroase subpuncte: evo
luția situației din regiunea Orien
tului Apropiat

AMMAN. — Abdel Moneim 
Rifai, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Iordaniei, a 
părăsit Ammanul, plecînd spre 
Djeddah, unde va lua parte la 
conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor musulmane. în 
cadrul unei declarații făcute pe 
aeroportul din Amman, șeful di
plomației iordaniene și-a expri
mat speranța că la Djeddah vor

într-o declarație făcută 
presei, Mahmud Osman, se
cretar general al Partidului 
Democrat Kurd, a subliniat 
că „întregul popor irakian 
și forțele progresiste ale 
țării sprijină declarația gu
vernului Republicii Irak cu 
privire la reglementarea 
problemei kurde". De o deo
sebită importanță, a subli
niat el în continuare, este în 
prezent aplicarea în viață a 
acordului intervenit atît de 
către guvern cît și de că
tre kurzi. Arătînd că tradu
cerea în viață a acestui
acord nu va fi lipsită de
greutăți, el a relevat că sar
cina ambelor părți „este de 
a înlătura toate piedicile și 
de a îndeplini toate preve
derile înțelegerii realizate" 
In încheiere, secretarul ge
neral al Partidului Democrat 
kurd a subliniat : „Sînt con
vins că în ourînd vom putea 
vorbi despre instaurarea 
păcii tn țară. Toate forțele 
Irakului vor fi orientate 
atunci în direcția dezvoltării 
țării ceea ce va constitui o 
contribuție de seamă la lup
ta națiunii arabe împotriva 
imperialismului"

An electoral

Illinois a fost primul stat in care au avut loc alegeri care au 
deschis astfel campania electorală din 1970 in S.U.A. Deși can
didatul democrat a cîștigat, miza este mare in continuare de
oarece alegerile înseamnă pentru Administrația Nixon un pas 
vital pe calea asigurării unui mandat de lungă durată și, în 
același timp, un control nestînjenit asupra întregului Congres. 
Toamna aceasta va trebui, în intenția republicanilor, să deschidă 
o sesiune a Congresului în care ei să dețină majoritatea în 
Senat, deci să cucerească 7 locuri de la democrați. De aseme
nea, republicanii încearcă să-și păstreze pozițiile în state în 
scopul controlării noii reprezentări în Congres. Prin redistri
buirea locurilor din California, Florida și alte state, republi
canii se vor putea găsi in posesia majorității necesare în 1972 
— anul viitoarei campanii prezidențiale. Avind in vedere avan
tajele și riscurile, republicanii au pus în joc sume conside
rabile de bani, oratorie și reclamă pentru a marca cursa elec
torală din acest an. în tabăra adversă, democrații n-au scă'pat 
încă de spectrul datoriilor în valoare de 8 milioane de dolari, 
ramase de la ultimele alegeri. In ciuda deficitului neacoperit 
nici pină în prezent, ei se străduiesc să-și mențină in continuare 
majoritatea în Congres și să-și regăsească unitatea de vederi.

Acest an va fi și un test de popularitate pentru unele per
sonalități democrate, eventuali candidați pentru alegerile prezi
dențiale din 1972 : Edmund Muskie, Edward Kennedy, Hubert 
Humphrey. De aceea, campania nu va fi lipsită de emoții și 
incertitudini. In sfîrșit programele celor două partide sînt 
destul de bine cunoscute, atit republicanii cît și democrații fiind 
permanent în ofensivă electorală. Democrații își duc campania 
Împotriva inflației și recesiunii, pe care statisticile le înfățișează 
cu dărnicie deși majorității americanilor îi pare evident faptul 
că prezența mai multor democrați în Congres nu va reduce Nu
mărul șomerilor, nu va întări dolarul așa cum nici prețurile 
industriale nu vor putea fi oprite să înregistreze creșteri ca 
cea de fi la sută de anul trecut. Cel mai important punct de 
sprijin democrat este atitudinea critică, fermă pe care partidul 
o manifestă față de politica de „vietnamizare" a administrației, 
atitudine unitară, cu toate fricțiunile interne. Ea a fost oglindită 
in declarația oficială recentă a conducerii naționale a partidului 
democrat privind mesajul președintelui Nixon despre „starea 
lumii". Se consideră in această declarație că politica americană 
în Asia de sud-est „poate doar să perpetueze războiul cu conse
cința implicării continue a S.U.A. în acest conflict armat" din 
moment ce nu există un program și nici o dată fixată pentru 
retragerea trupelor americane. Ecoul pozitiv pe care l-a stîrnit 
in rîndul opiniei publice americane această declarație, precum 
și desele luări de poziție ale senatorilor democrați Împotriva 
continuării războiului in Vietnam, a menținerii trupelor ame
ricane în Europa, a trecerii ia faza a II-a a sistemului de 
rachetă antibalistică „Safeguard" îi neliniștește pe republicanii 
care se prezintă cu o bază politică nepopulară în problema 
vietnameză. Se acreditează părerea că democrații atacă fron
tal Congresul• care păstrează de ani de zile o notă predomi- 
nant-conservatoare. oglindită ntai ales in intîrzierea sau aban
donarea multor programe privind orașele. în problema răz
boiului din Vietnam, Congresul nu pare să impulsioneze un ritm 
de retragere a forțelor militare americane din această țară. De 
asemenea, nu s-a reușit, în ciuda presiunilor opiniei publice 
americane, să se renunțe la cele 131 de sisteme de arme costi
sitoare printre care și sistemul „Safeguard".

Destui americani consideră preponderența in Congres a unuia 
sau altuia din partide destul de artificioasă din moment ce 
administrația și președintele însuși au o marjă de manevră 
destul de largă în luarea hotărîrilor vitale care privesc S.U A. 
De aceea, mulți înclină să creadă că interesul pe care-1 stîr- 
nesc alegerile din acest an este impărtășit cu precădere de «-ei 
foarte apropiați cercurilor politice, cîmpului de bătaie pentru 
funcțiile administrative, fn perspectivă, afirmă comentatorii, 
va cîștiga acel partid căruia sorții îi vor aduce în rîndurile 
sale mai mulți politicieni tineri, neresponsabili pentru unele 
greșeli săvîrșite in trecut. „Dar aceasta este — scria comenta
torul ziarul INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE — în cel 
mai bun caz o perspectivă de lungă durată. In oricare altă pri
vință, apatia din acest an electoral pare bine justificată".

DOINA TOPOR

fi examinate „cu seriozitate și 
sinceritate probleme înscrise pe 
ordinea de zi, în special cele pri
vind actuala situație din Orien
tul Apropiat" și că hotărîrile a- 
doptate vor fi constructive. Tot
odată, el a subliniat că conferin
ța de la Djeddah va contribui la 
intensificarea relațiilor dintre 
țările musulmane și la reglemen
tarea unor probleme litigioase 
existente între ele.

WASHINGTON — Președin
tele S.U.A., Richard Nixon, a 
ținut sîmbătă seara o conferință 
de presă consacrată în special 
situației din Orientul Apropiat. 
El a anunțat că luni secretarul 
de stat, William Rogers, va de
fini din nou politica Statelor 
Unite în această zonă anunțînd 
și „decizia interimară" a Admi
nistrației în legătură cu cererea 
Israelului privind livrarea de noi 
avioane militare.

PEKIN. — Agenția CHINA 
NOUĂ anunță că președintele 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a sosit 
la Pekin în fruntea unei delega
ții. La sosire, el a fost întâmpinat 
de Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Chiu Hui-tso, 
adjunct al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei populare chi
neze de eliberare, Go Mo-jo, vi
cepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină 
și de alte persoane oficiale.

R. S. CEHOSLOVACA: La fabrica textilă „V. I. Lenin" din 
Ruzomberok

O ceremonie neobișnuită a avut loc sîmbătă trecută în mica 
localitate engleză North Newton de lîngă Bridgwater. încă 
înaintea ivirii zorilor, în fața unui numeros grup de oficialități 
locale și ziariști, a fost destupată o sticlă de șampanie pentru 
a se celebra astfel momentul în care primul tînăr în vîrstă de 
18 ani din Marea Britanie a introdus un buletin de vot într-o 
urnă. A fost consemnată în felul acesta una din victoriile ob
ținute de tineretul și cercurile progresiste engleze care au 
luptat mulți ani pentru reducerea vîrstei minime a alegătorilor 
de Io 21 la 18 ani.

Ambasadorul
României 

primit de 
președintele

ANKARA 22 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Ankara, 
Grigore Geamănu, a fost pri
mit în audiență de președin
tele Republicii Turcia, Cev- 
ded Sunay, în legătură cu a- 
propiata sa vizită în țara 
noastră. Cu acest prilej a avut 
loo o convorbire cordială.

Relațiile economice

ungaro-vest-germane
MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR AL R. P. UNGARE

DESPRE VIZITA FĂCUTĂ ÎN R. F. G.

Premierul laoțian, Suvanna 
Fuma, urmează să primească pe 
colonelul Pradith Tieng Tham, 
trimisul prințului Sufanuvong, 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Neo Lao Haksat, 
anunță agenția FRANCE PRES- 
SE, citind surse de la Vientiane. 
Potrivit postului de radio Pathet 
Lao, Pradith Tieng Tham va 
remite șefului guvernului regal 
laoțian o scrisoare adresată aces
tuia de prințul Sufanuvong în 
legătură cu situația din Laos.

După sosirea sa Ia Vientiane 
colonelul Pradith Thien Tham a 
difuzat presei un comunicat în 
care se arată că situația actuală 
gravă din Laos se datorește es
caladării continue de către State
le Unite a războiului de agresiu
ne. In interesul patriei, Neo Lao 
Haksat a cerut cu hotărâre înce
tarea agresiunii S.U.A. în Laos, 
făcînd, de asemenea, propuneri 
în scopul restabilirii păcii și ar
moniei naționale. în acest sens, 
se precizează în comunicat, Neo 
Lao Haksat a prezentat la 6 
martie un program în cinci punc
te de soluționare pe cale pașnică 
a problemei laoțiene, propunere 
apreciată și susținută de opinia 
publică din Laos.

Cinstea aceasta a revenit ti
nerei Trudi Sellick care 
atunci cînd a intrat în 

cabina de vot împlinise 18 ani, 
5 ore și 15 minute de viată. 
Trudi, care este stenodactilo
grafă, a mărturisit că se scula
se de la ora 5 dimineața pentru 
o fi sigură că va fi prima ce 
va vota în alegerile parțiale 
desfășurate în districtul Bridg
water. Oficialitățile electorale 
au declarat că afluența tineri
lor la centrele de votare a în
trecut toate așteptările. „în 
unele locuri — au subliniat ele 
— tinerii au depășit ca număr 
pe alegătorii vîrstnici*.

Reducerea virstei alegătorilor 
englezi la 18 ani urmează unei 
campanii îndelungate care și-a 
propus să demonstreze că tine
retul are posibilitatea și dato
ria să se preocupe de proble
mele vieții politice a țării. In 
Marea Britanie această luptă 
s-a desfășurat pe mai multe 
planuri și a avut de înfruntat, în 
special, opoziția cercurilor con
servatoare care au susținut că

tineretul nu ar fi, chipurile, ca
pabil să ia hotărîri cu spirit de 
răspundere. Poziția acelora 
care au încercat să se crampo
neze de tradiții și rînduieli în
vechite avea să sufere o primă 
tnfrîngere în cursul anului tre
cut cînd, în baza Actului refor
mei familiei, tinerii în vîrstă de 
18 ani au primit dreptul să se 
căsătorească fără consimțămîn- 
tul părinților.

In alegerile parțiale din dis
trictul Bridgwater, ca urmare 
a intrării în vigoare a noilor 
prevederi ale legii electorale, 
s-au prezentat la urne 4 000 de 
tineri între 18 și 21 de ani. In
tervievați de ziariști ei și-au ex
primat mulțumirea pentru că 
pot să beneficieze de drepturi 
electorale. „Cred că sîntem la 
fel de bine informați asupra 
problemelor țării ca și alegăto
rii vîrstnici* — a declarat un 
tînăr unui ziarist care l-a între
bat dacă cunoaște suficient de 
bine problemele dezbătute 
„pentru a avea o opinie res
ponsabilă*. „Tinerii sînt la fel

de mult interesați de aceste 
probleme ca și părinții lor' — 
a afirmat, la rîndul lui, . un 
membru al organizației de tine
ret a Partidului laburist. Se cre
de că în urma noilor prevederi 
electorale cifra totală a alegă 
torilor din Marea Britanie va 
crește cu 3 milioane.

Este semnificativ faptul că 
apariția tineretului în viațo 
electorală britanică a marcat 
un reviriment al stîngii. în dis
trictul Bridgwater, una din „for
tărețele* partidului conservator, 
candidatul acestuia a fost re
ales în Camera Comunelor 
Dar procentajul obținut față de v 
candidatul laburist a fost de 
numai 8,6 la sută, față de 
11 la sută în cursul alegerilor 
precedente. Observatorii apre
ciază că aceasta se datorește 
în mare parte „infuziei votului 
tineretului” care s-a apropiat 
mai mult de laburiști. Conduce 
rea partidului laburist și-a ma
nifestat satisfacția pentru aceas
tă tendință exprimîndu-și tot
odată speranța că cei 3 milioa
ne de noi alegători tineri vor 
opta, într-o proporție însemna 
tă, în favoarea candidaților ac
tualului partid de guvernămînt 
cu prilejul alegerilor generale 
ce vor fi organizate pînă în 
luna mai 1971.

I. R.

„De la Fort Dix la
Fort Tacoma"

Tinerii militari americani împotriva războiului
din Vietnam

Unul dintre scopurile principa
le ale vizitei mele în R. F. a 
Germaniei l-a constituit examina
rea factorilor care împiedică dez
voltarea relațiilor economice din
tre țările noastre și în limita po
sibilităților, înlăturarea lor — a 
declarat — după cum relatează 
M.T.I. — ministrul comerțului 
exterior al R. P. Ungare, Jozsef 
Biro, la înapoierea din vizita sa 
de patru zile în R. F. a Germa
niei.

Jozsef Biro a declarat apoi că 
una dintre sarcinile conferinței 
experților, care va avea loc la 6 
aprilie la Bonn, în scopul pregă
tirii acordului pe termen lung, 
va consta în determinarea 
lui de liberalizare și c.„. 
unor asemenea probleme de prin
cipiu cum este de pildă posibi
litatea colaborării pe piețe terțe. 
Cu toate că în cursul tratativelor 
s-a examinat în primul rînd dez
voltarea relațiilor bilaterale, s-au 
ivit și alte probleme ca, de e- 
xemplu, participarea noastră în 
organizațiile economice interna
ționale, între altele în G.A.T.T.

Ministrul economiei al R.F.G., 
Schiller, ne-a dat asigurări că

• ••••<

irea gradu- 
clarificarea

• ÎN ORAȘUL ITALIAN 
MARSALA a avut loc inaugura
rea unei expoziții de artă popu
lară românească. Sute de expo
nate — obiecte din piele și lemn, 
țesături, costume, ceramică, in
strumente muzicale, covoare — 
reușesc să dea o imagine con
cludentă asupra dezvoltării ar
tei populare românești, măies
triei și expresivității artizana
tului românesc.

Rostind un cuvînt de salut la 
deschiderea expoziției — la 
care au participat prefectul pro
vinciei și toate oficialitățile lo
cale, deputați și senatori, 
cum și un numeros 
primarul 
Gaspare 
în relief 
nifestări 
continuă 
dintre Italia și România, pentru 
prietenia tradițională dintre 
cele două popoare.

pre
public — 

orașului Marsala, 
Sanmarittana, a scos 
importanța acestei ma- 

pentru dezvoltarea 
a relațiilor culturale

Alegeri anticipate 
in Anglia ?

• PREMIERUL HAROLD 
WILSON intenționează să orga
nizeze alegeri generale antici
pate in luna iunie a acestui an, 
se afirmă în numărul de dumi
nică al cotidianului londonez 
„OBSERVER". Ziarul precizea
ză că primul ministru britanic 
ar fi indicat unor membri ai 
guvernului că va pune capăt ac
tualei legislaturi înaintea va
canței de vară. Se relevă, de a- 
semenea, atmosfera de încrede
re care domnește în cercurile 
laburiste după redresarea, în 
ultimele luni, a balanței de plăți 
și mai ales în urma victoriei 
obținute de partidul laburist in 
recentele alegeri parțiale de la 
South Ayrshire (Scoția). Consti
tuțional, consultarea electorală 
ar trebui să se desfășoare la 
sfîrșitul lunii martie 1971.

• PE TERITORIUL LIBANU
LUI a fost descoperită una din 
cele mai importante așezări 
preistorice din lume, a decla
rat, în cadrul unei, conferințe 
de presă. Jacques Tixier, direc
tor al Centrului național de 
cercetări științifice Aceasta se

dacă va fi pusă pe ordinea de zi 
problema primirii Ungariei în 
G.A.T.T., R. F. a Germaniei o va 
sprijini, a declarat el.

In cursul vizitei noastre, și în 
primul rînd în cursul întâlnirilor 
cu ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel, au fost examinate 
și probleme politice, a spus Biro. 
Ministrul de externe al R.F.G. a 
subliniat că el apreciază pozitiv 
declarațiile făcute de ministrul 
afacerilor externe al R. P. Unga
re, Janos Peter, cu prilejul vi
zitelor la Bruxelles și Varșovia, 
precum și declarația făcută tele
viziunii din R. F. a Germaniei; 
el este de acord cu faptul că în 
scopul menținerii păcii în Euro
pa, relațiile dintre cele două 
țări se pot lărgi nu numai pe 
plan economic, ci și pe planuri 
politice și culturale.

Tn încheiere, ministrul comer
țului exterior ungar, Biro Jozsef, 
a anunțat că a invitat pe Karl 
Schiller, ministrul economiei al 
R. F. a Germaniei, să facă o vizi
tă în Ungaria. Invitația a fost pri
mită și vizita va avea loc proba
bil încă în acest an.

află în apropiere de Beirut, ca
pitala libaneză. Săpăturile care 
au fost întreprinse în această 
regiune în urma unui contract 
semnat între Direcția generală 
a antichităților din Liban și 
Muzeul național de istorie na
turală din Paris, au relevat 
existența unor straturi arheo
logice suprapuse, datînd din 
paleoliticul mijlociu, paleoliticul 
superior și mezoliticul. Se poate 
afirma, a adăugat Jacques Ti
xier, că studiile care vor urma 
acestei descoperiri vor oferi in
dicii importante în legătură cu 
celelalte așezări preistorice din 
Orientul Apropiat datînd din- 
tr-o perioadă fixată între 50 000 
și 10 000 ani î.e.n.

DE• CU PRILEJUL ZILEI 
LUPTA ÎMPOTRIVA DISCRI
MINĂRII RASIALE, la Addis 
Abeba a avut loc o reuniune de 
comemorare a victimelor de Ia 
Scharpeville Ia care au partici
pat membri ai corpului diplo
matic al țărilor africane și alți 
reprezentanți diplomatici, cola
boratori ai organizațiilor inter
naționale, reprezentanți ai opi
niei publice și ziariști.

Luînd cuvîntul în fața celor 
prezenți, Mohamed Sahonoum, 
secretar general adjunct al Or
ganizației Unității Africane, a 
subliniat că Scharpeville repre
zintă „o mostră a esenței a- 
partheidului" ceea ce are Ioc 
zilnic în Republica Sud-Africa- 
nă și Namibia, pretutindeni 
unde se duce o pplitică de dis
criminare rasia'ă unde pier fra
ții noștri luptători pentru liber
tate.

La marșurile pentru pace des
fășurate în ultimele zile în ora
șele americane au participat un 
mare număr de soldați. Ei au 
obținut, sub diverse motive, per
misii și au demonstrat in civil 
(legile militare americane nu 
permit, pînă acum, participarea 
militarilor în uniformă la mani
festări și demonstrații publice), 
împreună cu aceasta, un alt fapt 
s-a făcrs remarcat: la sediul din 
New York al „Noului comitet de 
mobilizare pentru pace în Viet
nam" (care a organizat “ actuala 
serie de manifestații antirăzboini
ce) au sosit mesaje din partea 
tinerilor soldați din cinci „cen
tre speciale" de instrucție ale ar
matei S.U.A. Mesajele, purtînd 
sute de semnături, cer imediata 
reîntoarcere în țară a militarilor 
americani din Vietnamul de Sud.

Toate acestea se înscriu în am
pla mișcare din rindul tinerilor 
militari americani împotriva răz
boiului din Vietnam. Ele atrag 
atenția asupra unui nou aspect al 
acestei largi mișcări : acțiunile 
protestatare ale tinerilor din așa 
numitele „tabere speciale" de in
strucție ale armatei S.U.A., adică 
tocmai din acele centre menite 
să pregătească detașamente spe
cializate în intervenții de genul 
celei din Vietnam.

E bine cunoscută larga miș
care a tinerilor americani care 
refuză să se prezinte la încorpo
rare (cele mai recente date semi
oficiale atestă că numai în Ca
nada, Suedia și țările Benelux se 
află actualmente 30 000 de tineri 
americani care au refuzat să răs-

pundă ordinelor de chemare în 
armata). E cunoscut, de asemenea, 
veritabilul val de dezertări din 
ultima vreme, expresie virulentă 
a refuzului tineretului american 
de a lupta într-un război nedrept, 
nepopular (numărul dezertorilor 
din armata americană se ridică 
in prezent la peste 42 000).

Se conturează o mișcare pro
testatară aproape generalizată 
în centrele de instrucție. Sem
nalul de începere l-au dat, în 
primăvara trecută, tinerii de la 
tabăra specială de instrucție a in
fanteriei americane Fort Jackson 
care au cerut să se acorde sol- 
daților în uniformă dreptul de a 
participa la manifestările pentru 
încetarea războiului din Vietnam. 
22 dintre tinerii care au inițiat cu 
acel prilej mitinguri in incinta 
taberei, au fost judecăți și con
damnați. Incidentul a stîrnit un 
puternic val de protest în alte 
tabero speciale de instrucție ale 
armatei americane. Memorii tri
mise de tinerii din opt asemenea 
tabere autorităților militare ce
reau, așa cum formulau, de pil
dă .tinerii de la Fort Knox ; 
„dreptul de a exprima împreună 
cu civilii, în public, părerea des
pre un război care dezonorează 
Statele Unite și este condamnat 
de majoritatea americanilor". 
Acum, constată revista TIME : 
„De la Fort Dix pe coasta ră
săriteană și pînă la Fort Tacoma 
în nord-vestul îndepărtat tinerii 
recruți agită problema Vietnamu
lui". La Fort Hood, centru spe
cial de instrucție situat în ultra- 
conservatorul Texas, a fost creată

■n iunie trecut o asociație a re
cruților denumită „G.I’s United 
Against the War in Vietnam" 
(„Soldații uniți împotriva răz
boiului din Vietnam"). Actual
mente, asociații similare ființea
ză în aproape toate cen
trele de instrucție. Aceste
asociații scot gazete și foi
volante. < Un sondaj întreprins 
în nouă centre de instrucție de 
către „G.I’s Againts the War in 
Vietnam" relevă că 95 Ia sută 
din tineri cer încetarea imediată 
a războiului din Vietnam. „Chiar 
dacă cifra este contestabilă — 
scrie TIME — starea de spirit 
din cazărmi este incontestabil 
impregnată de opoziția față de 
menținerea soldaților noștri în 
junglele și mlaștinele vietname
ze". Revista americană cita opi
nia unuia din cei mai străluciți 
juriști din Statele Unite, profe
sorul Archibald Cox de la Uni
versitatea Harvard. D-l Cox, care 
a prezidat o comisie de studii in 
legătură cn „curentele din rîn
dul tinerilor americani sub arme" 
nota, printre altele, în concluziile 
sale : „Indispoziția din cazărmi 
nu reflectă, așa cum au presu
pus unii, o aversiune mai marc 
pentru 
tar, ci 
pentru 
sideră
aici, expusă succint, însăși esența 
puternicei mișcări protestatare din 
rîndul tinerilor soldați americani

uniforme și stagiul mili- 
aversiunea și opoziția 
un război pe care-1 con- 
greșit și dezonoranV'zTE, 

" ' esența

P. NICOARA• •••••

• ÎN CIUDA ACORDULUI 
intervenit între conducerea sin
dicatului și reprezentanții gu
vernului privind rechemarea la 
lucru a factorilor poștali ame
ricani pe durata negocierii u- 
nui nou contract de muncă, 
care să prevadă o sporire a sa
lariilor acestora, greva s-a ex
tins sîmbătă tn toate orașe
le arriericane. După cum 
transmit agențiile de presă, 
greva a Început să-și ara
te efectele. Numai la NeW 
York 18 milioane de scrisori nu 
au fost inmînate destinatarilor.

Președintele Nixon a declarat 
sîmbătă că dacă greviștii nu vor 
relua lucrul pînă luni, va apela 
la unele prerogative ale sale 
„pentru ca serviciile poștale 
să-și reia activitatea".

• FILMUL „HIROSHIME- 
NAGASAKI, AUGUST 1945", 
realizat după pelicule ale ope
ratorilor japonezi care au fil
mat la o lună de la bombarda
mentul atomic, a fost prezentat 
pentru prima dată de televiziu
nea niponă. Filmul, care durea
ză 16 minute, prezintă imagini 
tulburătoare despre distrugerea 

'celor două orașe ș! suferinței 
locuitorilor lor.

A doua „misiune
Rumor“

• DIRECȚIUNEA PARTIDU
LUI SOCIALIST ITALIAN — u- 
nul din cele patru partide che
mate să formeze noul guvern 
de centru-stînga — a aprobat 
cu o largă majoritate proiectul 
de program guvernamental pre
zentat sîmbătă de fostul pre
mier Mariano Rumor, însărcinat 
încă o dată cu soluționarea cri
zei de guvern. Astăzi, proiectul 
urmează să fie dezbătut și de 
Comitetul Central al Partidului 
socialist. De altfel, pînă luni, 
toate cele patru partide trebuie 
să-și precizeze poziția față de 
proiectul de program. Agenția 
REUTER, citînd observatori din 
capitala italiană, scrie că „în 
cazul in care nu se vor ivi pie
dici de ultim moment — ceea 
ce pare puțin probabil — Ru
mor va putea prezenta un ra
port pozitiv președintelui Sara- 
gat".

Noul președinte
al Guatemaiei

• CONGRESUL GUATEMA- 
LEI a ales sîmbătă pe colonelul 
Carlos Arama Osorio in func
ția de președinte al țării. Din
tre cei trei candidați la funcția 
de președinte, Osorio a obținut 
cele mai multe voturi in alege
rile generale de la 1 martie 
fără Insă a realiza majoritatea 
absolută care i-ar fi permis să 
ocupe, In mod automat func
ția supremă. Intr-o asemenea 
ipoteză, constituția Guatemaiei 
prevede ca președintele sâ fie 
desemnat de Congres. Osorio 
care succede președintelui Julio 
Cesar Mendez Montenegro, ur
mează să-și preia oficial funcți’ 
în luna iulie.

• CONFLICTUL dintre gu
vernul columbian și fostul pre
ședinte Gustavo Rojas Pinilla, 
candidat la alegerile preziden
țiale, s-a agravat în ultimele 
zile. Potrivit informațiilor sosite 
din Bogota, Pinilla a acuzat 

guvernamentale de 
! influență". Oficiali- 
dezmințit aceste acu
lui Pinilla, iar pre- 
țării, Carlos Lleras 

a anunțat că el va 
răspundă în fața tri- 

pentru afirmațiile

din 
cercurile 
„trafic de 
tățile au i 
zații ale 1 
ședințele ț 
Restrepo, 
trebui să 
bunalului 
sale.

Se așteaptă ca conflictul din
tre „rojiști" șl cercurile guver
namentale să se accentueze, 
mulți observatori fiind de pă
rere că acest lucru ar putea da 
naștere la o serie de conflicte.

libiene și rep'rezen- 
companiilor petroliere 

acționează In țară au a- 
în momentul de față, tn- 

punct mort, a declarat 
Ezzidine

• NEGOCIERILE dintre ofi
cialitățile 
tanții 
care 
juns, 
tr-un
ministrul petrolului. 
Mabrouk, într-un interviu acor
dat Agenției naționale de presă

al Olandei, Joseph 
sîmbătă la Beirut

BEIRUT — Ministrul afaceri
lor externe

1 Luns, a sosit
într-o vizită oficială, în cadrul
turneului pe care îl întreprinde 
tn trei țări arabe : Liban, Iorda
nia și R.A.U. La sosire, minis
trul olandez a declarat ziariști- 
’or, referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, că o soluție 
finală a crizei arabo-israeliană 
trebuie găsită de țările din aceas- 

“i regiune.
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Ziua națională
a Pakistanului

14 ani de la proclamarea
Republicii

In Valea Brahmaputrei ca 
și în partea estică a Bulecis- 
tanului aveau loc în urmă 
cu 14 ani festivități. In prin
cipalele localități pakistaneze 
eșarfele de lumini multico
lore, steagurile arborate săr
bătorește, vesteau un eveni
ment de seamă ’ al acestui 
popor de circa 100 milioane 
de oameni • proclamarea 
țării ca republică. La 14 au- 

- gust 1947 se consemnase ob
ținerea independenței de 
stat. Nouă ani mai tîrziu, la 
23 martie 1956, • Pakistanul 
devenea republică. Ambele 
date intrate în istoria țării, 
au marcat pași importanți ai 
unui popor pe drumul pro
gresului și civilizației.

tnnoirile înfăptuite
scurta perioadă istorică care 
a ■ trecut de la obținerea in
dependenței și proclamarea 
republicii apar evidente în 
ambele părți ale țării. Pu- 
nînd îh continuare accent pe 
dezvoltarea culturilor tra
diționale — în care iuta ocu
pă un loc de seamă (Pakis
tanul este primul producător 
mondial) — oficialitățile de 
la Islamabad, noua capitală 
a țării, au elaborat o serie 
de programe economico-so- . 
dale, menite a contribui la 
înlăturarea urmărilor înde
lungatei dominații coloniale.

Iată cîteva obiective care 
deja au prins contur în eco-

tn

nomia pakistaneză. în afara 
numeroaselor întreprinderi 
construite tn zona indus
trială a fostei capitale. Ca- 
raci (oraș care are peste 
2 milioane de locuitori) 
au ' mai fost date în ex
ploatare importante capa
cități productive la Chit- 
tagnong — o uzină side-' 
rurgică și danele unui nou 
port, la Narayangar ■— una 
din cele mai mari fabrici de 
prelucrare a iutei din lume, 
lingă Ravalpindi au apărut 
primele clădiri ale unui cen
tru de cercetări nucleare în 
scopuri pașnice. Sumarul ta
blou industrial trebuie între
git prin menționarea lanțu
lui de baraje hidroenerge
tice și lacuri de acumulare, 
în cadrul căruia verigile im
portante le alcătuiesc bara
jul de la Mangla — aflat în 
exploatare — și cel de la 
Tarbela — ce urmează a fi 
terminat în cîțiva ani. Efor
turi susținute se depun pen
tru combaterea calamităților 
naturale (secetă excesivă în 
Pakistanul de vest și ploi 
catastrofale, în -sezonul u- 
med. în Pakistanul de est).

Succesele înregistrate de 
poporul pakistanez sînt o 
mărturie a hotărârii sale de 
a-și continua munca labori
oasă pe drumul progresului 
si civilizației.

I. T.
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