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DE IERI, TINERII CONSTRUCTORI Al HIDROCENTRALEI „LOTRU"
POARTĂ UN TITLU DE CINSTE Șl RĂSPUNDERE

BRIGADIERI PE ȘANTIERUL
NAȚIONAL AL TINERETULUI
Pe Lotru, acolo unde se înal

ță unul dintre cele mai impor
tante obiective hidroenergetice 
ale țării, ieri, în amfiteatrul 
natural al munților scăldați în 
soarele primăvăratec, a fost 
sărbătoare. De la cel mai în
depărtat punct de lucru, situat 
la zeci de kilometri în masi- . 
vul Lotrului, de la Ciunget, 
unde se construiește centrala 
subterană, de la Vidra, unde 
viitorul baraj a început să 
prindă contur, de la Rudărea- 
sa și Petrimanu, Mănăileasa și 
Castel, Goața și Haneș — 
puncte ce vor fi legate între 
ele în magistrale subterane, 
viitoare albii ale Lotrului și 
ale zecilor de rîuri și torenți 
din întregul bazin — au cobo- 
rît în zorii dimineții, în unifor
mele lor albastre cu însemne
le distinctive, cei 700 de bri
gadieri, pentru a participa la 
momentul festiv al deschiderii 
Șantierului național al tinere
tului. Sînt mineri, electricieni, 
mecanici, șoferi, zidari, mun
citori necalificați, reprezen
tanți ai tuturor profesiilor 
care, alături de ceilalți con
structori în ceasurile fierbinți 
ale muncii, își oferă energia 
lor clocotitoare, entuziasmul 
tineresc, priceperea și măies
tria, temerarei iavodiri de lu
mină de pe Lotru. Alexandru 
Mușetoiu, Dumitru Antocî, Pe
tru Brădescu, Nicolae Truță, 
Gheorghe Matțescu, Dumitru 
Niță, soții Voj, Gheorghe și 
Toader Oancea, Elena Carbo- 
veanu — ale căror chipuri 
le-am distins în uriașul ca
reu al brigadierilor — ne-au 
mărturisit satisfacția și dorin
ța de a trece neîntîrziat la în
făptuirea ' îndrăznețelor anga
jamente ale detașamentului, 
de a da viață și sensuri ple
nare chemării care i-a unit pe 
coordonatele șantierului na
țional al tineretului de pe Lo
tru. împreună cu ei au sosit 
aici pe platoul atelierelor cen
trale, aducîndu-și îndemnul și 
exemplu] lor, pentru a retrăi 
solemnitatea și emoția momen
telor similare petrecute în alte 
arii ale timpului și geografiei 
republicii noastre, vechi cons
tructori ale căror cărți de mun
că adună între filele lor fapte 
cu semnificații adînci în anii 
construcției patriei socialiste. 
T-am văzut printre aceștia pe 
Nicolae Vizitiu, Florea Musca- 
lu,. Cornel Vitan, Dumitru Pa- 
naitescu, Alexandru Farcaș, 
Pavel Oțet — cei pe care alți 
reporteri îi puteau găsi în 
urmă cu 15—22 de ani pe ves
titele șantiere naționale Bum- 
beștî — Livezeni, Salva — Vi
șeu. Bicaz, Hunedoara, mereu 
prezenți acolo unde țara își 
scrie istoria contemporană.

în acordurile solemne ale 
fanfarei, pe fundalul cîntecu- 
lui patriotic „Steagul partidu- 
lui“, intonat de brigadieri este 
adus drapelul organizației

ROMULUS LAL 
VASILE RĂVESCU
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CHEMAREA

hidrocentrala „Lotru" adresată organizațiilor U.T.C., tutu-11

ror tinerilor din întreprinderile de construcții-montaje
Sîntem 2 000. Am venit aici în munții Lo

trului din toate colțurile țării pentru ca, ală
turi de miile de constructori care au adus cu 
ei școala înaltă a Bicazului și Argeșului, să 
reedităm noi fapte de muncă și eroism, pen
tru a da viață și strălucire unui nou și măreț 
obiectiv al României socialiste. în fața noas
tră, a tuturor constructorilor de pe acest șan
tier, stau sarcini uriașe; să adunăm într-un 
singur șuvoi 86 de riuri răsfirate în întregul 
masiv; să străpungem în munți 150 de kilome
tri de galerii; să ridicăm un munte de piatră 
între malurile rîului ; să înscriem pe harta tă
rii o nouă mare alpină cu 300 milioane m.c. 
de apă; să înscriem în constelația de lumină 
și energie a țării cea mai mare hidrocentrală 
de pe rîurile interioare ale patriei noastre.

Pentru a ne achita cu cinste de această 
mare răspundere, pentru a fi vrednici de tra
diția și gloria înaintașilor noștri, care ta che-

marea Partidului Comunist au înscris nemu
ritoare pagini de eroism constructiv la Bum- 
bești — Livezeni. Agnita — Botorca, Salva — 
Vișeu, Lunca Prutului, am hotărît să ne con
stituim în Șantier național al tineretului. Cu 
acest prilej adresăm organizațiilor U.T.C., tu
turor tinerilor din întreprinderile de construc- 
ții-montaje ale țării, o înflăcărată chemare 
pentru a contribui cu tot entuziasmul cu țoa
le eforturile la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție, la executarea lucrărilor 
de cea mai înaltă calitate, în vederea punerii 
la timp în funcțiune a obiectivelor planifi
cate.

Din șantierele tineretului să facem mijloace 
puternice de educație patriotică prin muncă 
a tinerilor, în spiritul disciplinei muncitorești, 
al înaltelor răspunderi ce revin generațiilor

(Continuare în pag. a Il-a)

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la complexul avicol din Crevedia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, și Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a făcut sîmbătă dimineața o vi
zită de lucru la complexul de creștere a păsărilor al întreprinderii agricole de stat „Avicola“- 
Crevedia din județul Ilfov.

Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de Angelo Miculescu, ministrul agri
culturii și silviculturii.

Avînd loc Ia puțin timp 
după lucrările recentei plena
re a Comitetului Central al 
partidului, care a adoptat cele 
două programe naționale — de 
dezvoltare a zootehniei și 
creștere a producției animalie
re și cel privind gospodărirea 
rațională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de iri
gații, îndiguiri, desecări și 
combatere a eroziunii solului — 
programe de o vitală impor
tanță pentru dezvoltarea agri
culturii și a întregii economii 
naționale, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscrie 
In preocupările permanente 
ale conducerii partidului și 
statului nostru pentru perfec
ționarea continuă a activității 
economice și sporirea eficienței 
muncii în toate sectoarele de 
activitate, asigurarea condiții
lor creșterii nivelului de trai al 
populației de la orașe și sate.

în ansamblul măsurilor lu
ate pentru îndeplinirea pro
gramului național de dezvol
tare a zootehniei și de sporire 
a producției animaliere în țara 
noastră, un loc important îl 
ocupă dezvoltarea creșterii pă
sărilor, sector care poate asi
gura sporirea într-un ritm ra
pid a producției.de carne și 
ouă.

Corespunzător orientării da
te de recenta plenară a Comi
tetului Central al P.C.R., dez
voltarea producției avicole se 
va face, în agricultura noastră 
socialistă, în special, în com
plexe moderne cu flux tehno
logic industrial, atît în între
prinderile agricole de stat, cît 
și în cooperativele agricole de 
producție.

La sosire, conducătorii de 
partid și de stat au fost sa
lutați de tovarășii Ioap Teșu, 
adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, șeful 
Departamentului T.A.S., Ma
rin Argint, secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R.. 
și de tehnologul șef al I.A.S. 
„Avicola"-Crevedia, Mihai Ga- 
nea. Complexul de la Creve
dia este prima unitate avicolă 
cu flux tehnologic industrial 
din țara noastră ; aici se cresc 
anual 1 350 000 pui pentru 
carne.

Datorită aplicării metode
lor și tehnologiilor moderne, 
se obțin indici economici su
periori. Consumul specific pe 
kilogramul de carne s-a redus 
la 2,95 kg. de nutrețuri combi
nate. în numai 63 de zile, anul 
trecut, puii au ajuns la o 
greutate de 1,340 kg, asigurîn- 
du-se un beneficiu de 8 mili
oane lei.

Vizita a început cu o amplă 
în 

fața 
fost 
ele- 

de

discuție cu specialiștii 
creșterea păsărilor. în 
planșelor și hărților au 
prezentate principalele 
mente ale programului 
dezvoltare a creșterii păsă
rilor în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele 
agricole, măsurile prioritare 
luate pentru sporirea produc
ției de ouă și carne de pasăre 

. în acest an și perspectivele 
acestei activități pînă în 1975. 
Inginerul Stan Țîrlea, director

general adjunct în Departa
mentul I.A.S., a dat explica
ții amănunțite privind con
strucția în întreprinderile a- 
gricole de stat a unor mari 
obiective pentru creșterea 
puilor de carne și a păsărilor 
pentru ouă. Sînt prezentate eta
pele de construcție și de dare 
în funcțiune a combinatelor de 
pui pentru carne de la Titu și 
Galați, care, atunci cînd vor 
intra în funcțiune cu întreaga 
capacitate, vor produce anual 
cite 20 000 tone de carne 
fiecare. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este prezentat un 
studiu — elaborat de specia
liști ca urmare a indicațiilor 
conducerii partidului — cu 
privire la devansarea lucrări
lor de proiectare, construire și 
dare în exploatare în etapa 
1970—1973 a acestor combina
te. Reiese că, prin apropierea 
cu un an și jumătate a terme

nelor inițiat stabilite, se poate 
obține în plus o producție de 
22 milioane kg carne de pasăre. 
Din halele de la Titu, de exem
plu. la intrarea în producție cu 
întreaga capacitate, se vor li
vra săptămînal 213 000 de pui 
la o greutate medie de 1,8 kg.

Secretarul general al parti
dului s-a interesat îndeaproape 
de măsurile luate de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii 
în vederea creșterii eficienței 
economice și asigurării dez
voltării concomitente a pro
ducției de carne, atît în unită
țile de tip industrial, cit și în 
crescătorii de tip gospodăresc. 
Ministrul agriculturii și silvi
culturii. informează că, pe baza

CONSTANTIN BORDEIANU 
MIRCEA S. IONESCU 

CONSTANTIN ZLAVOG
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Legămint de credință 
patriei socialiste
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CE AU FĂCUT? NIMIC!
Acești indivizi nu fac nimic, dar

tocmai asta ne deranjează!
însoțind și-n cursul săptămî- 

nii trecute grupuri de tineri care, 
în timpul lor liber, s-au integrat 
în mod organizat unui efort de 
salubrizare morală a orașului, 
am urmărit de astă dată cu pre
cădere reacția străzii, reacția ce
tățeanului, a pietonului, vîrstnic 
și tînăr, pe care întîmpiarea sau 
treburile l-au adus pe bulevard, 
în parc, în holul cinematografu
lui, acolo unde, în anumite ca
zuri. o flagrantă încălcare a 
regulilor conviețuirii civili
zate făcea necesară .intervenția

aceeaNe simțim datori de 
di» capul locului să subliniem, 
chiar dacă vom insista asu
pra unor lucruri care sînt cu
noscute, că această reacție este 
dintre cele mai relevante pentru 
spiritul civic elevat, pentru una
nimitatea cu care opinia publică 
condamnă gesturile și faptele ce 
contravin normelor noastre eti
ce. Căci n-am avut a reține doar 
sentimentul de satisfacție pe 
care cetățeanul de rînd îl are 
văzînd că obrăznicătura, care-i

îngustează sfidător trotuarul 
pînă a-1 face să șteargă temător 
zidul, esțe sever admonestată 
sau că borfașul de dincolo, care 
se interpune între tine și casa 
de bilete a cinematografului 
transformînd în rentă pentru 
sine dorința omului de distrac
ție, e prins asupra faptului și 
pus să dea socoteală. Nu, căci 
reacția străzii nu se rezumă doar 
la cuvinte, doar la o aprobare 
verbală, ci se manifestă mult 
mai eficient, prin acțiune con-

cretă. Dintr-un grup de specu
lanți de bilete, de pildă, sur
prinși în fața cinematografului 
„Feroviar", unul reușise să sca
pe. Cetățenii din preajmă i-au 
blocat însă retragerea și l-au 
dat ei pe mina celor în drept, a 
miliției adică. Intr-alt loc, la 
Gara de Nord, două negustorese 
de pornografii intuind intenția 
noastră de-a le stînjeni plasarea 
mărfii vociferează „că ele e fe
mei cinstite" și încearcă și ele 
să dispară.' Pînă la colț însă,

unde un grup de cetățeni le o- 
bligă să dea în vileag dubioase
le lor afaceri. In partea opusă a 
orașului, la cofetăria „Fistic", 
cetățenii prezenți înăuntru și-au 
întrerupt o clipă consumația 
și au dat o mână de ajutor la 
imobilizarea unui huligan care 
devenise agresiv.

Asemenea întîmplări, ilustrînd 
responsabilitatea cetățenească, 
înțelegerea faptului că eradica
rea totală a unor focare de in
sanitate morală care își fac a- 
pariția ici-colo în viața orașului, 
a străzii nu e posibilă decît 
printr-o atitudine hotărîtă, prin- 
tr-o ripostă fermă și operativă 
din partea noastră, a tuturor, 
am întîlnit pretutindeni. „Fiind
că — cum e de părere muncito
rul Marin Ștefănescu, de 
treprinderea „Aurora" ca 
tăm doar una din multele 
înregistrate pe bandă de 
netofon — sănătatea ta depinde 
și de sănătatea celor din jur, 
dacă cineva devine purtător de

SPORT
FOTBAL : Rapid — lider 
autoritar.

la în
să ci- 
opinii 
mag-

N. ARSENIE 
M. TACCIU 

L MARCOVICI
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ÎN DIVIZIA SECUNDA:, 
liderii își consolidează I 
pozițiile. I

sport care |

Dincolo de dorin-1 
a cîșliga. I
: revelații „provin-1 

. *' in' I baschet, ■ 

I
1

JUDO — un 
cîșliga teren.

BOX : 
ta de a cîșliga.

VOLEI : 
ciale".

ALTE comentarii 
formații despre 
rugby, popice, natație.

NOUTĂȚI de pe meri
dianele sportului.

Oamenii aceștia tineri, care 
au îmbrăcat de puțină vreme 
uniforma militară, acești tineri 
bărbați care poartă în mîini cu 
mindrie și răspundere arma, îmi 
păreau vechi cunoștințe, prieteni 
apropiați. Și nu Sra deloc o sim
plă impresie. Acești tineri vigu- 
roși, care, în aceste clipe pă
trund pe porțile maturizării de
pline, sînt cei despre care scriem 
zi de zi — tineri din fabrici, de 
pe ogoare, din școli și instituții. 
Iată de ce trăim alături de ei, 
deopotrivă, emoția momentului 
solemn, unic în viața fiecărui 
ostaș, sentimentul de mîndrie 
tn clipa marelui legămint de 
credință față de patrie, partid și 
popor.

Erau cei mai tineri ostași ai 
țării — contingentul 1970 — cei 
care aveau să depună, solemn și 
grav, jurămîntul militar. Mo
mentul depunerii jurămintului, 
repetat an de an pentru noi și 
noi contingente, reprezintă o 
permanentă legătură a genera
țiilor tinere cu patria, cu po
porul, o permanentă și vigu
roasă exprimare a încrederii în 
Partidul Comunist Român, sub 
a cărui conducere România par
curge ani de înflorire perma
nentă a economiei, științei, cul
turii, de creștere necontenită a 
nivelului de Viață al oamenilor. 
Nimic mai firesc, și în același 
timp nimic mai emoționant de- 
cît să vezi cum un asemenea 
contingent de tineri bărbați își 
exprimă, în fața steagului țării, 
a comandanților lor« hotărîrea de 
a munci și a se pregăti în așa 
fel incit, alături de toți militarii 
patriei, să ducă' la: împlinire im
portantele sarcini puse în fața 
armatei de secretarul genera! 
al partidului, președintele Con
siliului de'Stat, comandantul su
prem al forțelor armate, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

„In anul 1970 trebuie să se 
acționeze astfel, încît fiecare u- 
nitate să obțină calificativul 
bine" — iată una dintre aceste 
sarcini și tinerii, pe care-i pri
veam și-i ascultam rostind calm 
Si sigur cuvîntul „Jur", îmi dă
deau certitudinea împlinirii u- 
nor asemenea deziderate de 
Înaltă răspundere.

Chipurile lor mîndre, privirile 
lor pline de încredere, exprimau, 
ca de fiecare dată cînd sîntem

martorii unui asemenea eveni
ment, hotărîrea tinerei noastre 
generații de a-și însuși temeinic 
cunoștințele politice, și militare 
In așa fel incit fiecare să devină 
un dirz apărător al patriei noas
tre socialiste.

Pe cît este de înălțătoare, pe 
atit de sobră ceremonia depune
rii jurămintului militar.

— Eu, cetățean al Republicii 
Socialiste România intrind in 
rindurile forțelor armate, jur să 
fiu devotat poporului muncitor, 
patriei mele și conducerii de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia...

în fața drapelului unității 
au rostit, alături de to
varășii lor. acest sacru legămint 
soldați! Dan Ciobanii, Vaier 
Mladin, Marin istrate, pînă mai 
ieri tineri cu pasiuni diverse : 
tinichigiu auto, elev, mecanic 
naval. Astăzi ei au o pasiune co
mună, aceea de a-și însuși te
meinic măiestria armelor, teh
nica de luptă în dotare — și un 
nume comun : ostaș al patriei 
socialiste. Venind, cu toții, din 
colective de muncă, din fami
lii in care a construi, a crea, a 
fi de folos societății sînt cuvin
te care exprimă o legătură tot 
așa de profundă și permanentă 
cu țara și poporul, acești tineri 
își însușeau depunerea jurămîn- 
tului cu angajamentul ca, ori de 
cite ori va fi nevoie de hărnicia 
brațelor lor, să fie gata a parti
cipa la dezvoltarea uzinelor, la 
sporirea rodniciei ogoarelor.

...Undeva, la marginea platou
lui unității. în timpul depunerii 
jurămintului se afla și un grup 
de invitați ai tinerilor, ostași : e- 
levi de liceu care au.ținut să îm
brace frumoasele costume albas
tre — semnul distinctiv al 
celor care participă la pre
gătirea pentru apărarea pa
triei. Prezența lor la acest 
moment era revelatoare pen
tru spiritul de largă solida
ritate patriotică, pentru legămîn- 
tul pe care îl depune an de an 
întreaga noastră generație tt- 
nără. față de patria și poporul 
nostru, legămint închinat înfăp
tuirilor marilor idealuri ale so
cialismului.

VAS1LE RANGA
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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU (Urmare din pag. I)

LOTRU
i

ȘANTIER AL TINERETULUI

la complexul avicol din Crevedia
(Urmare din pag. I)

programului întocmit și a mă
surilor stabilite pentru devan- 

■ sarea lucrărilor, producția de 
carne de pasăre va crește în 
întreprinderile agricole de stat, 
la 100 000 tone în anul 1973, din 
care 80 000 tone în complexe 
de tip industrial. S-a stabilit 
ca încă în cursul acestui an să 
se utilizeze intens spațiile con
struite care rămîn libere în 
timpul verii ; în spațiile res
pective să fie crescuți cîteva 
milioane de pui pentru carne.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de modul cum decurge 
înfăptuirea programului de 
creștere în întreprinderile a- 
gricole de stat a producției de 
ouă pentru consum. Specialiș
tii au informat că soluțiile 
modeme preconizate vor per
mite ca pe spațiul construit în 
actualele complexe avicole să 
se introducă blocuri 
terii etajate. Pentru 
o imagine a ceea 
prezintă adoptarea 
soluții tehnice, specialiștii a- 
rată că densitatea păsărilor în 
halele-tip ale complexelor a- 
vicole va crește de 2.5 ori (de 
la 6 000 Ia 15 000 de găini în
tr-o hală) și în aceeași propor
ție se va mări și producția de 
ouă Pentru modernizarea teh
nologiilor pledează convingător 
și rezultatele obținute în 1909 
în complexele avicole de la 
Mihăilești. Craiova și Arad 
unde adoptarea acestei tehno
logii a dus la realizarea unor 
producții de pînă la 230—250, 
de ouă la o găină, rezultate a- 
propiate de cele obținute în 
țări cu zootehnie dezvoltată 
O discuție interesantă are loc 
în fața unui grafic ce sinteti
zează măsurile luate pentru a 
se asigura, tn anii viitori, creș
terea ritmică a producției de 
ouă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică specialiștilor 
să restudieze măsurile preco
nizate în așa fel încît crește
rile prevăzute pentru anul 
1973 să fie realizate mult mai 
devreme.

Totodată, apreciind progra-

de ba- 
a da 

ce re- 
acestei

mul întocmit pentru dez
voltarea aviculturii în coopera
tivele agricole, remarcă necesi
tatea de a se preciza de pe acum 
măsurile ce se vor lua pentru a 
asigura creșterea acestui sector 
în ritm susținut de-a lungul în
tregului cincinal 1971—1975.

Un alt grup de probleme 
abordat în discuțiile purtate 
cu specialiști este cel legat de 
organizarea asociațiilor inter
cooperatiste de creștere a pă
sărilor precum și de cooperare 
a întreprinderilor agricole de 
stat cu cooperativele agricole 
fn vederea extinderii și gene
ralizării elementelor tehnolo
giei moderne în avicultură.

Din explicațiile date de ing. 
Ion Toma, directorul Direcției 
agricole județene Ilfov, a reie
șit că, în județ, folosindu-se 
experiența sectorului de stat, 
în numeroase cooperative s-a 
trecut la aplicarea unor pro
grame pentru creșterea păsări
lor — atît în unități de tip in
dustrial. cît și în crescătorii de 
tip gospodăresc tradițional. 
Zece cooperative agricole cresc 
anul acesta, pentru producția 
de ouă, păsări provenite de la 
I.A.S. „Avicola-Mihăilești*, fo
losind spații de cazare insufi
cient utilizate anterior. Se a- 
preciază eficiența cobperării 
dintre I.A.S -Mihăilești și coo
perativa agricolă din Brănești, 
unde anul acesta se vor obține 
1,2 milioane de ouă. Ia un preț 
de cost redus. Se arată că. pînă 
în prezent, astfel de acțiuni au 
fost întreprinse în județele 
Arad. Dolj și 
de complexele 
I.A.S au devenit realmente 
centre de difuzare a expe
rienței, a tehnologiilor mo
derne de creștere a păsărilor.

Un rol important în cadrul 
discuțiilor, s-a acordat proble
melor privind organizarea 
activității în cadrul asocia
țiilor intercooperatiste, care 
-prin fonduri proprii și credi
te primite de la stat constru
iesc complexe moderne pentru 
creșterea păsărilor și a por
cilor. Se subliniază, în cursul

altele un- 
avicole ale

de construcție, 
1972 să asigure 
un venit de 22

ge- 
celei 
mo- 

agri-

discuțiilor, sprijinul prețios pe 
care îl reprezintă pentru țără
nimea cooperatistă aceste forme 
de colaborare în produc
ție. Ing. Natalia Cetățeanu, 
directorul complexului avicol 
intercooperatist de la Afu
mați, județul Ilfov, arată că 
la intrarea în funcțiune cu 
întreaga capacitate unitatea 
va livra anual 3 milioane pui 
pentru carne. Acest complex 
cu mai multe ferme se află 
în prima fază 
urmînd ca în 
cooperatorilor 
milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de măsurile În
treprinse pentru extinderea 
asociațiilor intercooperatiste 
și a acțiunilor de cooperare 
între I.A.S. și cooperativele 
agricole, și a subliniat necesita
tea organizării lor tn toate 
județele, ținînd seama că, deși 
aflate la început aceste forme 
de cooperare în producție îți 
dovedesc din plin utilitatea, 
ele reprezentînd modalități 
practice eficiente pentru 
neralizarea experienței 
mai bune, a tehnologiilor 
derne la scara întregii 
culturi socialiste.

Sînt vizitate apoi hale ale 
complexului de la Crevedia. 
Șeful de fermă, ing. Gheorghe 
Cîmpeanu și alți specialiști in
formează că au reușit să mă
rească producția de carne pe 
mp de hală de la 44 kg cît era în 
anii trecuți. Ia 75 kg. Deși în 
prezent complexul de la Cre
vedia este una din cele mai 
mari unități pentru producția 
de carne de pasăre, gazdele 
arată că în viitor el va deveni 
„o miniatură" în comparație cu 
marile combinate de la Titu și 
Galați.

In discuții s-a subliniat ne
cesitatea ca Ministerul Con
strucțiilor Industriale și Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini să acorde 
sprijinul necesar pentru de
vansarea unor lucrări. îndeo
sebi fn ceea ce privește pro
ducerea utilajelor necesare do
tării halelor pentru creșterea

păsărilor. Totodată, s-a subli- — 
niat că o dată cu introducerea " 
sistemului de creștere în ba- ■ 
terii în complexele avicole ale ■ 
I.A.S. este necesar ca actua- g 
lele instalații să fie folosite în — 
unitățile avicole de tip inter 
cooperatist și chiar în multe ■ 
din actualele hale existente în ■ 
cooperativele agricole. g

Secretarul general al parti- g 
dului a atras atenția asupra _ 
importanței deosebite a cer
cetărilor științifice în do- B 
meniul creșterii păsărilor, în- ■ 
deosebi în ce privește ame- ■ 
liorarea raselor în scopul ridi- _ 
cărij producției de carne și" 
ouă, perfecționarea tehnologii- ■ 
lor de creștere, optimizarea re- ■ 
țetelor de nutriție tn vederea ■ 
realizării unor indici tehnico- — 
economici superiori.

în Încheierea vizitei, tovară- 
șui Nicolae Ceaușescu a cerut ■ 
reprezentanților Ministerului ■ 
Agriculturii și Silviculturii să ■ 
grăbească Întocmirea progra- _ 
melor privind acțiunile de coo- 
perare și asociere și în alte ■ 
domenii ale producției agricole ■ 
și tn primul rlnd pentru dez- ■ 
voltarea creșterii porcilor — 
acțiune importantă pentru 
sporirea în timp mai scurt a 
producției de carne.

★
Discuțiile ample purtate de g 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, _ 
de ceilalți conducători de" 
partid și de stat cu specialiștii, ■ 
cu cadrele de răspundere din ■ 
Ministerul Agriculturii și Sil- g 
viculturii, indicațiile date de — 
secretarul general al partidu- — 
lui cu privire la dezvoltarea In • 
continuare a sectorului zooteh- ■ 
nic. In special a aviculturii. la g 
intensificarea eforturilor pen- _ 
tru realizarea sarcinilor Im- " 
portante din acest sector, vin ■ 
să completeze tablou] străda- ■ 
niilor depuse în vederea mate- g 
rializării vastului program de — 
ridicare a nivelului agriculturii, " 
pentru realizarea obiectivelor ® 
de mare Însemnătate stabilite ■ 
de plenara din martie 1970 a g 
C.C. al P.C.R., pentru asigu- — 
rarea creșterii standardului de " 
viață al poporului. ■

U.T.C. Pe catargul înalt, flu- 
turînd în vînt se înalță trico
lorul românesc. Comandantul 
șantierului, tovarășul Petre 
Gras, secretarul comitetului 
U.T.C. pe I.C.H., raportează 
tovarășului Ion Iliescu, — 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului — că bri
gadierii sînt gata să înceapă 
activitatea. Uralele izbucnesc 
din piepturile celor 700 de 
brigadieri, inundînd munții 
pînă în adîncurile galeriilor, 
în salutul adresat brigadieri
lor de pe Lotru, tovarășul 
Ion Iliescu a spus printre 
altele : „Inițiind constituirea 
Șantierului național al tine
retului, aici pe Lotru, am fost 
convinși că organizarea acti
vității tineretului, pornind de 
la bogatele tradiții ale mișcă
rilor de brigadieri din țara 
noastră, va constitui un cadru 
favorabil pentru a spori apor
tul tinerilor la realizarea a- 
cestui important obiectiv e- 
conomic. Șantierul este o ve
ritabilă școală, o școală nu nu
mai pentru formarea de mun
citori calificați, de specialiști, 
ci și o școală de formare a oa
menilor, de cultivare a dîrze- 
niei, a voinței, a eroismului, a 
dăruirii. Am dori ca activita
tea brigăzilor noastre de tine-

CHEMARE
(Urmare din pag. I)

actuale față de prezentul și viitorul patriei. 
Corespunzător sarcinilor șantierului nostru, 
vom contribui la creșterea cu 27 la sută față 
de anul 1969 a producției de construcții-mon- 
taje, sporirea productivității muncii cu 17 Ia 
sută, obținerea unor economii peste plan în 
valoare de 500 000 lei, reducerea consumului 
de material cu 150 tone 
ment. 130 m.c. material 
namită.

Un obiectiv de seamă 
organizare a întrecerii intre echipe, brigăzi și 
detașamente în cadrul șantierelor tineretului 
sub deviza : „Nici un tînăr sub normă, nici 
o abatere în procesul de producție" cu scopul 
realizării integrale a sarcinilor economice de 
către fiecare brigadier, respectării disciplinei 
în producție, a indicațiilor tehnologice și a 
normelor de tehnica securității muncii, crește
rea indicilor de utilizare a mașinilor și agre
gatelor. Pe șantierul nostru, indicele de utili
zare a utilajelor va erește față de anul trecut 
cu 9 la sută la excavatoare, 4.5 la sută Ia be
toniere. 2 la sută la butdozere și mașinile din 
parcul auto. Se vor reduce, de asemenea, cu 
5 la sută întreruperile și stagnările în proce-

metal, 600 tone ci- 
lemnos, 25 tone di-

să-l constituie buna

ret de pe acest șantier să con
tribuie la etalarea, la eviden- 
ținerea acestor calități care au 
caracterizat întotdeauna tine
retul nostru, a elanului său 
patriotic și a entuziasmului 
fierbinte pentru cauza progre

Modema clădire a „Casei agronomului" din Craiova. 
Foto : FL. ROȘOGA

LA TELEFON JUDEȚUL.

COVASNA TIMIȘ

Pentru o temeinică 
orientare profesională

In palmaresul inițiativelor or
ganizațiilor U.T.C. din județul 
Covasna se înscriu și o serie de 
acțiuni pentru orientarea profe
sională a tinerilor.

• Săptămînal, în orașul Tg. 
Secuiesc, cîte două clase de elevi 
de la Liceul teoretic și de la 
Școala generală ni. 2, efectuează 
vizite pentru cunoașterea noii fa
brici de confecții din localitate. 
Aici au loc întîlniri cu tinerii an
gajați ai fabricii — vîrsta medie 
din întreprindere este de 22 de 
ani — cu muncitori, tehnicieni 
și ingineri, care le împărtășesc 
elevilor aspecte din activitatea 
în producție, îi informează des
pre posibilitățile de calificare în 
specificul unității. Mulți elevi 
și-au exprimat de pe acum do
rința de a se califica în meserii 
utile modernei unități industria
le din orașul lor.

Pritnele rezultate in 
activitatea voluntar-patriotică

Primele zile ale primăverii au 
însemnat pentru tinerii din ju
dețul Timiș și primele rezultate 
in acțiunea de muncă voluntar- 
patriotică. Astfel, in cursul zile
lor de sîmbătă și duminică, sute 
de uteciști din comunele Belinț, 
Recaș, Jebel etc. s-au întrecut în 
colectarea fierului vechi. în spri
jinul sericiculturii, alți tineri din 
Moravița, Jamul Mare au plantat 
peste două hectare cu duzi în 
cultură intensivă. Acestora li s-au 
adăugat aproape 3 000 de tineri 
din Timișoara, Lugoj, Jimholia, 
care au teșit la amenajarea parcu
rilor, a spațiilor verzi, a străzi
lor.

sușirii cunoștințelor teoretice 
predate în școală de către vii
torii constructori ai societății 
comuniste" ; „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1970. al ridicării 
eficienței întregii activități eco
nomice" etc. Printre cei ce vor 
susfine expunerile se numără 
tovarășii Radu Constantin, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid. Ion Diaco- 
matu, Ovidiu Udor și Mircea 
Udrea, secretari ai Comitetului 
municipal de partid, Gheorghe 
Munteanu, director general al 
U.C.I.R.. „Progresul". membru 
al C.C. al P.C.R.. Anton Lungu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, Vasile 
Nicolae. președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor, și alții.

L BELCIUGAN

I. DANCEA

BRĂILA

i
I

I
(Urmare din pag. I)

• La școala generală din co
muna Căpeni funcționează un 
cerc al viitorilor mineri, care nu
mără 35 de elevi din clasele a 
7-a și a 8-a. A fost amenajat un 
mic laborator al cercului, iar în 
cadrul dezbaterilor săptămînale 
— la care participă și angajați ai 
întreprinderii miniere Căpeni — 
tinerii se informează despre teh
nologia extragerii și a brichetării 
cărbunelui, pătrund tainele mese
riei de miner, îmbrățișînd astfel 
pasiunea pentru profesiune a pă
rinților. Un concurs deosebit în 
îndrumarea activității cercului îl 
acordă tovarășul Nagy Dezide- 
riu, inginer-șef la întreprinderea 
minieră Căpeni.

• Vizite frecvente la Uzinele 
textile „Oltul", avînd același scop 
— orientarea profesională — 
organizează și elevii claselor mari 
ai liceelor nr. 1 și 2 din Sf. 
Gheorghe.

C. POGACEANU

Tinerii brăileni in colocviu cu 
Înaltele răspunderi ce le revin

Educarea tinerei generații, în 
scopul formării viitorilor con
structori ai comunismului in 
patria noastră, răspunzînd ast
fel sarcinilor trasate de cel de 
a) X-lea Congres al partidului a 
stat și stă in permanență în a- 
tenția Comitetului municipal 
Brăila al U.T C

Pe această linie se înscriu și 
ultimele acțiuni propuse, a că
ror eficiență se “ " ’ 
mod nemijlocit, 
pe care le obține 
lean în cele mai 
nii de activitate 
te acțiuni, reținem în mod deo
sebit întîlniriie tinerilor brăileni 
cu membri ai biroului Comite
tului municipal de partid și re
prezentanți ai altor foruri im
portante în cadrul unor dezba
teri pe teme ca : „Dinamismul 
economiei naționale Prevederile 
documentelor Congresului al 
X-lea al partidului referitoare 
la dezvoltarea economiei națio
nale în perioada 1971—1980* i 
„Revoluția tehnico-științifică 
contemporană și necesitatea in

răsfringe, in 
în rezultatele 
tineretul brăi- 
diverse dome- 

Dintre aces-
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• 17,00 Deschiderea emisiunii 
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sul de producție. Comandamentele șantierelor 
naționale și organizațiile U.T.C. să-și sporeas
că preocupările în domeniul cultivării intere
sului și răspunderii tinerilor pentru pregăti
rea protesională, extinzînd olimpiadele pe 
meserii, concursurile profesionale, cursurile 
de calificare și de ridicare a calificării, con
sfătuirile și schimburile de experiență. în 
acest an, pe șantierul nostru se vor califica 
peste 700 de tineri în meseriile specifice în
treprinderilor de construcții-montaje.

Munca voluntar-patriotică să constituie u- 
nul din obiectivele importante ale activității 
noastre. Brigadierii vor participa la acțiunile 
de organizare și amenajare a punctelor de 
lucru, a coloniilor muncitorești, gospodărirea 
și stivuirea materialelor de construcții, colec
tarea a 600 tone metale vechi și alte lucrări 
— aducînd întreprinderii economii în valoare 
de 540 000 lei. Integrînd eforturile noastre în 
munca întregului popor consacrată făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, ne 
angajăm în fața partidului să muncim cu pa
siune, cu entuziasm și dăruire, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de producție, 
pentru darea în funcțiune la timp a obiecti
velor la înălțarea cărora participăm.

și spiritual alsulul material 
poporului nostru, a dăruirii in 
muncă pentru construirea u- 
nui asemenea obiectiv care se 
va înscrie in istoria realizări
lor poporului ca una dintre lu
crările deosebit de importante. 
Am dori, tovarăși, ca activita
tea dvs. să concure la comple
tarea filelor istoriei contem
porane a poporului nostru nu 
numai prin spectaculozitatea 
tehnică a realizării acestui o- 
biectiv la care participați, dar 
și prin calitățile tineretului 
nostru care muncește pe acest 
șantier, prin faptele dvs. de 
muncă, prin dăruirea dvs. to
tală pentru realizarea acestei 
sarcini pe care conducerea de 
partid și de stat a pus-o în

fața colectivului dvs. de mun
citori, tehnicieni, ingineri".

Calde felicitări și asigurări 
de un permanent ajutor în rea
lizarea obiectivelor propuse de 
brigadieri au adresat tovarășii 
Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Vîlcea 
al P.C.R., Ion Bolnav, secretar 
al comitetului de partid al 
I.C.H. Lotru, Gheorghe Cocoș, 
directorul general al Grupului 
de șantiere, alți participant la 
festivitate.

Sărbătoarea brigadierilor de 
pe Lotru a continuat cu un bo
gat program artistic, închein- 
du-se cu simbolica retragere 
cu torțe pe valea în care, nu 
peste mult timp, nobila lor dă
ruire se va preface într-un iz
vor nesecat de lumină.

CRONICA FILMULUI

EL V!?.A MADIGAN
succes : de public și Ce critică. 
E adevărat că ele au fost puține, 
dar trebuie să amintim că au 
fost și de o neîndoielnică valoa
re : „N-a dansat decit o vară", 
„Voi fi mamă", „Fragii sălba
tici", „Prințesa"... Profesionali- 
tatea cineaștilor suedezi, subiec
tele interesante ale filmelor lor 
pe eternele teme, care preocupă 
oamenii : viața, dragostea, moar
tea. au găsit întotdeauna prețui
rea spectatorilor noștri. Și acest 
lucru e mai important, desigur, 
decît „tradiționala" confuzie de 
nume care se face — cînd e vor
ba de cinematografia suedeză — 
între actrița Ingrid Bergman și 
marele regizor Ingmar Berg
man...

„Elvira Madigan", filmul lui 
Bo Widerberg, e scurta și nefe
ricita istorie a unui cuplu. Ro
mantismul eruptiv al acestei iu
biri dintre un ofițer dezertor șl 
o dansatoare, inspirat de un caz 
real care a făcut vîlvă în Sue
dia la sfîrșitul secolului trecut, 
e în viziunea regizorului — In a- 
celași timp cunoscut și apreciat 
scriitor și critic cinematografic 
— o delicată caligrafie a emo
țiilor pe un fundal sonor de, 
cum spune un poet, grațioasă 
indignare muzicală.

Iubirea ofițerului Sixten și a 
dansatoarei Elvira Madigan are, 
pe lingă aerul tulburător de le
gendă. și datele sumbre ale unei 
inaderențe la fericire N-au 

f curajul să-și spună că vremelni
cul lor refugiu în dragoste e a- 
gonic și, clasică postură roman- 

I tică, aleg moartea.
In „autocondamnarea" lor se 

oferă, ca o ultimă dorință, unul 
altuia într-un timp aflat sub o 
zodie, cumplită, de spaimă. Pare 
a ne arăta Widerberg, ba chiar 
pare a ne filozofa despre respon
sabilitatea clipei ca singura po
sibilă, despre lenta sinucidere 
care poate fi ades dragostea. U- 

asemenea înțelegeri i-au fost 
' ! foarte multe filme, mai 

toate eșuate în senzualism sau 
intr-o mistică de ultimă oră : 

i feroce a cuplurilor, 
deosebește pe acesta de ele 

tine de ponderea pe care o adu
ce întotdeauna într-o operă un 
autentic om de gust și cultură. 
Cum e cazul Iui Widerberg ca și 
al ^majorității cineaștilor suedezi. 

.' : al ima-
, ambianța sonoră a fil

mului — autentic recital de mu
zică clasică, excelenta interpre
tare a actorilor Pia Dagermark 

și Thommy 
) „des

prind" acest film de seriile unde 
altfel putea fi repede inclus : a 
ostentațiilor melodramatice sau 
a ambiguităților epidermice.

„Elvira Madigan" confirmă lo
cul de frunte pe care-1 ocupă ci
nematografia suedeză în filmul

Despre cinematografia suede
ză se vorbește foarte mult ca 
despre ceva aparte, ciudat, re
zervat numai unor cunoscători 
subtili. Cu toate acestea filme
le suedeze care au rulat la noi 
s-au bucurat de un real și mare

>

IN SAPTAMINA 30 III—5'IV
La cinematograful Timpuri Noi din Capitală un program de 

filme documentare prezentat cu ocazia aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin

LENIN IN SAMARA

ULTIMA PERIOADĂ OE ILEGALITATE A LUI LENIN

ADEVĂRUL CINEMATOGRAFIC

TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN

MONUMENTUL LUI LENIN

microbi treaba asta nu-1 priveș
te numai pe el, ci și pe noi, pe 
ceilalp, care trăim in preajmă. 
Și dacă microbul acesta se chea
mă dispreț față de muncă, dis
preț față de buna-cuviință sau, 
mă rog. alt beteșug de soiul a- 
cesta, lucrurile cu atit mai mult 
nu ne pot lăsa indiferenți".

Transcriind aici realități sur
prinse în detaliile lor strict exac
te, trebuie din păcate să sem
nalăm, paralel cu riposta gene
rală față de abaterile de la con
duită a căror depistare consti
tuie scopul lăudabilei initiatives 
tinerilor, și prezența lăturalni
că a cite unei voci de striden
tă excepție. De pe margini, mai 
cite o doamnă Interesată de chi
lipirul pe care un negustor de 
gang i-l oferea într-o pungă de 
plastic cu inscripție neromâ
nească. mai cite un domn ale 
cărui priviri se intîlneau pe un
deva, în spatele cite unei tre
cătoare, cu ocheadele jignitoare 
ale huliganului pe care tinerii îl 
reținuseră, s-au simțit împinși 
din nu știm ce resorturi pre
tins umanitare să devină avocați, 
apărători ai gesturilor, ai fap
telor pe care toți ceilalți le dez
aprobă, le condamnă Există 
deci, și pe asta mizează probabil 
îndărătnicia huliganului, persoa
ne, puține la număr, care rămîn 
nepăsătoare in fața unui gest 
de crasă necuviință, pe care nu 
le mișcă cu nimic impertinența 
față de o femeie sau față de un 
vîrstnic, care sînt dispuse să 
ierte, să treacă cu vederea, să 
considere chiar normal faptul că 
la vîrsta la care toți ceilalți mun
cesc sau tnvață, un tînăr sau mai 
mulți își petrec toată vremea în 
bar sau la colț de stradă, că dis
prețuiesc și refuză munca. că 
devin niște paraziți întreținuți 
fie de părinți, fie din dubioa
se expediente, adesea cu carac
ter de infracțiune penală Atît 
timp cît femeia acostată și jig
nită în plină stradă nu este pro
pria-) lui soră, fiică sau soție, a- 
tît timp cît cel bruscat și in-

sultat nu este tratele, tatăl sau 
el Însuși o asemenea persoană 
nu vede, nu aude, pe el nu-1 
privește nimic ; ba, dimpotrivă, 
atunci cînd se oprește și el cîteo- 
dată. o strimbă generozitate îl 
face să se pună de-a curmezișul:

— Ce-aveți dom’le cu băiatu’? 
Lăsați-1 In pace, ce-a făcut 7 I 

N-a făcut nimic, stimate domn 
sau tovarăș. N-au făcut nimic 
acești tineri pe care ne-am per
mis să-i întrebăm ce gîndesc, 
cu ce se ocupă, mai pe scurt ce 
hram poartă. Au pus și ei, așa, 
în glumă, o piedică unei trecă
toare, ți-au vîrît sub nas un

vea unde să muncească, chiar 
la el tn Băbeni. in județul 
Vîlcea. acolo unde lucrea
ză tatăl său. surorile sale, 
mama sa. Ar fi vrut, a și 
Încercat cică dar, vezi doamne, 
ce să facă, nu poate călca le
gea. că după legea pe care o 
știe el nu se permite angajarea 
a doi muncitori dintr-o familie 
tn aceeași întreprindere I

La București a venit insă de 
la Brezoi. A venit, zice, de di
mineață — evident n-o poate 
dovedi căci altul e adevărul — 
să intre la fabrica de cherestea 
de pe strada Transilvaniei. îi

bani frumoși, dom’le", explică 
el, drept pentru care la mijlo
cul lunii martie dispare... în 
București. Singurele vești pe 
care le mai primește familia de 
la el sint amenzile contravențio
nale pe care trebuie să le achite!

Un altul. Dumitru Smochină, 
ceva mai în vîrstă, de 25 de ani. 
are ce-i drept, și-o calificare, a- 
ceea de electrician : a învățat-o 
cu cițiva ani in urmă, dar n-a 
practicat-o niciodată. Pretinde 
că ar lucra la o fabrică de cără
midă. dar cînd ii ceri să preci
zeze care este întreprinderea îți 
mărturisește sincer că lucrează

CE AU FĂCUT?
pumn de bilete strecurindu-ți 
insidios ideea că dacă dorești să 
vizionezi filmul ești dator să ac
cepți prețul „băiatului", ți-au 
mai adresat poate o înjurătură 
în cazul în care, fără intenție, 
trecerea ta pe trotuar le-a de
ranjat leneșa proptire a balus
tradei, încolo, ce-au făcut ? Ce-a 
făcut, să zicem. Ilie Mătușescu, 
acest stîlp nemișcător din fața 
cinematografului „București" 7 
Fiindcă dacă începem cu el a- 
ceastă galerie de portrete, nu 
cele mai semnificative totuși pe 
care le-am întîlnit, nu o facem 
nici pentru ținuta lui mai mult 
decit neglijentă, nici pentru 
faptul că o zi întreagă și-a per
mis să incomodeze într-un gest 
de sfruntată obrăznicie fluxul 
normal al străzii, ci pentru lu
cruri mult mai grave, pentru 
ceea ce am descoperit dincolo 
de încilcitele lui răspunsuri.

Iată, elev nu este deși n-a ter
minat școala; muncitor, nu știm 
ce să spunem, a lucrat într-o 
vreme în cîteva locuri, dar a- 
cum nu lucrează nicăieri. Ar a-

spui că in Capitală există o sin
gură stradă cu acest nume — în 
preajma Radiodifuziunii — și 
că pe ea au există nici o fabrică 
de cherestea, nici o altă fabrică 
și nici măcar un cît de mic ate
lier. dar tînărul prins cu min
ciuna nu se dă bătut. Iți de
monstrează că a și fost deja la 
numita instituție, că a mers cu 
troleibuzul 84 pînă la capăt, nu 
știe care, că acolo, cum poți să 
nu Începi a-1 crede, 
lac — In bulevardul 
tn Drumul Taberei 
și plopi și eu apa.
bine de seamă, albastră sau nea
gră ! Adevăratul chip al acestui 
huligan peregrin care avea 4 lei 
in buzunar și cu aceștia spera 
să-și găsească noaptea adăpost 
la Gara de Nord «au tntr-o sta
ție vecină, avea să ni se dezvă
luie Insă pe deplin abia după 
convorbirea cu întreprinderea 
forestieră Brezoi Așa arată fișa 
lui de la această Întreprindere : 
angajat la 20 1 1970 : zile lucrate: 
tn ianuarie — 5. februarie — 4. 
martie — 121 „Nu-mi ieșeau

a văzut un 
Muncii sau 

— cu sălcii 
n-a băgat

și el, ici-colo, pe unde apucă. 
„Pe unde apucă", înseamnă însă 
„Feroviar". „Bucegi" etc., adică 
cinematografele ale căror bilete 
de intrare le speculează. Nu 
personal, ci in calitate de patron, 
căci Smochină este șeful, el tine 
banii, el dirijează : biletele le 
vînd cîțiva adolescenți pe care-i 
instruiește și pe care-i apără a- 
tunci cînd vreun cetățean în
drăznește să Ie reproșeze exage
rata majorare de preț. Smochină 
apare în asfel de ocazii ca un 
judecător, ca un proteguitor al 
înțelegerii fată de o anume 
vîrstă al bunătății, ai sentimen
tului de omenie Căci omenie 
dună opinia unor astfel de in
divizi nu înseamnă doar să-i 
Iași în pace, să nu le tulburi 
existenta : în optica lor pe care 
o apără adesea vehement, ome
nie înseamnă să-i Iași să-ți vîre 
mîna in buzunar să te fure...

Biografiile celorlalți se înscriu 
pe aceleași coordonate de excep
ție fată de cei de-o vîrstă cu ei, 
față de colectivitate. Zaharia A-

lexandru, de 22 de ani, reținut 
dintr-un grup de huligani incă- 
ierați în fața cinematografului 
„Aurora", duce aceeași exis
tentă de parazit. în ultimii doi 
ani a lucrat trei luni la .Metalo- 
globus". Trei luni, și acelea o 
zi da, una nu, în rest a trăit și 
trăiește din pensia părinților și 
după propria-i expresie, mici 
ciubucuri. Vasile Ramadan, de 
aceeași vîrstă. fără nici o a- 
dresă stabilă, este o figură no
torie și permanentă în rindul 
huliganilor din preajma Gării de 
Nord Pentru că altă treabă 
n-are și nici nu vrea să aibă 
învățase meseria de forjor, dar 
o dată cu pierderea carnetului 
de calificare a uitat-o. Se pri
cepe la zugrăveli, dar nu-1 lasă 
inima să se angajeze undeva pe 
un șantier Dubioase afaceri îi 
asigură existența, iar, în criză 
de chilipir, apelează la familie. 
Un frate mult mai mic care în
treține și pe mama sa, e 
gat să-i asigure o cotă și 
torului.

Și atunci ce-avem cu ei, 
vem a le reproșa ? Ce-au 
și ? Nimic. In general, acești 
indivizi nu fac precum se vede 
nimic, dar tocmai acest lucru, 
acest fapt incompatibil cu În
săși esența umană, ne deran
jează, ne stîrnește revolta, in
dignarea. Căci societatea noas
tră este o societate a muncii, 
parazitismul acestora, conturat 
sau în devenire, de ploșniță hră- 
n’tă. din sudoarea părinților sau 
din _ a noastră, a celorlalți, e 

și re- 
care 

viața, 
socia-

obli- 
trîn-

ce-a- 
făcut

fundamental incompatibil 
pudiat de principiile pe 
ne-am clădit și ne clădim 
de normele eticii noastre 
liste.

Și dacă acești indivizi 
tează la ele, ne este permis oare 
să rămînem indiferenți, să fim 
toleranți ? Și nu sîntem oare în
dreptățiți și datori să le cerem 
cu toții să dea socoteală și nu 
e firesc să simțim îndemnul ca 
la o asemenea acțiune de extir
pare a unor astfel de tumori 
morale să participăm cu toții 7.
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TUDOR STANESCU

E curios modul rudimen- 
care s-a făcut reclama a- 
film, în holul cinemato-

P.S. 
tar în 
cestui 
grafului de artă „Capitol" : „cu
lori frumoase! imagini frumoase! 
sentimente frumoase!". Doamne, 
cît e de frumos ! erau singurele

I cuvinte care lipseau.
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RAPID PĂSTREAZĂ... DISTANȚA
meciul derby al echipei,

® intr-o etapă completă doar 13 goluri ® Selecfionabili care rămin anonimi ! Steaua—Dinamo.

Foto: C. CIOBOATĂ9 Duelul Neagu — Tătaru continuă 1
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din Băiaș, Silvestru, 
Vrînceanu, Vinătoru 

și-a adjudecat la

Cine dintre cei circa 40 000 de spectatori — număr im
presionant dacă ne gindim că nu era vorba de un cuplaj, 
și că meciul era televizat — (iată o dovadă concludentă 
că cine vrea să guste fotbalul caută stadionul, nu stă în 
fotoliu !) cine-ar fi crezut deci, că rezultatul derby-ului de 
tradiție. Dinamo — Steaua, va fi pecetluit în minutul 6 ? 
Pentru că, și înainte și după aceea, situația de pe teren, 
echilibrul de forțe, te lăsau să întrevezi posibilă orice 
schimbare pe tabela de marcaj. La un atac al steliștilor, 
Andrei iese mult în afara fiefului său și plonjează. Lo
vitura liberă e executată impecabil de Tătaru II și go
lul nu poate fi evitat. Proaspătul legitimat să apere bu
turile dinamoviste — apropo, am auzit că nici pînă acum 
nu s-a dat de urma lui Coman deși s-a făcut o incursiu
ne pe la un număr impresionant de bodegi —* nu i se poa
te reproșa nimic. Cu atît mai mult cu cit pe parcursul 
meciului, a avut intervenții bune, curajoase, în situații 
dificile.

Revenind la caracteristicile partidei, putem spune că 
ea s-a ridicat la un bun nivel tehnic și spectacular, ofe
rind publicului o dispută aprigă, punctată nu arareori 
de faze și acțiuni dinamice, de fotbal veritabil.

După înscrierea golului, echipa Steaua a condus cu au
toritate „ostilitățile" pe teren, demonstrind poftă și ambiție 
de joc, legind acțiuni frumoase, cursive, dar, din neatenție, 
și din lipsa reacției rapide, ele au fost irosite, în prima re
priză de Ștefănescu in două rinduri, iar după pauză de Voi- 
nea, Tătaru și Creiniceanu. Ambele finaluri de reprize au 
aparținut dinamoviștilor care, deși cu o formație întărită 
față de etapele trecute — au jucat Dumitrache, Dinu, Nun- 
weiller IV, — nu și-a găsit cadența, nu s-a putut impune nici 
pe teren, nici pe tabela de marcaj cu toate eforturile lui 
Ghergheli, Doru Popescu, Sălccanu, Dumitrache și Pîrcălab 
Jocul lor rămîne, în continuare, lipsit de clarviziune, de 
busolă. Atunci cînd trebuiau să scurteze drumul mingei 
pentru a-i găsi pe adversarii din apărare nepregătiți, dina-

moviștii au preferat o pasă, două în plus și astfel ieșeau în 
evidență mai tinerii colegi do linie ai lui Sătmăreanu — 
Ciugarin și Cristache. De altfel, dincolo de reproșul care se 
poate aduce ofensivei dinamoviste, nu se poate trece cu ve
derea jocul excelent făcut de linia de fundași steliști, o linie 
de tinerețe și vigoare, care se înalță tot mai impetuos și de 
netrecut in fața atacurilor adversarilor. Aș vrea să remarc 
chiar acel moment de puternic asalt dinamovist, care a durat 
între minutele 30—35 din a doua repriză — cînd mingea a 
stat deasupra careului stelist unde erau înghesuiți vreo 20 de 
jucători și refuza să asculte rugile lui Doru Popescu, Dumi
trache, Dinu, Ghergheli și Radu Nunweiller — iluștrînd 
poate nu atît sterilitatea, inconsistența, lipsa de precizie cit 
„stăvilarul" de care vorbeam, din fața lui Suciu.

Ieri, am văzut pe gazonul de la „23 August" mulți din
tre selecționabili. Dacă Jocul în ansamblu a plăcut, evo
luția unora dintre ei — mai ales a celor întorși de pe 
„banca de pedepse" — a deziluzionat. Jocul unora reflectă 
un stadiu de pregătire necorespunzător. Dumitrache aș 
zice că nu prea s-a văzut, el n-a constituit un pericol, nu 
și-a făcut simțită prezența în dispozitivul advers ca deo- 
bicei, nici Dinu, nici Deleanu, ca să-i numim pe titularii 
naționalei, n-au fost autorii unor isprăvi demne de con
semnat. Au muncit mult' Radu Nunweiller și Ghergheli. 
L-aș nota bine pe Sătmăreanu. Dintre ceilalți incluși în 
Iotul lărgit, doar Tătaru II reclamă o mențiune aparte. 
Execuția Iui, din care Steaua a pus 2 puncte mari la ze
stre, este demnă să fie consemnată într-o antologie fotba
listică. Ceilalți au depus nn volum mare de muncă dar 
fără complementul calității și, implicit al eficacității, rămin 
doar ca niște jaloane pe un drum de așteptări și speranțe.

VASILE CABULEA

Poate nici una dintre discipli
nele sportive moderne nu s-a im
pus cu atUta forță în rîndurile ti
neretului așa cum a făcut-o exo
tica artă a autoapărării profesa
tă pe țărmurile nipone. La noi 
începuturile au fost destul de ti
mide și nu s-au bucurat decît de 
rămășițele atenției cu care foru
rile sportive tratau alte discipli
ne. Judo-ul și-a cucerit însă — 
centură după centură — poziții 
tot mai solide în masele de tineri, 
a primit — cu timpul — alături 
de girul bunăvoinței, pe cel al 
competenței și iată că astăzi ne 
putem mîndri cu o adevărată 
mișcare sportivă judoka, remar
cabilă deocamdată mai puțin 
prin calitate decît prin cantitate, 
remarcabilă în primul rind prin 
caracterul ei de masă, prin popu
laritate și entuziasm.

Cele trei zile de aprige dispu
te — o adevărată feerie japone
ză — care au avut drept miză 
titlurile naționale individuale, sînt 
cea mai elocventă demonstrație 
pentru afirmațiile de mai sus ca 
de altfel și întrecerile care le-au 

precedat și care au cernut prin 
sita dură a valorii pe cei 84 de 
finaliști. Sala Floieasca — luată 
cu asalt de suporteri — a fost o 
excelentă gazdă pentru întreceri 
în care dîrzenia și combativita-

tea au fost dublate deseori de 
măestrie sportivă și spectaculozi
tate. Nu au lipsit nici surprizele, 
mulți dintre candidații cu preten
ții la titlu trebuind să se încline 
în fața „centurilor" mai tinere 
dar mai ambițioase și mai bine 
pregătite. Spre satisfacția noastră 
s-au impus destul de des sportivi 
din provincie, unde în ultima 
vreme, sporește numărul centre
lor de practicare a judo-ului. De 
aceea, alături de consacrații ju
doka din Capitală — Gh. Boscu, 
I. Herman, V. Sorchisian, Gr. 
Dan — este necesar să mențio
năm pentru buna lor comportare

DIAGRAMA ETAPEI CLASAMENT

în avanpremiera „Internaționalelor" de înot ale României

4 fost inaugurată piscina olimpică
După renumita sală de atle

tism și patinoarul acoperit, un 
nou obiectiv de mare însem
nătate a fost dat, de cîteva 
zile, în folosința sportivilor 
noștri, în cadrul complexului 
sportiv din parcul „23 Au
gust" : piscina olimpică, de 50 
de metri cu 8 culoare. Festi
vitatea de inaugurare, marca
tă de prezența președintelui 
C.N.E.F.S., tovarășul Anghel 
Alexe, care a tăiat tradițio
nala panglică, cit și a altor 
conducători ai mișcării noas
tre sportive, a fost completată 
de concursul demonstrativ al 
unor înotători fruntași ai clu
burilor bucureștene. A fost, cu 
această ocazie, o avanpremie
ră a „Internaționalelor" de 
natație ale României care vor 
avea loc în impunătoarea hală 
peste cîteva zile. între 2—5 a- 
prilie, timp de patru zile cei 
mai buni înotători din 10 țări 
ale Europei, printre care 
menționăm Austria, Ceho
slovacia, R.D.G., Iugoslavia. 
Italia, U.R.S.S. își vor disputa 
titlurile de campioni interna
ționali ai țării noastre. Ocazie 
cu care noul bazin olimpic a- 
coperit va primi „botezul ofi
cial", o dată cu, sperăm, cele 
mai bune rezultate ale îno
tătorilor noștri. Cu acest 
concurs de amploare va 
fi inaugurat — în „casă nouă" 
— sezonul competițional in
ternațional ’70 al natației noa
stre de performanță.

 V. R.

Debut turfist

r
I

• MEMORIALUL „Ivan 
Podubnîi", tradiționalul con
curs de lupte greco-romanc, 
se va desfășura anul acesta 
intre 3 și 5 aprilie la Rostov 
pe Don și va reuni sportivi 
din Bulgaria, Iran, România, 
Japonia. Finlanda. Cehoslova
cia, Suedia și alte țări. In 
echipa U.R.S.S. vor evolua, 
printre alții, Roman Rurua, 
Rustem Kazakov și Valeri 
Riazartev.

neului internațional de tenis 
de la Reggio Calabria, Hie 
Năstase și Ion Tiriac au fost 
eliminați din proba de sim
plu. Năstase a pierdut cu 
3—6, 7—9 in fața italianului 
Panatta, iar Țiriac a fost în
vins cu 6—2, 6—1 de către 
Martin Mulligan. In schimb, 
jucătorii români au șanse 
bune de a ciștiga proba de 
dublu bărbați. In semifinale, 
ei au învins cu 6—2, 2—6, 
6—3 perechea Dent—Fletcher 
(Australia) și vor intîlni in 
finală tot un cuplu austra
lian : Ball—Giltlnan, califi
cat în urma victorie! ou 6—4, 
8—10, 8—6 asupra perechii 
Mulligan—Hutchins.

• SELECȚIONATA DE 
HANDBAL (tineret) a Româ

| • DUPĂ CE AU AVAN
SAT pînă în semifinalele tur

DINAMO — STEAUA: 0—1 
(0—1) A înscris Tătaru în min. 
6 dintr-o lovitură liberă

STEAGUL ROȘU — RAPID : 
0—1 (0—0) Autorul golului: 
Neagu în min. 59

F. C. ARGEȘ — U. CLUJ :
3—1 (1—1) Au marcat: Dobrin 
min. 25, Radu min. 49, și Roșu 
min. 89 pentru argeșeni și Do
rin Barbu min. 7 pentru studenții 
clujeni.

„U“ CRAIOVA — A.S.A. TG. 
MUREȘ : 2—1 (1—0) Au marcat 
Bălan în min. 22 și 78, iar pen
tru A.S.A. Caniaro, min. 88

„POLI" IAȘI — DINAMO 
BACĂU : 1—0 (0—0) Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Mol- 
doveanu în min. 49

PETROLUL — FARUL : 2—0 
(2—0) Au marcat Tănase min. 5 
(autogol) și Iuhasz min. 12

C.F.R. CLUJ — CRIȘUL: 
0—0 (0—0)

U.T.A. — Jiul: 1—0 (0—0)
Golul arădanilor a fost înscris de 
Dembrovschi.

A. S. Armata-Sțeaua ; Jiul- 
F.C. Argeș ; Rapid — U.T.A. 
(se joacă la Ploiești) ; Politeh- 
nica-C.F.R.; Dinamo Bacău-U- 
niversitatea Craiova : Dinamo 
București-Steagul roșu ; Farul- 
Crișul ; „U." Cluj-Petrolul.

ji numeroși sportivi din alte ora
șe, cum ar fi V. Cozma (Roman), 
D. Hîrsan, I. Kaupert și I. Lazăi 
(Arad), I. Botez (Or. Gh. Gheor
ghiu Def) etc.

Nu putem încheia fără a a- 
dresa tuturor celor care au con
tribuit la succesul acestor între
ceri — antrenori, arbitri, oficiali, 
sportivi — calde felicitări precum 
și îndemnul de a contribui pe 
mai departe, cu tenacitatea și 
modestia specifică judocanilor, la 
dezvoltarea impetuoasă a acestei 
discipline sportive.

OVIDIU PĂUN

niei continuă seria victoriilor 
in „Cupa țărilor latine" de la 
Lisabona. In cea de-a 5-a zi, 
formația română, utilizînd 
rezervele, a surclasat cu 37—7 
(17—4) echipa Italiei. Alte 
rezultate : Franța—Portuga
lia 24—15 (9—7) ; Spania- 
Brazilia 24—12 (12—5).

• BOXERUL ITALIAN 
Tiberio Mitri, fost campion 
european la categoria mijlo
cie, a fost arestat pentru tra
fic de stupefiante.

• ECHIPA BULGARA 
„Beroe" Stara Zagora din 
prima categorie a campiona
tului național de fotbal a fost 
retrogradată în divizia se
cundă ca urmare a inciden
telor petrecute la Stara Za

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Rapid 19 U
P. C. Argeș 19 9
„U“ Craiova 18 8
U.T.A. 19 10
Steaua 19 9
Dinamo București 19 9
„U‘i Cluj 19 6
Steagul roșu 19 9
Petrolul 19 7
Jiul 19 8
Dinamo Bacău 19 7
Farul 19 8
C.F.R. Cluj 19 6
Crișul 18 6
Politehnica 19 6
A.S.A. Tg. Mureș 19 3

DIVIZIA

4
6
4
7
7
8
5
8
7
8
7
9
9
9

11
13

27—17
36—24
25— 22
27— 26 
41—24 
34—26
26— 23 
25—27
20— 19
22— 25
28— 32 
25—27 
16—27
23— 32
21— 25
13—33

» RUGBY

în fața unor tri
bune populate peste 
așteptări, în acest 
început de primă
vară, s-a deschis 
ieri, la Ploiești, cea 
de a 95-a stagiune 
de trap. în princi
pala probă a zilei 
„Premiul de deschi
dere" victoria a re
venit armăsarului 
Distins condus co
rect de S. Onache.

Din restul alergări
lor se desprind cîte 
două victorii repur
tate de antrenorii 
V. Gheorghe și S. 
Mihăilescu care au 
acordat, se pare, un 
grad mai mare de 
pregătire cailor de 
care răspund. Sa
lutară inițiativa ci
nematografiei, din 
acest an, de a popu
lariza cel mai vechi

sport organizat din 
(ara noastră. Re
zultate tehnice: I. 
Distins (1'46,3), Mi- 
rel; II. Județ (1’36,8), 
Martin, Gal; III. 
Raport (1’43,1), Ne
poțel; IV. Gînd 
(1'32,2), Băița, Mira; 
V. Colina (1’33,8),
Foratic; VI. Corida 

(1'31), Jiu Făgaș; 
VII. Hrișcă (1,37,4), 
Efor.

A. D. IONESCU

LIDERII IȘI MENȚIN POZIȚIILE
Etapa a 18-a a divi

ziei naționale B la 
fotbal a fost în gene
ral calmă, meciurile 
terminîndu-se cu re
zultate scontate. O 
singură semisurpriză: 
egalul „scos" de co
dașa clasamentului 
seriei a II-a, Metalul 
Tr. Severin, la Re
șița, în fața elevilor 
lui Ion Bălănesou, 
care emiteau preten
ții (justificate, zicem 
noi) la șefia clasa
mentului.

Derbiul etapei, me
ciul C.S.M. Sibiu — 
Vagonul Arad, s-a 
încheiat cu scorul de 
1—1, după oe oaspe
ții au condus din mi
nutul 10, prin punc
tul marcat de Stă- 
noaie. Coresponden
tul nostru din Sibiu 
ne-a comunicat că 
cei aproximativ 7— 
8000 de spectatori au 
urmărit un joc plă
cut. cu reușite exe
cuții tehnice. Celă- 

cap de afiș" al

seriei a II-a, meciul 
de la Timișoara, din
tre C.F.R. și Olimpia 
Oradea, s-a terminat 
ou victoria netă (4-1) 
a feroviarilor. „Bă- 
trînul" Manolache a 
înscris două goluri 
(min. 2 și 7), fiind u- 
nul din artizanii suc
cesului echipei sale. 
Antrenorul C.F.R.-u- 
lui, Petru Becker, ou 
care am avut o 
scurtă convorbire te
lefonică la puține mi
nute după termina
rea jocului, ne-a de
clarat „băieții mei 
„au plecat tare" reu
șind ca în numai 11 
minute să conducă 
cu 3—0 ! O notă bună 
pentru oaspeți, care 
au jucat deschis, 
sportiv, contribuind 
la realizarea unui 
spectacol aplaudat de 
nenumărate ori de 
publicul spectator".

în seria I, locurile 
sînt ceva mai clare 
în fruntea clasamen-

tului, Progresul 
obținut o nouă victo
rie (2—0 cu Portul), 
în timp ce principala 
ei adversară, Politeh
nica Galați, a „ca
potat" la Brăila, (0-2) 
cu Progresul).

*
Celelalte rezultate : 

SERIA I Oțelul Ga
lați — Dunărea Giur
giu 4—1 ; știința Ba
cău — Poiana Cîmpi- 
na 1—0; Metrom Bra
șov — Metalul Bucu
rești 0—0; Flacăra Mo- 
reni — Gloria Bîrlad 
1—0: Metalul Tîrgo- 
viște — Chimia Su
ceava 5—1; Sportul 
studențesc București
— Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—1. SERIA II 
Metalurgistul Cugir — 
Metalul Hunedoara 
1—0; Olimpia Satu 
Mare — Minerul Ani
na 3—2; C.F.R. Arad
— Politehnica Timi
șoara 0—0; C.S.M. Re
șița — Metalul Turnu 
Severin 0—0; Electro- 
putere Craiova — 
Chimia Rîmnicu Vîl- 
cea 1—1; Minerul Baia 
Mare — Gaz metan 
Mediaș 2—1.

POPICE Test înainte 
de Bolzano

I 
I
I 
I
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I
I
I
I
I
I

.Meciul dintre „Grivița roșie" 
și „Știința" — Petroșani, des
fășurat sîmbătă după-amiază 
în Capitală, se anunța intere
sant din două motive: grivițe- 
nii pleacă într-un turneu de 4 
mec-iuri în Franța și R. F. a 
Germaniei, iar echipa studen
ților a reușit, în acest campio
nat, împreună cu colegele ei 
din Timișoara, Iași și Cluj, să 
„tulbure" nu o dată, suprema
ția echipelor bucureștene.

Alegerea nu a fost neinspi
rată, deoarece la pauză, „Ști
ința" reușea să conducă cu 
6—3 prin loviturile de pedeap
să realizate de Crăciunescu și 
Marinescu, față de una a lui 
Tîbuleac („Grivița roșie"). 
Scorul s-a datorat, mai ales, 
jocului de o prudență și un 
menajament prea exagerate 
din partea jucătorilor de la 
Grivița roșie, dar nu mai pu
țin și înaintării studenților, 
care a sesizat carențele parte
nerilor de joc.

Organizîndu-și după pauză 
mai bine jocul, dar mai ales 
profitînd de pe urma unor 
acte de indisciplină, Irimescu 
(2 lovituri de pedeapsă și un 
eseu), împreună cu Simion (e- 
seu) și Tîbuleac (transforma
re), reușesc să ridice scorul 
final al partidei Ia 17—6.

Antrenorul Viorel Moraru, 
nemulțumit totuși de evoluția 
echipei pe care o antrenează, 
ne-a declarat că „Grivița ro
șie" a făcut sîmbătă cel mai 
slab joc din sezon, considerînd 
că rezultatul putea arăta altfel 
dacă rugbiștii nu s-ar fi me
najat atît de mult.

Urîndu-le drum bun jucăto
rilor de la „Grivița roșie" în 
turneul pe care îl încep la 4 
aprilie în Franța, socotim că 
evoluția lor va fi la înălțimea 
prestigiului de care ne bucu
răm, în lumea rugbiului.

Duminică dimineața în Ca
pitală „Agronomia" Cluj a dis
pus de „Progresul" cu 9—6 
după un joc confuz și timid, 
iar „Rulmentul“-Bîrlad de 
„Vulcan" cu 11—5 la capătul 
unei dispute al înaintărilor și 
al unui joc calitativ bun.

In țară : „C.S.M." Sibiu —
„Dinamo" București 9—18; 
„Politehnica"-Iași — „Steaua" 
3—14; „Farul" — „Universita
tea" Timișoara 11—6.

GABRIEL FLOREA

BASCHET Steaua

pierde. Steaua cîștigă
Ieri la baschet o singură 

partidă a polarizat atenția 
spectatorilor, nu atît prin 
miză — practic inexistentă în 
toate meciurile etapei —. cît 
printr-un aspect cu totul ine
dit : actuala formație a mili
tarilor bucureșteni, Steaua, 
întîlnea echipa I.C.H.F. care 
cuprinde nu mai puțin de 
cinci foști jucători ai Stelei, 
în frunte cu maestrul sportu
lui Emil Niculescu. Spre sur
prinderea generală, partida 
era cît pe-aci să se termine 
cu o surpriză. Elevii lui Va- 
sile Popescu, lipsiți de aportul 
lui Tarău, Nosievici, Gheor
ghe și Niculescu, au fost con
duși timp de 37 de minute — 
uneori la diferența de 18 
puncte ! — de formația pro- 
iectanților bucureșteni și au 
reușit să se impună într-un 
final dramatic, nu atît prin 
propriile lor merite, cît dato
rită greșelilor copilărești co
mise de adversari. Dintre ste
liști nu poate fi remarcat de
cît Dimancea — a cărui formă 
de zile mari a înclinat balan
ța în momentul decisiv — în 
timp ce dintre adversarii lor 
au evoluat excelent Bulat, 
Cîmpeanu, Mălușel și Nicules
cu, din păcate mult prea pe- 
netrabili — în apărare. Sco
rul final: 81—76 (27—42) re

levă cum nu se poate mai 
bine dramatismul acestei par* 
tide în care noua echipă mi
litară a învins o parte din 
„Steaua" anilor trecuți. To
tuși, evoluția mereu mai sla
bă a steliștilor pune tot mai 
serios sub semnul întrebării 
opțiunile la titlu cu care de
butaseră în campionat.

P. OVIDIU

VOLEI

Cunoscuta arenă bucureșteană 
de popice „Voința" a găzduit 
simbătă și duminică dubla în- 
tilnire dintre reprezentativele 
României și Ungariei (echipe A 
și B, masculin și feminin). Me
ciul amical, un veritabil examen 
valoric pentru sportivii noș
tri, se înscrie in cadrul pregă
tirilor pe care le efectuează se- 
lecționabilii in vederea apropia
telor campionate mondiale de la 
Bolzano. Obiectivul principal al 
antrenorilor noștri — Alexandru 
Andrei, la feminin și F. Po
pescu, la masculin — l-a consti
tuit verificarea in condiții de 
„lansări" tari, de miză, a unora 
dintre componenții lotului pe 
care urmează să-i titularizeze. 
De remarcat că în aceste con
diții, in special fetele au dat de
plină satisfacție : la punctajul 
total, pe echipe, ele au învins 
selecționata primă a Ungariei cu 
scorul 2736—2453 popice dobo- 
rite, iar în cadrul lansărilor in
dividuale toate reprezentantele 
noastre au depășit granița celor 
400 de popice doborîte ceea ce, 
însumat, a reprezentat și un nou 
record național ! Cea mai în for
mă — experimentata sportivă 
Margareta Szemany a realizat 
496 p. d. La băieți, echipa A

formată
Dumitru, ____ ,
și Micoroiu și-a adjudecat la 
rîndul ei victoria cu rezultatul 
final de 5592—5421 popice dobo
rîte, după o luptă deosebit de 
strinsă și cu dese momente de 
suspens. Cîțiva tineri Ia care 
s-a făcut apei au dat o deplină 
satisfacție dîndu-ne speranța că 
loturile noastre — aceste loturi 
de popice minuțios pregătite și 
în jurul cărora se face puțină 
publicitate — se vor comporta 
in Italia, în cadrul întrecerilor 
C.M. pe măsura prestigiului cu
cerit pe cele mai renumite piste 
ale Europei.

VIOREL RABA

> BOX

România (tineret) —
Iugoslavia (tineret) 7 — 3

Dincolo de
gora in timpul meciului cu 
Levski Sofia. Doi jucători ai 
echipei Beroe și arbitrul me
ciului au fost suspendați pe viață.

• CU PRILEJUL unui con
curs atletic desfășurat la 
Tempe (Arizona), studentul 
Mark Murro a stabilit un nou 
record al S.U.A. Ia aruncarea 
suliței cu performanța de 
89,21 m.
• UN CALCULATOR elec

tronic pus la punct de 
specialiști americani a pro
nosticat victoria echipei
de șah a U.R.S.S., cu 
scorul de 21,5—18,5 puncte în 
meciul pe care ii susține la 
Belgrad cu selecționata res
tului lumii.

I 
I
I
I
I
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Tinerii boxeri români au debu
tat cu succes sîmbătă seara în 
sala Floreasca, învingînd detașat 
selecționata de tineret a Iugosla
viei. Echipa noastră, ca și cei doi 
antrenori — FtTREZ și ȘERBU 
NEACȘU — merită, fără îndoială, 
felicitări pentru rezultatul bun 
obținut în compania boxerilor 
sîrbi, rezultat care onorează bo
xul nostru.

Și dacă rezultatul propriu-zis 
ne scutește de comentarii, evolu
ția boxerilor români în ring ne
cesită cîteva observații pe care 
le dorim înțelese de cei doi an
trenori ca bineintenționate. Des
pre ce este vorba. Boxerii romîni 
— majoritatea ! — au abordat 
partidele cu vădită dorință de a 
cîștigă „cu orice preț", Am a- 
vut senzația, în unele momente, 
că acolo, în ring, se disputa, cel 
puțin, un titlu „continental". Ei 
au pornit furibund în atac, încer- 
cînd să-și „spulbere" adversarii, 
uitînd „la colț" elementele tehni-

Sandu Mihalcea (stingă) — revelația sesiunii de sîmbătă seara — 
expediind partenerului o „veritabilă" directă de stînga.

rezultat...
ce, dovedind că nu știu să se o- 
rienteze în ring, în funcție de ca
litățile și insuficiențele adversari
lor, negîndindu-și și nepregătin- 
du-și acțiunile. Este adevărat că ei 
sînt încă „cruzi", că mizează pe 
tinerețe și vitalitate, dar ma
turizarea lor tehnică trebuie 
să ne preocupe încă de pe 
acum, pentru a nu ajunge 
în situația de a promova o 
garnitură de bătăuși, fără șanse 
în marile confruntări internațio
nale în care boxul rudimentar 
pierde, pe zi ce trece, terenul. 
A-i învăța pe tinerii noștri boxeri 
să gîndească în ring, să-și dozeze 
efortul, să nu se arunce orbește 
în pumnii adversarilor — iată, 
după părerea noastră, pe ce tre
buie să pună accentul cei doi an
trenori. Subliniem aceasta cu atît 
mai mult cu cît și sîmbătă seara 
s-a putut constata că dispunem de 
elemente extrem de bine dotate, 
cu calități fizice deosebite, care, 
printr-o muncă asiduă, printr-o 
curată viață sportivă, pot ridica

și mai sus steaua boxului nostru.
Revenind la gală, să amintim 

evoluția excelentă a lui SANDU 
MIHALCEA (18 ani) — un boxer 
aproape complet, care și-a înge- 
nunchiat adversarul în repriza a 
3-a. K.O.-ul lui Sandu Mihalcea a 
fost obținut într-o manieră de 
mare campion, tînărul boxer con- 
firmînd speranțele care se pun 
în el pentru apropiatele campio
nate europene de tineret din Un
garia. Remarcabil au evoluat ION 
SILIȘTE (semigrea), TONI MIR
CEA (cocoș) și GHEORGHE CIO
CHINA (pană), GH. ZELINCA 
(grea) nu a avut un adversar care 
să-i creeze probleme. Rutinații 
VASILE IVAN și ION GYORFI 
au boxat șters (mai ales Gyorfi), 
iar COSTICA BUMB și ILIE ION, 
deși au remarcabile calități, au 
plătit tributul lipsei lor de orien
tare în ring. De altfel, antrenorul 
federal ION POPA, cu care am 
discutat, remarca ; „Dorința lor 
de a cîștigă este explicabilă ! Ti
nerețea își cere, firesc, dreptul la 
afirmare, dar în box îți trebuie 
și o concepție tactică, ca să-ți a- 
propii victoria. Băieții noștri a- 
bordează lupta prea deschis, ex- 
punîndu-se prea mult loviturilor 
adversarilor".

T. POGOCEANU

Șute de iubitori ai voleiu
lui din Capitală și un grup 
foarte numeros de înflăcărați 
suporteri ieșeni ai actualei li
dere, și-au dat întîlnire ieri 
în sala Giulești, gazda 
derby-ului etapei feminine 
dintre Rapid și Penicilina. 
Partida suscita un interes 
deosebit atît pentru public cit 
și pentru specialiști. Toți do
reau să vadă la lucru, într-o 
companie redutabilă, team-ul 
provincial care a răsturnat 
ierarhia voleiului feminin și 
își încununează efortul prin 
a se impune categoric, visînd 
cu îndreptățire laurii de cam
pioană. Și spre binele voleiu
lui nostru feminin — putem 
dovedi că avem mari jucă
toare, dar care trebuiesc, cu 
răbdare, bine sudate în na
țională — partida derby a a- 
vut darul a ne face să trăim 
aproape tot timpul voleiul 
adevărat, spectaculos și teh
nic. Echipa Rapid dornică să 
se revanșeze și să reabiliteze 
onoarea voleiului bucureștean 
a trebuit totuși să părăseas
că terenul învinsă, după ce 
a aruncat în luptă, la fileu, 
tot arsenalul tehnic și, deo
potrivă. strategia antrenoru-

florentina Itu- 
„inina de aur" 

a Penicilinei
lui Plocon. Echipa din „dul
cele tîrg al Ieșilor" calmă, cu 
o siguranță în joc exemplară 
— blocaje reușite și apărare 
impenetrabilă în linia a doua, 
practicînd un joc variat și a- 
gresiv de atac continuu — a 
avut în Itu cea mai bună fi- 
nalizatoare și după cum a 
evoluat o putem numi „mina 
de aur" a Penicilinei. După 
ce a cîștigat primele două 
seturi nu cu prea multe emo
ții, Penicilina nu le-a putut 
ocoli însă în ultimul, cînd a 
fost condusă cu 7—1,' 11—6, 
14—11 ; dar reușind să ega
leze (la 14), a dat. setului 
turnură de maraton adjude- 
cîndu-și-1 cu 19—17. Scor fi
nal 3—0 pentru Periicilina.

Tot în această sală voleiba
listele de la Medicina au în
trecut cu 3—2 Ceahlăul Piatra 
Neamț. S-a remarcat în urma 
evoluției excelente jucătoarea 
Gabriela Popa.

ALTE REZULTATE : femi
nin : Progresul — I.E.F.S. 
0—3 ; Dinamo — C.P.B. 3—0; 
Farul Constanța — Voința 
Miercurea Ciuc 3—0 ; mas
culin : Rapid — Petrolul 
3—1 ; „Poli" Timișoara — Di
namo 2—3 ; Progresul — 
Steaua 1—3 ; Tractorul Bra
șov — ..Poli" Galați 2—3.

CORNEL VALEANU



ROMA:

FORMULA de 
COMPROMIS

48 de zile iluziile au alternat eu decepțiile. Informațiile „si
gure" se vedeau dezmințite după cîteva ore. Incertitudinea 
plana peste viața politică italiană ți fiecare tentativă de a 
găsi o ieșire din impas se împotmolea în nisipurile disensiunii. 
Profeții smbre începuseră să se facă auzite dar, în momentul 
in care scepticismul devenea molipsitor, s-a produs reușit 
„tentativei de ultimă oră". Mariano Rumor a izbutit să for
meze o nouă echipă ministerială. Cabinetul care sîmbătă di
mineața a depus jurămintul la Quirinale reînvie formula de 
„centru-stînga" (democrat-creștini, socialiști, socialiști-unitari, 
republicani). S-a produs, în general, o reîntoarcere la vechile 
funcții. Reîntîlnim în guvern nume cunoscute în fruntea 
unor ministere pe care le-au mai condus : Aldo Moro, Donat- 
Cattin, Emilio Colombo, Luigi Preti etc. Democrat-creștinii 
dispun de 15 din cele 25 portofolii, socialiștii au obținut cinci 
posturi ministeriale iar de Martino devenind vice-președinte 
al Consiliului de Miniștri, socialiștii-unitari s-au mulțumit cu 
trei ministere iar republicanii (potrivit tradiției) au primit un 
singur minister. Distribuția locurilor pe banca ■ guvernamentală 
(„o alchimie complicată" — opinia CORRIERE DELLA SERA) 
a reprezentat operațiunea cea mai dificilă a ultimelor zile 
deoarece nu era vorba doar de disputele dintre partide, ci și 
de combinațiile mult mai subtile din interiorul fiecărei gru
pări, de lupta pe care fracțiunile o poartă pentru a dispune de 
poziții-cheie. Pentru conducerea ministerului ,de externe s-au 
avansat două nume: Moro și Nenni. Intransigența părea să 
conducă la o reeditare a precedentelor eșecuri. Moro nu ac
cepta alt minister. Fără el, „stingă" dcmocrat-creștină nu ar fi 
fost prezentă în guvern, ceea ce ar fi modificat echilibrul fra
gil din cadrul principalului partid al coaliției. Tratativele de 
culise, jocul concesiilor, i-au adus cîștig de cauză lui Moro 
care se va reinstala la Farnesina. Ultimul obstacol fusese, deci, 
trecut...

Reconstituirea guvernului de „centru-stînga" nu înseamnă, 
totuși, eliminarea definitivă a neînțelegerilor dintre cele patru 
partide, neînțelegeri care au prelungit criza politică peste limi« 
tele obișnuitului. Documentul programatic de 22 de pagini elabo
rat de Rumor conservă ambiguitatea. In problemele controver
sate nu s-au găsit soluții reale, reciproc acceptabile, ci doar 
formule provizorii de compromis care să facă posibilă prezența 
în același guvern a unor tendințe greu conciliabile. Punctele ne
vralgice au fost ocolite, realizîndu-se un consens unanim al 
ignorării lor momentane. In unele domenii s-au realizat pași 
înainte cum ar fi înțelegerea privind organizarea alegerilor ad
ministrative ți regionale sau amnistierea muncitorilor con
damnați pentru delicte comise in cursul „toamnei fierbinți". 
Guvernul își propune să obțină o crețtere a investițiilor cu 15 
la sută în 1970 ți o mărire a venitului național cu 11 Ia sută, a- 
cordînd prioritate dezvoltării sudului pentru care urmează a fi 
pusă la punct o politică de perspectivă. Dar unii observatori 
cred că austeritatea pe care o preconizează Emilio Colombo, 
ministrul trezoreriei, se va lovi curind de opoziția colegului său 
Donat Cattin care conduce ministerul muncii ca și de refuzul 
socialiștilor de a accepta măsuri de natură să afecteze veniturile 
celor ce muncesc. Probleme care deocamdată au fost depuse în 
dosare cu eticheta „amînat" se vor impune la ordinea zilei ; 
relațiile cu comuniștii ți celelalte forțe de stînga în cadrul ad
ministrațiilor locale, divorțul ți revizuirea concordatului cu 
Vaticanul etc. Libertatea de acțiune pe care fiecare partid și-a 
asigurat-o în problema divorțului poate deveni sursa unor noi 
dezacorduri care să provoace naufragiul șubredei corăbii mi
nisteriale.

Lista punctelor de divergență are dimensiuni neliniștitoare. 
Noua echipă a putut fi constituită sub presiunea crizei de timp. 
Ea nu este rezultatul anulării deosebirilor de vederi, ci al do
rinței comune de a evita o întîlnire cu urnele, deoarece alege- 
gerile anticipate ar fi putut avea consecințe greu previzibile. 
Rumor a izbutit să obțină acordul pentru o nouă formulă de 
„centru-stînga" după ce Fanfani reușise să înainteze pe drumul 
reconstituirii guverului cvadripartit. Fanfani a trebuit să se re
tragă pentru că raportul de forțe din interiorul democrației- 
creștine nu îi era favorabil. Rivalitățile din propriul său partid 
i-au răpit, în actul final, posibilitatea succesului.

„Guvernul Rumor apare încă de la început ca un instrument 
incapabil de a da soluții corespunzătoare celor mai importante 
probleme ce stau astăzi în fața țării" — aprecia Tullio Vecchi- 
etti, secretarul general al P.S.I.U.P. Comuniștii subliniază că „un 
răspuns sigur și organic la nevoile țării poate veni numai din 
partea unei noi majorități".

Al 31-lea guvern italian din anii postbelici îți inaugurează 
activitatea sub semnul îndoielilor. Revenirea la o formulă care 
nu a fost, în trecut, încununată de reușite, revenire care s-a 
produs pe fundalul unei instabilități cronice, generează incerti
tudini privind durabilitatea actualei echipe.

EUGENIU OBREA

• Cei doi tineri marinari 
americani, Clyde McKay jr. și 
Alvin Glatkowski, care au de
turnat spre Cambodgia nava 
„Columbia Eagle", încărcată 
cu muniții destinate trupeloi 
americane din Vietnamul de 
sud, au declarat într-un inter
viu acordat corespondentului 
special la Phnom Penh al zia
rului londonez „The Times" 
că au recurs la această acțiu
ne pentru a împiedica cele 
10 000 de tone de napalm de 
la bordul navei să fie arun
cate asupra populației sud- 
vietnameze. McKay a precizat 
corespondentului că unicul 
mobil al acțiunii lor rezidă în 
faptul că se opun războiului 
din Vietnam. Arătînd că na- 
palmul era destinat bazelor 
aeriene americane din Tailan- 
da, de unde decolează bom
bardierele B-52 pentru a efec
tua raiduri asupra unor re
giuni controlate de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud, 
McKay a afirmat: „dacă aș 
fi continuat să-mi desfășor în 
mod normal activitatea pe 
navă, aș fi participat la acea
stă acțiune criminală, *penni- 
țînd ca bombele cu napalm 
să ajungă la destinație, de 
unde ar fi fost apoi aruncate 
asupra oamenilor".

„Columbia Eagle" se află 
în prezent în rada bazei na
vale cambodgiene de la Ream, 
în apropiere de portul Siha- 
noukville, iar cei doi marinari 
au primit azil politic.

Viitorul statut

ORIENTUL APROPIAT
0 Condamnări la Amman O Atentat

eșuat in Sudan
AMMAN 29 (Agerpres). — Un 

grup de 66 de persoane, acuzate 
tidului eliberării — organizație 
de participare la activitatea Par- 
islamică ilegală — a fost con
damnat sîmbătă de un tribunal 
militar iordanian la 15 ani în
chisoare. Membrii grupului fuse
seră arestați în luna octombrie 
1969, cu ocazia descoperirii com
plotului antiguvernamental orga
nizat de acest partid. Două luni 
mai tîrziu, 14 dintre ei au fost 
condamnați la moarte, dar nouă 
pedepse capitale au fost comu
tate ulterior de guvern în închi
soare pe viață.

KHARTUM 29 (Agerpres). — 
într-p declarație dată publicită
ții sîmbătă seara la Khartum, 
generalul Gaafar Mohammed El 
Numeiry, președintele Consiliu
lui comandamentului revoluției 
sudaneze, a anunțat că, în cursul 
călătoriei pe care a făcut-o săp- 
tămîna aceasta în regiunea Nilu
lui Alb, partizanii imamului El 
Hadi El-Mahdi, șeful secției re
ligioase musulmane a ansarilor, 
au încercat să-1 asasineze. Gene
ralul Numeiry a subliniat că nu 
va permite ca în țară să izbuc
nească un război civil, făcînd a- 
pel la „unitatea poporului ală
turi de forțele armate".

El a anunțat, de asemenea, că 
a trimis o delegație de ofițeri su
periori în Insula Abba, pentru a 
avea convorbiri cu El Mahdi. A- 
cesta din urmă a insistat însă a- 
supra intenției sale de a se opn-

al Bahreinului

Bunele oficii ale 
lui U Thant

Secretarul general al O.N.U., U Thant, a anunțat că a ac
ceptat să ofere bunele sale oficii în diferendul dintre Iran 
și Marea Britanie privind statutul viitor al Bahreinului, 
teritoriu aflat în prezent sub

al
protectorat britanic.

ne guvernului — a arătat ge
neralul Numeiry.

TRIPOLI 29 (Agerpres). — 
Ultimele trupe britanice din Li
bia, staționate la bazele de la 
Tobruk și El Adem, au părăsit 
sîmbătă teritoriul acestei țări la 
bordul unei nave a marinei en
gleze.

In felul acesta, prezența mili
tară britanică în Libia, începută 
în zilele celui de-al doilea război 
mondial, ia sfîrșit la capătul unei 
perioade de aproximativ 30 de 
ani. Cei circa 400 de militari care 
au părăsit bazele cu trei zile 
înaintea termenului final, stabilit 
prin acordul din decembrie 1969 
dintre Marea Britanie și noul gu
vern libian, au fost îmbarcați cu 
destinația Cipru. Sîmbătă, pentru 
prima oară de la intrarea, cu trei 
decenii în urmă, a forțelor brita
nice în țară, la El Adem a fost 
înălțat drapelul libian.

Pregătiri
pentru alegerile 
legislative

in Pakistan

Cutremur
catastrofal

cata- 
sîtn- 
23,06

omenești și 
pagube mate-

PE HARTA LUMII :
BURUNDI

Intr-un comunicat remis pre
sei, U Thant a precizat că a 
acceptat această misiune la 
cererea guvernului iranian și cu 
consimțămîntul guvernului Ma
rii Britanii și a însărcinat 
pe diplomatul italian, Vitto
rio Winspeare Guicciardi, di
rectorul Oficiului european al 
O.N.U., să fie reprezentan
tul său personal în Bahrein. 
Sarcina lui U Thant și a repre
zentantului său personal constă 
în „a se asigura de dorințele 
poporului din Bahrein" în ce 
privește viitorul acestui teri
toriu, după ce administrația bri
tanică va fi retrasă în 1971. 
Guicciardi urmează să plece 
luni în Bahrein și va remite 
un raport secretarului gene
ral al O.N.U. asupra rezultatelor 
misiunii sale care va fi remis 
apoi spre aprobare Consiliului 
de Securitate. Este pentru prima 
oară cînd secretarul general al 
O.N.U. întreprinde o misiune de 
bune oficii pentru a determina 
în mod direct dorința unui po
por în ce privește viitorul lui. A- 
semenea acțiuni au mai fost în-

treprinse pînă acum numai în 
baza unor rezoluții ale Adunării 
Generale a O.N.U.

Protectoratul Bahrein, foarte 
bogat în resurse petrolifere, nu
mără 200 000 de locuitori la o 
suprafață iocuită de 520 km pă- 
trați. Populația acestui teritoriu 
trebuie să se pronunțe dacă do
rește să rămînă ca stat asociat 
la Marea Britanie, să se integreze 
sau să se asocieze cu Iranul, să 
aleagă independența deplină sau 
să se alăture Federației statelor 
din peninsula arabică ce urmea
ză să ia ființă după retragerea 
Marii Britanii din această re
giune.

La Londra, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe a declarat că guvernul 
Marii Britanii „salută poziția gu
vernului iranian" și acceptarea 
de către U Thant a cererii de 
a-și oferi bunele oficii.

CARACI 29 (Agerpres). — In
tr-un discurs radiodifuzat, preșe
dintele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, a anunțat că viitoa
rea Adunare Constituantă care 
va fi aleasă la 5 octombrie, va 
avea 313 membri, iar locurile vor 
fi repartizate provinciilor ținîn- 
du-se seama de statistica demo
grafică. Constituția care va fi 
promulgată de această Adunare 
— a precizat șeful statului pakis
tanez — va respecta ideologia 
islamică, unitatea federației pa
kistaneze, autonomia provincii
lor și sufragiul universal.

Generalul Yahya Khan a men
ționat că la începutul săptămînii 
va fi publicat un buletin oficial 
în care vor fi prezentate modali
tățile de desfășurare a alegerilor 
legislative.

„Pakistanul dorește să-și dez
volte relațiile cu celelalte țări pe 
baza interesului reciproc, indife
rent de legăturile acestora cu ter
țe țări", a declarat președintele 
Yahya Khan, într-un discurs ros
tit sîmbătă la Caraci.

In legătură cu stadiul relațiilor 
indo-pakistaneze, Yahya Khan a 
precizat că recentul schimb de 
scrisori cu premierul Indira 
Gandhi a scos în evidență faptul 
că rezolvarea problemelor liti
gioase este fundamentală pentru 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două țări. Șeful statului pakista
nez s-a declarat convins că „prin 
sinceritate șj bunăvoință, cauzele 
neînțelegerilor indo-pakistaneze 
vor putea fi depășite".

in Turcia
Un cutremur 

strofal s-a produs 
bâtă seara, la ora
(ora locală) în partea de 
vest a Turciei provocînd 
un însemnat număr de 
victime 
imense 
riale.

După cum a anunțat Ministe
rul de Interne al Turciei, cel mai 
puternic lovit a fost orașul Ge
diz cu 10 000 de locuitori, situat 
la 230 km sud de Istanbul, unde 
numărul morților este de peste 
150, iar cel al răniților se apro
pie de 1000. Autoritățile au pre
cizat că pînă în prezent cifra 
morților a depășit 200 de persoa
ne dar se crede că acest număr 
este mai mare. Știri neconfirma
te menționează că mișcarea seis
mică a provocat moartea a 600— 
1000 de persoane, datele exacte 
neputînd fi cunoscute deoarece 
numeroase sate din zona mun
toasă au rămas izolate de restul 
țării. La Gediz s-au produs nu
meroase incendii, iar majorita
tea caselor s-au prăbușit. Pe șo
seaua principală dintre Kutahya 
și Gediz au apărut crevase, iar 
circulația este mult îngreunată. 
O ploaie torențială și un vînt ex
trem de puternic au urmat cutre
murului.

Mișcarea seismică a fost resim
țită în insulele Chio și Lesbos 
din Marea Egee, ea fiind înre-, 
gistrată de institutele seismologi- 
ce din numeroase țări ale lumii. 
Ea a avut o amplitudine de gra
dul 7,5 pe scara Richter. In 
cursul nopții în zona sinistrată 
s-au înregistrat alte cîteva cutre
mure dar de mai mică intensi
tate.

Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a plecat du
minică cu avionul în regiunea 
catastrofei, unde se află deja alți 
patru miniștri ai guvernului. Uni
tăți militare au fost trimise în 
ajutorul sinistraților, iar Semiluna 
roșie a. pus la dispoziție un mare 
număr de corturi pentru adă- 
postirea persoanelor ce au rămas 
fără locuințe.

*

• OAMENII DE ȘTIINȚA 
specialiști in vulcanologie, 
care se află Ia Pozzuoli — 
portul maritim de lingă Na
poli afectat de un rar feno
men geologic — au informat 
că simbătă s-a înregistrat in 
oraș un nou cutremur de 
mică intensitate. Mișcarea 
seismică nu a provocat nici 
pagube materiale și nici pa
nică în rindul locuitorilor ră
mași la Pozzuoli.

Cutremurul de
este al șaselea înregistrat 
ultimele patru zile. Sute 
turiști aflați la Napoli 
sosit la Pozzuoli dornici 
urmărească fenomenul
bradiseisni (ondulare a scoar
ței datorată activității inten
se vulcanice din interiorul 
solului).

sîmbătă
in 
de 
au 
să 
de

Victimele șomajului
Intr-unui din ultimele 

sale numere, cotidianul 
canadian GLOBE AND 
MAIL evidențiază difi
cultățile pe care le în- 
timpină numeroși tineri 
din Canada în găsirea 
unui loc de muncă.

Constatînd că „Șomajul în 
ascensiune rapidă (actualmen
te Canada numără aproape 
550 000 de șomeri totali — cea 
mai inaltă „cotă" din perioada 
postbelică n.n.) lovește dur in 
cei tineri", ziarul apreciază că 
numărul șomerilor din rîndul ti
nerilor între 18—24 de ani de
pășește 200 000. Cifra exactă nu 
poate fi cunoscută, printre al
tele și din cauză că unii tineri 
refuză să se declare șomeri in 
mod oficial. „Unora dintre ti
neri — notează GLOBE AND 
MAIL — li se pare pur și sim
plu rușinos să se înscrie ca șo
meri, preferind să ascundă si
tuația lor, sau, mai exact, lipsa 
lor de situație... Trebuie, apoi, 
avut in vedere că un număr a- 
preciabil de tineri, de ordinul 
zecilor de mii, primesc de lu
cru în mod sporadic. în activi
tăți sezoniere. In sfîrșit, ar fi 
de adăugat un număr la fel de 
apreciabil de tineri care trebuie, 
din lipsa unor oferte serioase și 
convenabile, să accepte orice 
muncă, fără nici o legătură cu 
pregătirea și calificarea lor". 
Destul de frecvent, tinerii tre
buie să aștepte luni de zile 
pentru a găsi de lucru întrucît, 
în mod obișnuit, cu mici varia
ții de la o săptămînă la alta, 
numai una din 30—40 de cereri 
iși găsește rezolvarea. Adoles
cenții sint, astfel, constrînși 
incă de la intrarea lor în viață 
să se acomodeze itnor condiții 
neprielnice. ,.In ultimii doi ani 
— scrie GLOBE AND MAIL — 
a devenit un fapt des întîlnit ca 
tinerii care vor să capete o ca
lificare în diverse domenii, să 
bată drumurile de la o între
prindere la alta, de Ia o insti
tuție la alta, fără să poată răz-

bate... In asemenea împrejurări 
momentul care ar putea să în
semne promovarea în viața pro
ductivă aduce pericolele și a- 
mărăciunile unui început de 
declasare".

Cine sînt acești tineri care 
gustă din cupa amară a șoma
jului înainte de a fi putut simți 
bucuria muncii creatoare ? E 
vorba, in primul rind, de acei 
care n-au putut dobîndi o ca
lificare profesională în școlile 
speciale, deoarece, provenind 
din familii cu venituri mai mo
deste n-au putut urma sau n-au 
putut termina cursurile școlii 
tehnice sau universităților. Ur
mează apoi alte 
slab calificați 
calificare dar 
găsi posturi 
pregătirii lor.

Faptul că toți acești tineri 
nu-și găsesc de lucru se expli
ca, desigur, și prin conjunctura 
economică actuală. Economia 
canadiană cunoaște actualmente 
o reducere a investițiilor și o 
creștere mult mai mică a pro
ducției naționale decît se spe
rase anterior. Toate acestea au 
ca urmare. în ultima perioadă, 
un dezechilibru acut între ce
rere și ofertă pe piața muncii. 
„Speranțele de la mijlocul anu
lui trecut că creșterea econo
mică va fi mai însemnată și că 
va putea fi absorbită forța de 
muncă disponibilă nu s-au în
deplinit — relevă cotidianul ca
nadian. Dimpotrivă, cererea pe 
piața muncii descrește, șoma
jul e în ascensiune și tinerii, 
acești necunoscuți, fatal neex- 
perimentați intr-un procent ri
dicat. sint primele victime". 
GLOBE AND MAIL ține să 
remarce in această ordine de 
idei că alături de tinerii slab 
calificați sau cei cu diplome de 
specialitate care nu găsesc pos
turi „crește îngrijorător numă
rul tinerilor care își pierd pos
turile ca urmare a unor restrîn- 
geri în activitatea întreprinderi
lor. a concurenței sau concen
trării".

Apreciind că șomajul în rîn- 
dul tinerilor „s-a instalat ca un 
fenomen alarmant, care riscă să 
alimenteze nemulțumiri și re
volte" GLOBE AND MAIL cere 
autorităților să trateze această 
problemă „în fruntea priorită
ților naționale".

EM. RUCAR

categorii de 
și chiar tineri cu 
care nu-și pot 

corespunzătoare

• POSTUL DE RADIO BRAZ
ZAVILLE a anunțat că trei o- 
fițeri au fost executați dumini
că dimineața pentru participa
rea la încercarea de lovitură de 
stat de Ia 23 martie împotriva 
regimului din Congo (Brazzavil
le). Curtea marțială, care a de
liberat în tot cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică, a pro
nunțat alte cinci condamnări la 
moarte în contumacie, printre 
care aceea a fostului ministru 
al apărării, căpitanul Augustin 
Poignet. Radio Brazzaville a 
menționat că ancheta continuă, 
printre cei implicați în complo
tul de la 23 martie fiind mai 
mulți membri ai poliției națio
nale (jandarmeria).

• CETĂȚEANUL CANADIAN 
Leo BOYD, în vîrstă de 51 ani, 
căruia cu 16 luni în urmă i se 
grefase o nouă inimă, a decedat 
în noaptea de sîmbătă spre du
minică. Buletinul medical al spi
talului St. Luke din Houston 
(Texas), unde Boyd se afla sub 
observație, menționează că de
cesul se datorează unui fenomen 
de respingere a inimii grefate, 
manifestat cu trei săptămîni în 
urmă și complicat de o pneu
monie.

Inima grefată fusese preluată 
de la o femeie în vîrstă de 38 
de ani din Sonora (Mexic). La 
Houston se precizează că Leo 
Boyd, operat la 17 noiembrie 
1963 de dr. Dehton Cooley, a su-

In Africa ecuatorială, acolo 
unde apele liniștite ale la
cului Tanganika scaldă țăr
mul dinspre nord-est, pe o 
suprafață de circa 27 800 kmp 
se întinde Republica Bu
rundi, statul cu cea mai den
să populație a continentului 
negru (circa 4 milioane de 
locuitori). Solul deosebit de 
fertil, însemnatele bogății, 
clima caldă au atras de se
cole oamenii pe aceste me
leaguri.

Primii coloniști au pătruns 
în regiune însă abia în a

doua jumătate a secolului 
trecut, cînd teritoriul a deve
nit obiect al disputei intre 
diferitele puteri coloniale. La 
sfîrșitul primului război mon
dial, prin Tratatul de la 
Versailles din 1919, Burundi 
împreună cu Ruanda a trecut 
din stăpînirea Germaniei sub 
administrarea Belgiei. în 1946, 
teritoriul de azi al statului 
Burundi era parte compo
nentă a protectoratului Ru- 
anda-Urundi, aflat sub tu
tela Națiunilor Unite. In 
vara anului 1962, în confor
mitate. cu o rezoluție a Con
siliului de Tutelă precum și 
a hotărîrii Adunării Gene
rale a O.N.U., cu prilejul a-

cordării independenței, pro
tectoratul s-a despărțit în 
două state : Ruanda și Bu
rundi.

De la proclamarea republi
cii — la 28 noiembrie 1968 
— statul Burundi a înregis
trat succese în domeniul dez
voltării economice și sociale; 
pentru înlăturarea grelei 
moșteniri coloniale, s-a ela
borat un larg program de 
măsuri. Guvernul buruiidez 
se preocupă intens de refa
cerea și dezvoltarea produc
ției agricole (cultura cafelei 
asigură 80 la sută din tota
lul exporturilor). Tînărul stat 
african depune eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea u- 
nei industrii proprii, cu atîf 
mai mult cu oît în subsolul 
său au fost depistate bogate 
zăcăminte de wolfram, sta- 
niu, aur, tantal, ețc. Potrivit 
unor declarații oficiale, au
toritățile intenționează să 
creeze o bază energetică, să 
perfecționeze sistemul căilor 
de comunicație. în prezent, 
cea mai mare parte a expor
turilor burundeze se trans
portă pe drumuri rurale, 
spre lacul Tanganika, iar de 
aici, cu vapoarele spre o cale 
ferată, aflată pe teritoriul 
Tanzaniei.

Pe plan extern, Republica 
Burundi promovează o poli
tică de nealiniere, de conso
lidare a relațiilor de priete
nie cu țările vecine, de ex
tindere a legăturilor cu alte 
state, se pronunță împotriva 
colonialismului și neocolonia- 
lismului. între Republica So
cialistă România și Republica 
Burundi, în anul 1968, au 
fost stabilite relații diploma
tice la rang de ambasadă, 
act ce contribuie la extinde
rea cooperării multilaterale 
între cele două popoare.

I. T.

Grevă in muzeele italiene
Mnle de turiști străini ca și cei italieni se află înțr-o situație 

dificilă, fiind puși în imposibilitatea de a admira celebrele mo
numente șj opere de artă ale Italiei datorită grevei personalu- 
lui din muzee, de la galeriile de artă, din zonele unde se pas- 
trează vestigiile arheologice și de la instituțiile Supraintenden- 
ței pentru belle-arte (Forul suprem în domeniul artelor fru
moase). Greviștii, a căror acțiune este sprijinită de principalele 
centrale sindicale italiene, revendică sporirea salariilor, îm
bunătățirea condițiilor de muncă, precum și o ăcțiune guver
namentală în vederea asigurării tuturor condițiilor pentru ca 
Italia să beneficieze pe deplin de imensul patrimoniu artistic și 
cultural de care dispune.

Decepția turiștilor a fost mare la Florența unde au găsit în
chise Galeriile .Uffizi, Grădinile Boboli, Muzeul național Bar- 
gello și alte obiective. La Roma, ei trebuie să se mulțumească 
numai cu vizitarea muzeelor Vaticanului, a Capitoliului și a 
ruinelor Forumului roman. Situația se prezintă, identic și în alte 
orașe. Greva, declanșată Ia 27 martie, va dura pînă la 1 aprilie.

Rocada spaniolă

S.U.A. Aspect de la o demon strație care a avut loc la Detroit cu ocazia recentei greve 
a factorilor poștali.

In timp ce eu cîteva zile în 
urmă locuitorii din împrejurimi
le Saragosei priveau cu eviden
tă nemulțumire primele zboruri 
tie recunoaștere ale avioanelor 
americane „F-100", dizlocate pe 
malul drept al Ebrului prin 
„rcactivizarea" unei baze mili
tare a Pentagonului, bază aflată 
in rezervă, la Departamentul de 
Stat al S.U.A. lua sfîrșit ultima 
rundă de convorbiri în contro
versata problemă a reînnoirii 
tratatului miliar hispano-ameri- 
can, al cărui termen expiră peste 
circa 6 luni.

Potrivit unor surse din capi
tala americană, în cadrul con
vorbirilor (delegația S.U.A. a 
fost condusă de șeful diploma
ției, Wiliam Rogers, iar delegația 
Spaniei, de ministrul de exter
ne, Gregorio Lopez Bravo) s-ar 
fi convenit ca tratativele de fond 
să înceapă în următoarele săp
tămîni ale lunii aprilie, sau cel 
mai tîrziu în luna mai. Cercuri 
politice și militare din Washin
gton și Madrid nu fac nici un 
secret din faptul că, din punctul 
lor de vedere, dificultățile se re
duc, in etapa actuală, la stabili
rea „prețului pe care urmează 
să-l plătească S.U.A. Spaniei" 
pentru reînnoirea tratatului res
pectiv. Presa occidentală remar-

_■_________ i

praviețuit cel mai mult din cei 
21 de pacienți ai medicului, că
rora li s-au efectuat operații de 
transplantare a inimii. Pacien
tul și-a petrecut insă/ cea mai 
mare parte a timpului după o- 
perație în spital, de unde a ieșit 
pentru foarte scurte perioade 
numai de două ori.

• PARTIDUL CONGRESUL 
NAȚIONAL INDIAN (de gu- 
vernămint) a pierdut 15 man
date in alegerile pentru Ca
mera Superioară a Parlamentu
lui — Consiliul Statelor, înche
iate simbătă. în felul acesta. 
Partidul Congresul Național In
dian va fi nevoit să apeleze la 
sprijinul altor partide, pentru a 
putea obține aprobarea legilor 
prezentate consiliului.

In urma acestor alegeri, CNI 
deține numai 89 din cele 240 de 
locuri ale Consiliului Statelor, 
Alegerile pentru Consiliu se 
desfășoară la fiecare doi ani. 
cînd sînt reînoite o treime din 
numărul mandatelor valabile 
timp de șase ani.

Guvernul brazilian a decretat 
sîrrtbătă noi măsuri, în vederea

prevenirii actelor de terorism și 
piraterie aeriană.

Poliția braziliană a anunțat 
că, începînd de luni, toate baga
jele pasagerilor avioanelor vor 
fi amănunțit controlate, în ve
derea descoperirii eventualelor 
arme sau substanțe explozive.

• STATUL GEORGIA a in
tentat celor două mari partide 
politice din S.U.A. — democrat 
și republican — un proces prin 
care le acuză că folosesc metode 
ilegale, neconstituționale, de 
numire a delegaților lor la Con
vențiile naționale. Acțiunea, 
introdusă în numele guvernato
rului Lester Maddox și a orga
nelor oficiale ale statului, cere 
tribunalului districtual din Wa
shington să declare ilegale Con
vențiile naționale ale celor două 
partide, deoarece nu recunosc 
dreptul constituțional al alegă
torilor de a fi reprezentați în 
baza sistemului „un om, un vot" 
de către delegații desemnați în 
numele lor.

• IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR prilejuite de aniversa
rea a 200 de ani de la nașterea

marelui compozitor Beethoven, 
la Bonn s-a deschis o expoziție 
consacrată vieții și operei artis
tului, Ea cuprinde 40 de stan
duri și 16 vitrine, un for.obar 
cu instalații stereo, o cuprinză
toare colecție de discuri din mu
zica compozitorului. Expoziția 
urmează sâ fie în curînd trans
portată în Marea Britanie, iar 
mai tîrziu ea va călători în cele 
două Americi.

• SENATORUL STUART 
SYMINGTON, președintele Sub
comisiei senatoriale pentru in
vestigarea angajamentelor mili
tare externe ale S.U.A., a dez
văluit că Pentagonul a cheltuit 
suma de 3,6 milioane de dolari 
pentru a înarma și pregăti o 
unitate filipineză care să fie tri
misă in Vietnamul de sud. El a 
precizat că aceste fonduri nu au 
făcut parte din cele alocate de 
Congresul S.U.A. în cadrul pro
gramului de ajutor economic și 
asistență militară. Datele res
pective au fost remise senato
rului Stuart Symington de către 
Oficiul general de control al

Statelor Unite care a verificat 
modul cum Pentagonul a 
manipulat fondurile repartizate 
în cadrul bugetului federal.

• ADMINISTRAȚIA NAȚIO
NALA pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a dat publici
tății un comunicat în care invită 
pe toți savanții din lume să par
ticipe la lucrările de cercetare a 
probelor de sol lunar ce vor fi 
aduse de echipajele viitoarelor 
nave, cosmice „Apolo". Toți sa
vanții, precizează comunicatul, 
sînt invitați să facă propuneri în 
vederea studierii rocilor aduse 
de cele șase echipe de pe su
prafața selenară. Savanții care 
doresc să participe la această 
acțiune trebuie să anunțe îna
inte de 1 mai a.c. propunerile 
lor, care vor fi studiate pe baza 
interesului științific pe care 'a- 
oestea le prezintă

• CELE DOUA AVALANȘE 
de zăpadă care s-au succedat 
sîmbătă, în apropierea localită
ții Avers din estul Elveției, au 
provocat trei victime. Deși o e- 
chipă de ajutor s-a deplasat i- 
mediat cu un elicopter la locul 
accidentului, numai unul din cei 
patru tineri îngropați sub ză
padă a putut fi salvat-

ca cu interes că dacă în prime
le runde ale negocierilor amerî- 
cano-spaniole autoritățile de la 
Madrid insistau asupra obținerii 
unui volum de echipament mili
tar evaluat la circa 1 000 mili
oane dolari — drept chirie pen
tru staționarea trupelor ame
ricane pe o perioadă de 
patru ani — în prezent ce
rerile spaniole au coborit la 400 
milioane dolari, număr sub 
care nu vor să trateze. Penta
gonul nu pare dispus să plăteas
că decit 150 milioane de dolari...

După cum s-a aflat, spaniolii 
au devenit ceva mai intransi
genți în ultima perioadă, cînd o 
parte a efectivelor aeriene ame
ricane de la baza Wheelus Field 
din Libia au fost mutate la Sa
ragosa. Rocada a stirnit o pu
ternică campanie de presă, unii 
comentatori susținînd că de
clanșarea acesteia s-ar fi făcut 
cu bună știință a autorităților 
madrilene. Ziarul EL HERALDO 
scria că la Saragosa — în liniș
tita cimpie aragoneză — urmea
ză să sosească aproximativ 8 000 
de militari americani, fapt care 
stirnește indignare in rindul po
pulației civile. EL HERALDO a- 
precia că „instruirea soldaților 
americani la această bază pare 
să indice că este vorba de o 
reactivizare a ei mai mult decit 
temporară. Este posibil ca Sara
gosa să nu ajungă niciodată să 
fie un „Wheelus spaniol". La 
rîndul său, profesorul Yanguas 
Massia, fost ministru de exter
ne, arătind că ofertele Washing
tonului nu vor compensa „riscul 
latent care plutește deasupra 
Spaniei, ca urmare a existenței 
pe teritoriul țării a bazelor mi
litare străine", sublinia recent în 
cotidianul ABC că este în inte
resul spaniol evacuarea defini
tivă a acestor baze. Publicația 
Ya, la rindul său, a publicat un 
editorial virulent împotriva in
tențiilor de a prelungi acordu
rile militare cu Statele Unite.

Lăsind deoparte presiunile a- 
supra Washingtonului pe care 
guvernul Franco încearcă să le 
lanseze prin intermediul presei, 
in vederea obținerii in momen
tul semnării acordurilor a unor 
indemnizații substanțiale, obser
vatorii realiști apreciază că exis
tă un puternic curent de opinie 
publică (amplificat după inci
dentul de la Palomares cînd un 
bombardier american a pierdut, 
în apropierea coastei spaniole, 
patru bombe nucleare) care a- 
preciază bazele militare drept 
un pericol permanent pentru 
Spania, o sursă a încordării și 
tensiunii in Europa. Concluden
te in această privință sint mani
festațiile de la Saragosa, ca șl 
din alte orașe spaniole, cerind 
înlăturarea definitivă a tuturor 
bazelor străine de pe teritoriul 
Spaniei.

IOAN TIMOFTE
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