
PREZENȚI PE TRASEELE ECHINOCȚIULUI 
TÎNĂR, REPORTERII NOȘTRI AU SURPRINS 

IERI OAMENI ȘI FAPTE PUNÎND 
SUB SEMNUL HĂRNICIEI

Zi plină pentru legumicultorii din Gorgota...
Foto: P. TINJEALA

Ieri a avut loc, ca în fiecare an, cu regularitate de clepsidră 
— și cu aceeași aleasă insinuare în natură — echinocțiul 
de primăvară. Ieri. 21 martie, la orele 8 și 33 de minute 
a început primăvara astronomică. Și nu este, desigur, în- 
tîmplător că ea a corespuns și unor condiții meteorologice 
favorabile. Pentru că, dacă iarna s-a lăsat așteptată, primă
vara, în schimb, se grăbește. O presimt parcurile, mărturi
site frumos în fereastra înaltă a cerului, o spun lacurile, 
cu bărcile proaspăt lansate la apă, o ademenesc brazdele 
întoarse ale pămîntului, cu colți de iarbă răsuciți în văzduh...

De secole, primăvara a fost asociată vîrstei tinere ; nouă, 
fiecăruia. Cum dintotdeauna vîrsta tînără a știut s-o în- 
tîmpine așa cum se cuvine. In acest an, poate mai mult 
ca altădată, vîrsta-și deschide larg brațele cuprinderii, în- 
scriindu-și numele în întîiele file din cronica amplă a dă
ruirii. Fapte, inițiative, aspirații — iată cu ce întîmoină 
tinerețea anotimpul, într-un peisaj generos de muncă și 
afirmare. Tntr-un ciimat statornicit după legile scrise — cu 
cărămidă de zid nou și brazdă reavănă — ale hărniciei 
poporului nostru, împrospătat continuu cu inițiative și op
țiuni pe potrivă. O asemenea amplă opțiune, adoptată una
nim de reprezentanții vîrstei întruniți în cel mai înalt Forum 
al Tinereții au constituit-o și hotărîrile recentului Congres 
al IX-lea al U.T.C., ale cărui deziderate se împlinesc în 
tot atîtea piste de afirmare plenară a tineretului patriei. Tn 
consecința acestei unanime opțiuni, consemnăm în cele ce 
urmează primele izbînzi, primele fapte realizate de tineri 
în ziua echinocțiului — cel dintîi echinocțiu al acestui cin
cilei.

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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CEASUL CAMPANIEI A BĂTUT!
Deși duminică, ieri puțini gos

podari din Gorgota, județul Pra
hova, au rămas pe lingă casă. 
Tractoriștii au cuplat tractoarele 
la discuri, grape și semănători, 
cooperatorii au înălțat tocurile 
răsadnițelor, au bilonat suprafe
țele ce le vor planta cu varză 
timpurie, au întins folia de poli
etilenă pe cadrele solariilor și au 
plantat răsadurile de varză, au 
continuat cu amenajările pentru 
irigații, cu fertilizările, cu dezgro
patul viței de vie. Via lor acti
vitate a dat zilei de ieri imagi
nea unei zile normale de lucru, 
cu încărcătură maximă în reali
zări. Împreună cu președintele 
cooperativei, tovarășul Sandu A- 
LEXANDRU ți secretara organi
zației V.T.C., tehniciană Teodo-

LA TELEFON,

JUDEȚUL

ra IONESCU, i-am căutat pe ti
neri în cîmp, le-am înregistrat 
bilanțul primei zile pline de lu
cru.

La apelul recoltei au răspuns 
peste optzeci de tineri, cei mai 
mulți lucrînd la amenajarea sola
rului și la repicatul răsadurilor, 
la fertilizări și la săparea cana
lelor necesare amenajării pentru 
irigații a optzeci de hectare și la 
desecarea altor o sută. Ce va de
terminat ca astăzi, în mod obișnuit 
zi de odihnă, să lucrați ? este 
întrebarea pe care am adresat-o 
celor pe care i-am întîlnit în 
cimp.

— Cînd știi că o zi cîștigată 
pentru recolta de roșii în so
larii înseamnă zece mii de lei ve
nituri suplimentare mai poți sta 
liniștit acasă ? Mai ales că și re
tribuția noastră este direct influ
ențată de veniturile realizate.., 
(Maria Buduroiu).

— Ața am hotărît In ședința de 
secție: pînă nu terminăm cu se
natul de primăvară nu oprim 
tractoarele I Ieri am semănat opt 
hectare cu borceag, astăzi am

Pentru agricultori, încălzirea 
timpului a însemnat declanșarea 
muncilor agricole pe zone întin
se. Timpul este optim semănatu
lui majorității culturilor din 
prima urgență. Cu ce trebuie 
început 1 Spre ce lucrări tre
buie, in primul rind, îndreptate 
forțele în zilele următoare 
echinocțiului de primăvară ? 
Ne-a răspuns tovarășul NICO
LAE ȘTEFAN, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii, apelor.

— In mod obișnuit, odată cu 
venirea lunii martie se dădea 
semnalul începerii semănatului 
in cimp a unor culturi cum sînt 
leguminoasele, orzul, ovăzul, di
ferite alte plante furajere, iar in 
grădina de legume, ceapa, ustu
roiul, cartofii timpurii. Particu
laritățile climei din acest an 
creează condițiile efectuării in 
ritm susținut a lucrărilor impu
se de tehnologiile de semănat a 
tuturor acestor culturi dar și a 
altora. Se poate începe la semă
natul sfeclei de zahăr și a florii 
soarelui, răsadurile de varză 
pot fi scoase la cimp. In 
nici o unitate agricolă startul 
unei lucrări nu trebuie așteptat 
să fie dat printr-o notă telefo-

nică sau printr-o indicație de 
la județ sau de la minister. De
cizia privind momentul cînd să 
se înceapă semănatul fiecărei 
culturi, limitele în care să se 
încadreze această lucrare să fie 
luată de către specialiștii din 
fiecare C.A.P. și I.A.S. Răspun
derea ce o incumbă o astfel de 
hotărîre impune, cred eu, reac
tualizarea planurilor de muncă, 
în funcție de situația nou 
creată, astfel îneît fiecare mem
bru cooperator și mecanizator 
să cunoască în orice moment 
unde trebuie să lucreze, ce ma
șini au la îndemînă, ce soiuri de 
semințe va folosi și alte amă
nunte care sînt hotărîtoare pen
tru terminarea la timp a semă
natului.

Se impune, de asemenea, ur
gentarea fertilizării suplimen
tare a culturilor de toamnă și a 
terenurilor ce vor fi cultivate 
cu plante prășitoare. Un bun 
gospodar înțelege, cît este de 
important să se organizeze bine 
în aceste momente hotărîtoare 
pentru soarta viitoarei recolte 
ale cărei baze, pe șapte milioa
ne de hectare se pun acum, în 
zilele pe care ne-am obișnuit să 
le numim de plină campanie.

VÎLCEA : Debut pe șantierele 
înfrumusețării orașelor.

Duminică, organizațiile 
U.T.C. din orașele județului 
Vîlcea au declanșat acțiunile 
de muncă patriotică in cadrul 
campaniei de primăvară de
dicată îndeosebi gospodăririi 
localităților. La Rm. Vîlcea, 
sute de tineri organizați pe 
brigăzi au fost mobilizați la 
amenajarea și curățirea 
parcurilor, zăvoiul Mircea 
Cel Bătrin, Capela, a spații
lor verzi dintre blocuri, cură
țitul și nivelatul aleilor din 
noile cartiere Petrișor, zona 
Nord, Traian, Hatman, Auto 
gara, refacerea și curățirea 
drumurilor din zonele limi
trofe orașului, la evacuarea 
și Eilegerea materialului re
zultat din demolări pe stră
zile Știrbei Vodă și Mihai 
Bravu in vederea construirii 
unor noi spații comerciale, la 
lucrările de ridicare a unor 
importante obiective social- 
culturale : spitalul, hotelul 
turistic, casa de cultură a 
sindicatelor etc. La Dră- 
gășani obiectivele prin
cipale au fost : desfundarea 
locurilor pentru amenajarea 
spațiilor verzi in zona stră
zilor centrale ale orașelor, 
dezgropatul și curățirea tran
dafirilor, curățirea grădinilor 
pentru plantarea de noi flori, 
colectarea fierului vechi.

V. RAVESCU

TIMIȘ: Start în acțiunea de 
întreținere a pășunilor.

Ieri, cei 30 000 de tineri din 
satele județului Timiș au 
consemnat în agenda activi
tăților lor prima acțiune de 
mare amploare : din acest an 
întreținerea în exclusivitate 
de către ei a 19 000 hectare 
pășuni pe toată durata anu
lui. De remarcat că angaja
mentul inițial a fost de nu
mai 10 000 hectare.

TELEORMAN : 7 noi 
ale tineretului.

șantiere

în zilele de 20 și 
tie, 30 000 de tineri 
dețul Teleorman 
în 500 de brigăzi și echipe 
de muncă voluntar-patrioti- 
că au efectuat peste 100 000 
ore muncă voluntar-patrio- 
tică la diverse obiective ca : 
plantarea a 20 000 de pomi 
fructiferi șl ornamentali, 
amenajarea a 40 de ba
ze sportive, colectarea și 
predarea a 100 tone metal 
vechi, 15 tone deșeuri c’e 
hîrtie etc. In județ s-au 
constituit 7 șantiere ale ti
neretului, la irigații, canali
zarea orașului Roșiori și 
Alexandria, complexe teh
nice și construcții social- 
culturale.

21 mar- 
din ju- 

încadrați

DUMITRU DRAGODAN

STUDENȚESC
DE STUDII, 

CERCETARE Șl 
PROIECTARE

După cel de al IX-lea Con
gres al U.T.C. și cea de a 
VllI-a Conferință a U.A.S.R., 
asociațiile studențești au în
ceput o largă activitate de tra
ducere în viață a obiectivelor 
lor de lucru. De un interes de
osebit se bucură inițiativele 
privind cuprinderea studenților 
într-o activitate practică speci
fică profesiilor și cu utilitate 
pentru viața social-economică 
a țării. Despre asemenea iniția
tive ziarul a mai scris ; astăzi, 
reluăm traseul lor în alte in
stituții de învățămînt superior.

Tovarășul Avram Filipaș, pre
ședinte al C.U.A.S. din Univer
sitatea București, menționînd 
virtualitățile educative ale 
muncii practice a studenților, 
ne yorbea despre proiectele 
imediate ale asociațiilor din U- 
niversitate. Se preconizează ca 
în acest an grupuri de studenți

de la facultățile de Geografie. 
Geologie, Istorie, Biologie, Filo
logie, precum și de la facultăți
le similare ale Institutului pe
dagogic să înceapă studii com
plexe pe problemele fiecărei 
profesiuni asupra unor regiuni 
sau localități din țară. Inițiati
va a fost luată încă anul 
trecut la Istorie și Filologie, dar 
atunci grupele aveau mai mult 
un caracter de studiu, în timp 
ce anul acesta ele urmează să 
se transforme în grupe de lu
cru, materialul strîns pe teren 
urmînd a fi sistematizat și, în 
limita posibilităților, editat, ast
fel ca el să devină într-adevâr 
util. „Afilierea noastră Ia Cen
trul studențesc de studii, cerce-

CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Fază din meciul de fotbal Progresul-U'.T.A. disputat pe stadionul 
Republicii din Capitală

ROMANIA-DANEMARCA 10-1

rela- 
prin-

FOTBAL : diviziile națio
nale A și B ; meciul de 
juniori România—Turcia.

AȘTEPTAM AL IE

Comentarii, cronici, 
țări, informații de la 
cipalele compeliții sportive :

- BASCHET, VOLEI, RUGB1, 
ATLETISM Șl POLO.

• •••••

(Continuare în pag. a II-a)
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1000 DE UTECIȘTI BRAILENI AU VIZITAT IERI DOFTANA

Lecție vie despre
eroismul comuniștilor

Ieri dimineață, o mie de ti
neri brăileni au vizitat Dofta- 
na. Ne-am dat seama însoțin- 
du-i în acțiunea întreprinsă de 
Comitetul municipal Brăila al 
U.T.C. că ziua aceasta a însem
nat în conștiința tuturor clipe 
deosebite. Pentru fiecare un e- 
veniment a fost în primul rînd 
vizitarea muzeului. Zidurile a- 
cestui bastion al luptei revolu
ționare dusă de cei mai buni 
fii ai poporului nostru, comu
niștii, li s-au adresat simplu și 
emoționant. Prin ferestrele 
vopsite în negru lumina nu pă
trunde cu toate că dimineața

aceasta de duminică este scăl
dată în razele generoase ale 
soarelui de primăvară. La sec
ția „H“ o umezeală nesănătoa
să răzbate din tencuiala care 
acoperă bolovanii de rîu ai pe
reților. Iată „vorbitorul" care 
despărțea oamenii prin două 
rânduri de gratii și plase de 
sîrmă. Iată și dovezile vii ale 
demnității comuniștilor, măr
turiile împotrivirii lor solidare 
pentru transformarea peniten
ciarului, In condițiile atmosfe
rei de teroare a regimului de 
exterminare, în aspră școală

de formare a cadrelor partidu
lui însuflețite de măreția lup
tei pentru cauza libertății pa
triei, a fericirii poporului — 
facsimile păstrate în muzeu 
reproducînd pagini de cărți co
piate pe foiță de țigară, con
semnări ale nenumăratelor 
greve ale foamei, protestul ho
tărât împotriva tratamentului 
inuman la care erau supuși. 
Totul cu conștiința adevărului 
pe care îl slujeau, totul cu per
spectiva victoriei 
inevitabile.

Un argument al 
acestei perspective

însăși acțiunea căreia i-am fost 
martori. Aflați încă sub im
presia puternică a dovezilor 
trecutului de luptă al comu
niștilor, uteciștii din Șantierul 
naval Brăila au discutat cere
rile de primire ale toravășilor 
lor de muncă din secția meca
nică, Dumitru Panțuru și Ion 
Chirlacovshi. Firesc, Nicolae 
Curtea, Ilie Cheran, Laurențiu

Ieri, la Sibiu, prima zi 
autentică primăvară a consti
tuit o splendidă ambianță pen
tru ziua de început a festiva
lului „primăverii" — eveni
ment de seamă în viața cul
turală a orașului. De dimineață, 
spre sala cinematogramului 

Pacea din localitate se în
dreptau sute de tineri in
vitați să participe la Fes
tivitățile de deschidere a a- 
cestei „Decade a culturii pentru 
tineret" — organizată de Comi
tetul județean U.T.C. Sibiu și 
Comitetul județean pentru cul
tură și artă. Festivalul, orga
nizat in cinstea glorioasei ani
versări a semicentenarului par
tidului, cuprinde de-a lungul 
celor 10 zile dedicate tineretu
lui, un program bogat și variat 
în manifestări cultural-artistice 
la care vor participa mii și mii

Știind că echipa noastră re
prezentativă de box se pregătește 
pentru C.E. din iunie, de la Ma
drid — ea se află la sfîrșitul 
celei de a doua etape — și cu- 
noscînd mai puțin valoarea ad
versarilor — decît atît că prin
tre ei se află și învingătorul 
campionului european C. Ciucă 
— am așteptat cu interes întîl- 
nirea internațională cu Dane
marca, prima din acest sezon, de 
sîmbătă seara, de la Floreasca.

Gala a fost, într-un fel, atrac
tivă : a avut, cum se spune, de 
toate: multe K.D.-uri, acciden
tări, abandonuri, un debut în na
ționala noastră, din păcate nefe
ricit, a talentatului și ambițio
sului Fr. Molnar din Brașov, 
care fiindu-i spartă arcada a fost 
oprit să mai boxeze, a explodat

C. V.

(Continuare in pag. a 111-a)

SÎNTEM

apropiate,

împlinirii 
l-a oferit

MIRCEA TACCIU 
TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a II-a)

r:

FESTIVALUL
u

de tineri din orașul și județul 
Sibiu. Așa cum spunea in cu- 
vintul de deschidere Ionel So- 
cobeanu — secretar al comite
tului județean Sibiu al U.T.C. 
— această primă ediție a De
cadei culturii pentru tineret va 
fi doar începutul unor activi
tăți ce se vor tradiționale. In 
fiecare an, la Sibiu primăvara 
va prilejui organizarea unor 
autentice festivaluri ale tinere
tului.

In continuare, a fost urmărit 
cu mult interes concursul „Cine 
știe, cîștigă" pe tema „Istoria 
poporului român, izvor do 
adînc patriotism". Buna pregă
tire a concurenților. cunoștințele 
lor au primit, după fiecare răs
puns, îndreptățite aplauze. Pri
mii cîștigători au fost studenții 
Institutului pedagogic din Si
biu : Nicolae Colceru, Constan
tin Mihon, Virgil Pană, Elisa- 
beta Itu. A fost vizionat 
în premieră filmul istoric 
hai Viteazul". Seara, in 
și cluburi muncitorești, 
distractive organizate 
tineret au încheiat cu 
poziție și 
cadei.

Dar și
dans prima
zilele care

ADINA

școli 
serile 

pentru 
bună dis- 
zi a De-
urmează

VELEA
(Continuare in pag. a II-a)

MOȘTE
NITORII...

de MIHAI CARANFIL

Mai toți muncitorii bătrâni, cu pârul albit și cu obrajii 
adînc pigmentați de pulberea materiei în care au meșterit 
o viață întreagă, vorbind despre ucenicia lor, nu uită să 
precizeze că au fost nevoiți să fure meseria. Departe de a 
mai fi nevoiți să recurgă la un asemenea furt, ucenicii de 
astăzi primesc meseria „pe tavă", odată cu îndemnul insis
tent de a nu pregeta s-o învețe, s-o aprofundeze, să și-o 
însușeacă cu tot ce-i aparține. Nu e o observație nouă pen
tru nimeni, e o realitate cunoscută, elementară, simțită de 
noi toți.

De ce vorbim aici, din nou, despre ea ?
Am cunoscut, nu de mult, într-o veche uzină din Capitală, 

(este vorba de „Timpuri Noi“, dar, în cazul de față, nu 
stricta localizare contează) un bătrân muncitor care, peste 
mai puțin de un an, va ieși la pensie. La această viitoare ple
care a bătrânului, oamenii uzinei se gîndesc cu părere de 
rău, unii cu îngrijorare. De ce cu îngrijorare ? De ce cu 
strângere de inimă ? Desigur și pentru sentimentele pe care 
le poartă bătrânului. Dar mai mult pentru altceva. „Nea 
Alexe", cum i se spune acolo, este depozitarul unui prețios 
tezaur. El are ceea ce se numește „mîini de aur". Timp de 
aproape patruzeci de ani a fabricat scule. Cuțite de strung, 
cuțite de freză, cuțite și felurite alte scule pentru așchierea 
metalelor. N-a făcut, timp de patruzeci de ani, nimic altceva 
decît asta. Și, cum este unanim recunoscut că strungurile, 
rabotezele, frezele, oricît de perfecționate nu-și împlinesc 
valoarea decît prin calitatea acelor mici piese și dispozitive 
ce li se adaugă și care atacă direct metalul, numite scule 
așchietoare, bătrânul s-a străduit, toată viața, să aducă a- 
ceste scule cît mai aproape de perfecțiune. A meșterit mi-

(Continuare în pag. a II-a)
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| TINERII ÎNTIMPINĂ

SEMICENTENARUL PARTIDULUI

Hublu jubileu 1N CADRUL „ZILELOR

CRONICA FILMULUI

lu Liceul
TEATRULUI ROMÂNESC"

TsAi Vladimirescu
In cadrul manifestărilor pri

lejuite de glorioasa aniversare 
a Partidului Comunist Român, 
elevii Liceului Tudor Vladi
mirescu din Capitală au săr
bătorit ieri la Palatul Pionie
rilor un dublu jubileu: 150 
de ani de la mișcarea revolu
ționară pentru libertate și pro
gres social condusă de eroul 
din Vladimiri și 25 de ani de 
existență a scolii, apărută în 
istoria învățămîntului româ
nesc la 6 luni de la încheierea 
celui de-al doilea război mon
dial. „Ziua școlii" a marcat și 
un eveniment deosebit în viața 
organizației U.T.C. a liceului, 
căruia i-a fost conferită Di
ploma de onoare a Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist. Diploma a fost

înmînată într-un cadru festiv 
de către tovarășul Eugen Flo- 
rescu, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., redactor șef al zia
rului „Scînteia tineretului".

Oaspeții Liceului Tudor Vla
dimirescu au avut prilejul să 
viziteze o expoziție documen
tară ce prezintă momente din 
memorabilele lupte ale po
porului nostru conduse de Tu
dor Vladimirescu, o retrospec
tivă fotografică închinată ce
lor 25 de ani de existență a 
liceului, lucrări de artizanat, 
de pictură, sculptură, desen, 
lucrări tehnice, revistele școlii, 
comunicări științifice. în 
drul manifestărilor care 
marcat aceste evenimente 
viața elevilor de la Liceul 
dor Vladimirescu a avut
o sesiune de referate ale cercu
rilor științifice și au fost edi
tate monografia liceului și edi
ția festivă a anuarului școlii. 
Întîlnirea de la Palatul Pio
nierilor, la care au luat parte 
foști absolvenți și profesori ai 
Liceului Tudor 
s-a încheiat cu 
festiv.

ca- 
au 

din 
Tu- 
loc

FESTIVALUL
PRIMĂVERII Vladimirescu 

un spectacol

(Urmare din pag. 1) C. S.

va- 
prin

se anunță interesante prin 
rietatea manifestărilor, 
ineditul lor. Astfel, luni 22 mar
tie tot la Teatrul de Stat va 
avea loc întîlnirea tineretului 
cu realizatorii spectacolului 
„Vremea liliacului" de Eugenia 
Busuioceanu, premieră care 
marchează aportul colectivului 
teatrului sibian la aniversarea 
semicentenarului partidului. 
Marți 23 martie, orchestra sim
fonică din localitate va oferi 
un concert cu concursul solistei 
Agnes Kriza de la Opera româ
nă din Cluj, șub bagheta diri
jorului Frantz Dressier. Va fi 
interpretat oratoriul „Pe les
pedea eroilor" de Sergiu Sar- 
chizov. Spectacolul este dedicat 
zilei de 8 mai de către Filar
monica din Sibiu.

Miercuri 24 martie, în sala 
albastră a muzeului Brucken- 
thâl tinerii se vor întîlni cu ar
tiști plastici și critici de artă, 
iar la ora 18, în holul Școlii 
populare de artă va avea loc 
deschiderea expoziției de artă 
plastică a tinerilor din județ.

Un eveniment așteptat cu in
teres va fi constituirea socie
tății literare „Radu Stanca" a 
elevilor din județul Sibiu. Ma
nifestarea va avea loc joi 25 
martie în sala „ Astra" și va fi 
intitulată : „Tinere condeie". 

................ 1 poeți 
creațiile 
în ca
va be- 

tinerilor

1000

Azi, la Craiova
gong festiv

în cadrul amplei manifes
tări teatrale dedicate Semi
centenarului partidului, astă 
seară va intra „în replică" 
cu aelelalte centre — Iași, 
Cluj, Timișoara — cetatea 
Băniei. Slujitorii centenarei 
Case a................
încă o dată emoția găzduirii 
unei ,
de însemnătate' republicană. 
Timp de opt zile, venerabila 
scenă și mereu întineritul el 
public se vor strădui, așa cum 
au făcut-o și în alte rînduri, 
să ofere o ambianță cît mai 
prielnică bunei evoluții a ac
torilor din Brașov, Petroșeni, 
Sibiu (cu secțiile română și 
germană), Reșița, Ploiești, 
Pitești și Craiova — cu toții 
mesageri ai dramaturgiei ro
mânești contemporane. Timp 
de opt zile, aici, opt colective 
artistice, un juriu cu sarcini 
de loc ușoare și o echipă de 
cronicari cărora li se oferă 
prilejul încă unei investigări 
a fenomenului dramaturgie 
și spectacular autohton, vor 
fi, egali în răspunderi, prota
goniștii unui adevărat mara
ton teatral care-și propune,

Theodorinilor, trăiesc
competiții artistice

dinaolo de caracterul sărbă
toresc și competițional, fina
litatea eficienței.

O finalitate legitimă, pe 
care poetul Ion Brad, în ca
litatea sa de prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, o 
formula, în ultimul număr al 
„Contemporanului", astfel : 
„Nu vrem să fie o acțiune 
neapărat festivă, ci, mai mult, 
semnificativă prin conținutul 
ei ideologic și artistic supe
rior. ... noi (..) n-am inten
ționat niciodată ca «festivi
tatea» să se transforme în- 
tr-un scop în sine, rupt de 
pulsul permanent al mișcării 
noastre teatrale, al dezvoltă
rii dramaturgiei originale."

O viziune asupra eveni
mentului, care invită în pri
mul rînd la exigență și pe 
care, în acest spirit, ne vom 
onora s-o așezăm — ca pe un 
motto simbolic — pe frontis- 
oiciul a tot ce vom avea de 
relatat în zilele următoare, 
pentru cititori, din stalul 
Naționalului craiovean.

PETRE DRAGU

de uteciști brai le ni ou vizitat ieri Doftana

Lecție

(Urmare din pag. I)

vie despre eroismul

comuniștilor

Cu acest prilej, tinerii 
sibieni vor recita din i 
lor dedicate partidului ! 
drul unui recital care 
neficia și de concursul I 
actori din localitate.

Vineri 26 martie, la __
rantul „Împăratul romanilor' 
„întîlnirea cu moda 
1971“ — o paradă a modei 
coafurii pentru tineret, organi
zată cu concursul Centrului de 
creație din 
UCECOM-ului 
biu.

Sîmbătă 26 
toare inedită, ... ... 
răbdare tot la „împăratul 
manilor" : „Sărbătoarea 
lor căsătoriți în anul 1970".

Duminică 28 martie : în sala 
Școlii sportive, la ora 11, spec
tacolul sportiv „Grație și ritm", 
o demonstrație de gimnastică 
artistică, judo, culturism.

Luni 29 martie, la ora 19, la 
Clubul Uzinei Independența —, 
dansul de-a lungul anilor, o 
demonstrație pe viu a evolu
ției dansului, cu concursul for
mației de muzică ușoară „Fra- 
mus“.

Spectacolul de gală cu parti
ciparea celor mai bune formații 
artistice de amatori din Județ 
va încheia, marți 30 martie. în 
sala clubului Uzinei Indepen
dența, cele 10 zile dedicate a- 
cestui autentic festival al pri
măverii și tinereții.

restau- .« _
anului 

Și

București al 
$1 UJCM din Si-
martie, o sărbă- 
așteptată cu ne- 

ro- 
tineri-

Butoi, Picoș Gheorghe, Gheor- 
ghe Iorgoveanu s-au referit în 
cuvîntul rostit cu acest pri
lej la responsabilitatea politică 
și socială a oricărui tînăr care 
își exprimă dorința să facă 
parte din organizația U. T. C., 
la exemplul luminos al comu
niștilor pe care trebuie să-1 ur
meze întotdeauna.

— N-am să uit momentul a- 
cesta, spunea Dumitru Panțu- 
ru. Mă voi strădui să merit 
cinstea pe care mi-o faceți și 
vă făgăduiesc să nu-mi calc 
niciodată legămîntul.

Ca un fir trainic care leagă 
generații de revoluționari, ac
tul înmînării carnetului de u- 
tecist a făcut să vibreze ieri 
conștiințele a 38 de tineri brăi- 
leni, muncitori în Șantierul 
Naval, la cooperativa „Arta 
populară", elevi.

— Sînt fericită, asta vreau să 
spun, — ne mărturisea Aurora 
Enuțu, muncitoare la coopera
tiva „Arta populară" — pentru 
că am devenit utecistă, pentru 
că am primit carnetul aici, lin
gă zidurile Doftanei, pentru că 
mi-a fost înmînat astăzi, cînd 
se împlinesc 49 de ani de la 
crearea de către partid a or
ganizației noastre. Eu nu pot 
să uit versurile despre care mi 
s-a spus că au fost zgiriate cu 
unghia pe pereții celulei 
de un luptător comunist 
Doftana.

Dreptatea nu piere nicicînd ! 
Un trup îl poți rupe, îl poți 

fringe 
Dar nu poți distruge un gînd ! 
Dar veni-va o zi cînd cădea-va 
Cu lanțul și jugul cel greu 
Atunci, pe locul Doftanei 

înălța-va 
Ca martor, un roș mausoleu.

Sînt tînără și aș vrea ca tot 
ce voi realiza in viață să în
dreptățească convingerea ace
lui om necunoscut mie, dar a- 
tit de apropiat, in victoria cau-

„CINTARE

totzei partidului, aș vrea ca 
ce voi înfăptui de acum îna
inte să fie un omagiu adus 
luptei purtate de comuniști, 
partidului din rindurile căruia 
astăzi, mai mult ca oricînd, aș 
vrea să merit să fac parte.

Era aceasta dorința fierbin
te și unanimă a tuturor ace
lora care, ieri, cu prilejul vizi
tării Doftanei, au cerut să de
vină sau au devenit membri 
ai organizației revoluționare de 
tineret.

CONCURSUL
ROMÂNIEI"

în prezent, în toate școlile din 
județul Timiș, generale, licee și 
școli profesionale, se desfășoa
ră concursul coral „Cîntare Ro
mâniei". Cîștigătorii concursului, 
care în final vor fi premiați, vor 
participa alături de alte formații 
ale elevilor — dansuri populare, 
teatru, brigăzi artistice, montaje

literar-muzicale, muzică ușoară 
— la un spectacol de gală ce 
va avea loc în preajma aniver
sării semicentenarului partidu
lui. Acțiunea este inițiată de 
Comitetul județean U.T.C. îm
preună cu Inspectoratul jude
țean de învățămînt.

I. DăNCEA

sale 
din

Să-1
stingi nici în sînge

Așa cum soarele nu poți

A BĂTUT
b

I
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• COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL FEMEILOR, 
Consiliul județean al sindicatelor, 
Comitetul județean al U.T.C. și 
Comitetul județean de cultură și 
artă, au organizat, în cinstea a- 
niversării semicentenarului parti
dului, un concurs de fotografii 
ale artiștilor amatori cu tema 
„Prezențe feminine în viața eco
nomică și social-culturală a jude
țului Constanța". Cele mai bune 
fotografii, cu subiecte inspirate 
din activitatea femeilor în indus
trie, agricultură, comerț, coopera
ție, învățămînt, știință, cultură, 
sănătate și în alte domenii, vor 
fi prezentate în cadrul unei ex
poziții.

g, ,,

• ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR ÎNCHINATE SEMI
CENTENARULUI P.C.R., mem
bri ai Biroului Comitetului jude
țean Sălaj, al P.C.R. s-au întîlnit 
cu săteni, intelectuali și elevi din 
orașele Simleul-Silvaniei, Cehul 
Silvaniei și comuna Romanași. 
Tovarășii Laurean Tulai, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean, Vasile Cornea, secretar, 
și Ion Chioreanu, șeful 
secției propagandă, au vorbit des
pre realizările obținute de po
porul nostru, sub conducerea 
P.C.R., în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

pregătit terenul iar mîine le se
mănăm și pe celelalte 22. Sîntem 
o echipă formată din trei meca
nizatori repartizați pe această su
prafață : eu, Gheorge lorga și 
Nicolae Mihai. Începem apoi la 
mazăre. Marți isprăvim cu pregă
titul și semănatul celor cinci hec
tare... (C-tin Tudorache).

— Din cei 1 500 metri de ca
nal am săpat ieri și azi 623. Tre
buie să încheiem lucrarea înainte 
de semănat pentru că altfel dis
trugem culturile. Și ce-am cîști- 
gat atunci ? (Nicolae Neagu, Bri
gadier).

— Ceea ce îngrijim noi, adică 
răsadurile, în ochii noștri, și în 
mîinile noastre înseamnă bani I 
Înseamnă un milion și jumătate 
<Ie lei, cît ne-am propus să obți
nem de pe cele 60 de hectare pe 
care le vom cultiva. Și, se știe, ca

să obții recoltă, înainte de toate, 
trebuie să ai răsaduri... (Vasilica 
Buduroiu). ■

Și, răspunsurile la întrebarea I 
noastră au păstrat aceeași notă, a | 
răspunderii dublată de hărnicie fi 
dăruire. Pentru că, trebuie să spu
nem, cooperativa agricolă din Gor- 
gota s-a situat mereu în anii din 
urmă printre cele mai bune uni
tăți ale județului Prahova. Iar 
aici, de fiecare dată cînd ți se 
vorbește despre realizările coope
rativei agricole se amintește fi 
principiul satului: tot ce e bun 
și frumos îi răsplătește întîi pe 
realizatori... Iar acest bun și fru
mos înseamnă producții planifi
cate pentru 1971 de 4 000 kilo
grame porumb, 2200 kilograme ■ 
floarea-soarelui și 29 tone sfeclă B 
de zahăr la hectar, un venit bă- I 
neso de peste o jumătate milion _ 
lei la fiecare o sută de hectare.

I
I
I

RENEGATA : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 20,30).

MIHAI VITEAZUL ; rulează ta 
București (orele 8,15; 12; 16; 20), 
Modem (orele 8; 12; 10; 20), Ex
celsior (orele 8,15; 12; 16; 20), Lu
ceafărul (orele 8; 12; 16; 20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8; 10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Tomls (orele 9,30;
12,30; 16; 19,30), Bucegi (orele
9,15—12 în continuare ; 16,15; 19,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele
• 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

LOS TARANTOS : rulează Ja 
Victoria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ELIBERAREA ; rulează la Lumi
na (orele »; 12,30; 16; 19,30).

NOROC KEKEC : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,30—17,15 In 
continuare ; Filme documentare 
orele 19; 20,30).

CINTECELE MARII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

9;

— O INEDITA MANIFESTA
RE ÎN CADRUL UNIVERSI
TĂȚII POPULARE BUCUREȘTI

Ieri, în sala Dalles din Capitală 
a avut lor vernisajul expoziției 
de fotografii a lui Ioniță Gh. An- 
dron, sugestiv intitulată „Popas în 
Țara Oașului", expoziție care va 
fi deschisă pînă la 11 aprilie a.c. 
Sînt expuse cea. 100 fotografii re- 
prezentînd ceea ce Oașul a avut 
și are mai frumos, mai specific. 
Apreciind arta autorului, regreta
tul Petru Comarnescu menționa : 
„El știe să redea expresivitatea 
oamenilor, cu tipologia, cu ținuta 
șl portul lor ; îl prezintă în măre
ția șl demnitatea lor ancestrală ; 
îl glorifică în clipele de medita
ție și muncă ; oglindește străvechi 
obiceiuri șl ceremonii. Fotografiile 
sale cu caracter de antologie sînt 
totodată nepieritoare documente și 
operă de artă".

Apreciind-o din alt unghi, dar 
cu aceeași căldură, în cuvîntul 
rostit la deschiderea expoziției, 
prof. dr. docent. Mihai Pop subli
nia că expoziția este „o Icoană 
modernă a unui trai străvechi în 
care vizitatorului îl este prezen
tată o fărîmă din Țara Oașului, 
dar mai cu seamă din sufletul 
locuitorilor săi, din dîrzenla și 
omenia lor".

Ioniță Gh- Andron, autorul foto
grafiilor, Jurist în Negrești, ne 
declara : „Am urmărit și încercat 
să redau tot ceea ce e mai sem
nificativ în Țara Oașului : oamenii 
și munca lor, datinile și obiceiu
rile acestora, locurile șl aspirațiile 
oșenilor". Prima fotografie, da
tează din 1937, ultima din martie 
1971.

Un drum lung în care artistul 
a surprins tot ceea ce 1 s-a părut 
demn de reținut. Căci de la 
Sfetnicii iul Decebal, la Urmașii 
Iul Coresi șl pînă la Campionul, 
Negreștil noi șl înnoiri, fotogra
fiile se succed într-o suită făuri
toare de istorie. Ca un simbol, 
aparatul de fotografiat a surprins 
și s-a oprit stăruitor asupra unor 
imagini ale vieții noi, ale prefa
cerilor pe care oa^mnli șl locurile 
Oașului le-au cunoscut în anii 
din urmă : oameni cu rosturi șl 
preocupări noi, sate, orașe și fa
brici moderne, școli etc.

Deschiderea expoziției a fost ur
mată de un slmnozion In cadrul 
căruia prof. Vasile Cristea, preșe
dintele Comitetului de cultură șl 
artă al Județului Satu Mare, cont, 
univ. dr. Ion Velcea șl Ioniță Gh. 
Andron, au prezentat Țara Oașu
lui cu realizările și preocupările 
locuitorilor săi, în toate domenii
le de activitate, materiale șl spiri
tuale. Astăzi, la orele 18,30 scrii
torul Pop Simion, prof. Leontin 
Ghlțescu, Nlchita Ion — directo
rul direcției județene de statisti
că Satu Mare și prof. Vasile Să- 
lăjan. vor contribui la realizarea 
celui de al doilea simpozion — 
..Monografie sătmăreană" — al că
rui titlu este credem, suficient de 
sugestiv pentru a oferi o imagine 
asupra conținutului său.

AL. DOBRE

Din nou un film de Stanley 
Kramer pe ecranele noastre. De 
data aceasta o comedie „Secre
tul din Santa Vittoria" a cărei 
acțiune este plasată în Italia ul
timelor zile ale celui de al II-lea 
război mondial.

Apreciat de publicul nostru, 
cunoscutul regizor american ne-a 
fost prezentat cu majoritatea fil
melor sale, de la „Lanțul", în 
1960, și pînă la această recentă 
adaptare după un roman de suc
ces de Robert Crichton, inspirat 
se pare după evenimente auten
tice. Curios, și trebuie să amin
tim aceasta, a lipsit cea mai bu
nă realizare a lui Kramer, cel mai 
politic din seria filmelor dedica
te problemelor secolului nostru, 
„Ultimul țărm", film despre pe
ricolul cursei înarmărilor nuclea
re. Poate că distribuitorii noștri 
ni-1 vor oferi în curînd, definitiv 
„convinși" de succesul pe care 
l-au obținut la noi nu numai fil
mele lui Kramer dar și cele strin
gent politice, precum „Z“ și 
„Bătălia pentru Alger".

Pînă atunci, trebuie să spu
nem că „Secretul din Santa Vit
toria" comedie antrenantă inter
pretată de Anthony Quinn, Ana 
Magnani, Vima Lisi, Hardy 
Kurger, Giancarlo Giannini este 
— raportînd-o la filmografia re
gizorului — o realizare de mîna 
a doua.

Ca gen, și tot raportînd-o la 
un film de Kramer, „O lume ne-

bună, nebună, nebună", îi lipseș
te accentul psihologic al come
diei de moravuri. Un film a că
rei acțiune se petrece în Italia nu 
se poate reduce doar la comicul 
de situație, la anecdotica pură 
pentru că „se oferă" unei concu
rențe, filmele italiene, la care nu 
are decît o singură șansă : dis
tribuția filmului. O șansă la care 
Stanley Kramer a apelat pentru 
a-și asigura succesul comercial al

tașament german vrea să-1 con
fute. In fruntea sătenilor se află 
primarul Italo Bombolini (inter
pretat de Anthony Quinn) și ar
mele la care apelează sui-gene- 
ris sînt redutabile i o nuntă a 
cărei frenezie latină dejoacă pla
nurile germane și mai ales far
mecul unei contese (Vima Lisi) 
care acceptă bucuroasă un sacri
ficiu (care sacrificiu este lesne de 
înțeles) pentru a salva de solda-

SECRETUL DiN
SANTA VITTORIA

a
acestui film în care reîntîlnim, de 
altfel bine prezentate, cu profe- 
sionalitatea recunoscută regizo
rului american, toate 
comicului de situație.

„Secretul din Santa 
este un film onorabil, „ 
dindu-te ce-ar fi însemnat un a- 
semenea subiect pe mîna unui ci
neast italian, îndoiala în fața fil
mului lui Kramer devine imediat 
un criteriu valoric.

Pe scurt, secretul satului San
ta Vittoria îl constituie milionul 
de sticle de vin pe care un de-

atuu-rile

Vittoria" 
dar gîn-

bihilnhi W

ții căpitanului Von Prum sticle
le de vin, plus viața unui dezer
tor italian, luat ostatic de nemți 
chiar din castelul primitor al 
contesei...

„Secretul din Santa Vittoria" 
este ceea ce se numește un film 
de echilibru în repertoriul cine
matografic bucureștean, dar asta 
nu poate fi nici o scuză pentru 
reputația lui Stanley Kramer pe 
care vrem să-1 reținem cu „Pro
cesul de la Numberg", „Corabia 
nebunilor", „Ghici, cine vine la 
cină

T. STANESCU
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de „cojite* și din sumo acestor milioane de expe- 
a extras concluzii, a găsit cele mai bune formule 
unghiurile de incidență, pentru forma geometrică, 
compoziția acestor scule potrivit operațiilor la care

lioane 
riențe 
pentru 
pentru ___ ,___ , ___ . .. ,
sînt folosite. Se spune că poate să realizeze minunea de a 
fabrica, din orice bucată de fier aruncată la gunoi, un cuțit 
de strung formidabil.

Dar „Nea Alexe" va pleca în curînd din uzină ducînd cu 
el comoara atîtor lucruri pe care le știe. Acestor lucruri li 
se mai spune și „secrete ale meseriei". Eu nu le-aș numi așa 
pentru că bătrînul nu ține nimic secret. Ba, dimpotrivă, s-a 
dus singur la conducerea uzinei și a spus :

— Dați-mi doi băieți serioși pe care să-i învăț, nu pot să 
plec de aici fără să las cuiva rezultatele muncii mele de o 
viață.

S-a întîmplat însă ca cei doi băieți ce i s-au dat să nu fie 
chiar atît ae serioși, ori să nu-și fi dat încă seama cît de 
prețios, cît de rar, cît de folositor pentru ei și pentru uzină 
este tezaurul profesional pe care bătrînul vrea cu tot dina
dinsul să-l lase moștenire uzinei, noilor generații de munci
tori. Bătrînul știe că dacă cineva ar vrea să dobîndească 
singur această avere ar trebui să repete toate sau aproape 
toate experiențele pe care le-a făcut el timp de o viață. 
Ar fi o risipă, un act ilogic. El vrea — și e normal — ca 
opera vieții lui să fie continuată și nu luată de la capăt. 
Ce ar trebui să știe, în cazul de față, cei doi tineri ușura
tici și, desigur, nu numai ei ? Se cuvine să știe că asemenea 
valori, bulgări de aur decantați într-o ardere de o viață, au 
încetat de a mai fi un bun personal. Ele aparțin societății, 
au intrat în sfera utilității sociale, înscriindu-se între acumulă
rile pe temeiul cărora funcționează mecanismul progresu
lui. Gestul preluării acestor valori profesionale devine astfel 
și el, un act de mare responsabilitate civică. Dar si acest 
adevăr e cunoscut. E bine, totuși, să vorbim mai des des
pre el.

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Grlvlța 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,30). Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză Ia Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Rahova (orele
15,30; 18; 20,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Glulești (orele 15,30 ; 19).

B.D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

ULTIMUL SAMURAI ; rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45; 
20,30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20), Pacea (orele 15,45; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Buzești (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TARZAN, OMUL JUNGLEI ; 
TARZAN OMUL MAIMUȚĂ : ru
lează la Dacia (orele 8,30—20,30 In 
continuare).

LOKIS : rulează la Unirea (ora 
20,15).

PE LUCIUL GHEȚII; rulează la 
Unirea (orele 15,30 ; 18>, Ferentari 
(orele 15,30 ; 17,45 : 20).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI. ru-

lează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). 
Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30),

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare ; 18,15; 20,30), Viitorul 
(orele 15,45; 18,15).

ÎNCEPUTUL : rulează la Viito
rul (ora 20,15).

MEXIC '70 : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Munca (orele 15,30; 18; 
20,15).

INCINERATORUL : rulează te 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 10,30 ; 12,30 ; 14,30), UIMITO
RUL DOCTOR CEITTERHOUSE 
(ora 16,30).

nul Congresului U.G.S.R. o 19,15 
Publicitate • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 50 de an! In 50 de evocări.
Anul 1928 • 20,10 împotriva întu
nericului verde. Reluare la ce
rerea telespectatorilor • 21,30
Steaua fără nume. Muzică ușoară.
• 22,30 Telejurnalul de noapte
• 22,40 Telesport.

LUNI, ti MARTIE 1971
• 18,00 Scena ș! ecranul • 18,30 

Itinerar folcloric • 18,45 In aju

LUNI, U MARTIE 1971

Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : PURICE- 
LE IN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 19,30 ; Teatrul „C. 
I. Nottara" (Sala Studio) : ClND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20 ; 
A.T.M. (La Ateneul Român — Sala 
Studio) : PREMIERA — ora 20.

I
I
I
I
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STUDENȚESC
(Urmare din pag. 1)

țări și proiectări — sublinia to
varășul Filipaș — va spori am
bițiile fiecărei facultăți în rea
lizarea unor documentări opti
me. Cercetarea complexă va a- 
vea drept obiectiv o regiune, 
care va fi analizată prin prisma 
tuturor disciplinelor în care se 
specializează membrii grupelor. 
Dorim, pentru ca această activi
tate să devină într-adevăr o 
tradiție studențească, să extin
dem desfășurarea ei pe întreg 
parcursul anului universitar, 
inclusiv în vacanțe. Antrenind 
in această amplă acțiune stu
denții din toți anii și tinerele 
cadre didactice, vom putea rea
liza materializarea unui dezi
derat major — acela al pregăti
rii optime pentru profesiune, 
pentru viață. Sperăm, de ase
menea, într-o așezare mai rați
onală a practicii studenților. Noi 
am propus în Senat ca aceasta 
să se desfășoare permanent pe 
tot cuprinsul anului universi
tar, justificind că așezarea 
practicii pină acum nu era ju
dicioasă, iar organizarea studen
ților in grupe mari a provocat 
multe greutăți în realizarea op
timă a scopului acesteia. Dorini 
să organizăm practica studen
țească în grupe de studenți încă 
din anul I, fiindcă așa s-ar re
zolva într-un fel problema în
drumării nemijlocite, care, în 
multe cazuri, a devenit o for
malitate. Dacă grupele de prac
tică ar coincide cu grupele de 
îndrumare nemijlocită, proble
ma s-ar rezolva cu multe avan
taje, atît pentru student cît și 
pentru cadrul didactic îndru
mător".

La Institutul de construcții 
Călin Marin, vicepreședinte al 
C.U.A.S., prezenta biroul stu
dențesc de proiectare care va 
putea antrena activ pe viitorii 
constructori în lucrări practice 
specifice profesiunii lor. Acest 
birou a fost conceput îneît să 
poată colabora cu institutele 
specializate de proiectare, con
tribuind, în afara unei bune cu
noașteri a problemelor practice 
pe care le ridică meseria, la 
ridicarea gradului de pregătire 
profesională.

Tovarășul Horia Roșea, vice
președinte al C.U.A.S. de la 
Institutul de arte plastice, ne 
mărturisea dorința studenților 
de a amenaja cu forțe proprii 
un magazin specific activităților 
lor, care să permită atît un 
contact strîns cu publicul încă 
din anii facultății, cît și o lăr
gire a bazei materiale a asocia
ției studenților. De asemenea, 
studenții institutului au realizat 
proiecte de decorațluni, și e- 
stetică industrială de ambalaje 
pentru obiecte de uz casnic, ca
re au fost avizate favorabil de 
întreprinderi de stat. Colabora
rea cu Centrul studențesc de 
studii va prilejui un cadru a- 
decvat manifestării inițiativelor 
asociațiilor din institut, precum 
și valorificării creațiilor studen
ților de la Arte plastice.

în preajma celei de a VIII-a 
Conferințe a U.A.S.R.-ulul to
varășul Alexandru Soare, pre
ședinte al C.U.A.S. din Centrul 
Universitar București ne vor-

bea despre „ofensiva" sugestii
lor, propunerilor și soluțiilor 
cu care studenții veneau în în- 
timpinarea activităților practice. 
Acum, la trei săptămîni de la 
Conferință, irîîțiativele sînt pe 
cale de a fi concretizate, iar 
Centrul studențesc de studii, 
cercetări și proiectări — inițiat 
la nivelul Capitalei — se pregă
tește să primească noi membri.

Asociațiile din centrul nos
tru universitar au primit recent 
în dotare materiale care vor 
permite inaugurarea Centrului 
de multiplicare cu următoarele 
obiective imediate : editarea re
vistelor studențești, asigurarea 
materialului grafic, de popu
larizare a acțiunilor culturale, 
artistice și sportive studențești, 
editarea lucrărilor în tiraj u- 
nic, publicarea lucrărilor știin
țifice studențești într-un ritm 
mai susținut și operativ, edita
rea unei reviste a cenaclurilor 
literare din institute, publica
rea materialelor didactice ceru
te de studenți. Sperăm să înce
pem cît mai repede activitatea 
noastră editorială pentru a răs
punde astfel unor deziderate o- 
biective ale studenților de a 
căror concretizare depinde în 
bună măsură și pregătirea lor 
profesională. La monografiile 
complexe, care vor fi alcătuite 
de echipele universității, vor co
labora și studenți de la Acade
mia de studii economice, și In
stitutul de petrol, gaze și geolo
gie și Facultatea de metalurgie, 
care și-au manifestat dorința 
de a contribui la cercetarea 
multilaterală a diferitelor zone 
ale țării. Dorim, de asemenea, 
să ne lărgim baza materială 
prin amenajarea unui grind în 
Deltă cu sprijinul Biroului de 
proiectare de la Arhitectură. O 
activitate aparte, care va avea 
un rol botăritor în rezolvarea 
problemelor social-gospodărești, 
profesionale și educative, con- 

cu- 
stu-

profesionale și educative, 
și la o mai bună 
a problematicii 

din facultățile Capita- 
avea Oficiul de Socio- 
Centrului universitar.

tribuind 
noaștere 
dențești 
Iei, o va 
logie al ____  _________
Diverse anchete periodice, son

daje de opinie, teste, vor anali
za problemele studențești ince- 
pind de la utilizarea timpului 
liber și terminînd cu finalitatea 
practicii. Punind Ia îndemina 
conducerilor institutelor de în
vățămînt superior, a Ministeru
lui învățămîntului și U.A.S.R. 
rezultatele unor ample analize, 
acestea pot determina îmbună
tățiri calitative pe toate planu
rile vieții studențește

Ecourile schimbului de opinii 
și experiențe realizat în Con
gres și la Conferința U.A.S.R. 
au ajuns — după cum observăm 
— destul de rapid în facultăți, 
determinînd intensificarea și 
diversificarea acțiunilor menite 
să contribuie la educarea prin 
muncă și pentru muncă a vii
torilor intelectuali. Este însă ne
cesară o lărgire a unghiului de 
inițiativă al asociațiilor stu
dențești avînd ca obiectiv șl ex
tinderea mai rapidă a unități
lor lucrative, precum șl alcătui
rea unui program comun al a- 
sociațiilor din institutele de în
vățămînt superior tehnic cu or
ganizațiile U.T.C. din unității» 
economic».
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BASCHET La Brașov și
baschetul și-a împărțit „cerbii"!

După gluma sumbră făcută de agențiile occi
dentale în legătură cu accidentul de circulație al 
lui Pîrcălab — de fapt dăduse ortul popii hoțul 
care-i furase actele și mașina — poveste care, 
pentru un moment, ne întristase profund, ne pu
tem ocupa in liniște și calm de etapă.

Nu însă înainte de a marca evenimentul debu
tului celor mai tineri fotbaliști in noua ediție a 
campionatului național. 192 de echipe de juniori 
și școlari au luat startul intr-un maraton lung. 
Să sperăm că întrecerea celor care formează 
baza piramidei fotbalului nostru va preocupa in
tr-o mai mare măsură toți factorii care răspund 
intr-un fel sau altul de buna desfășurare a com
petiției, de echipe, de terenuri, de vlăstarele ti
nere ale soccerului românesc. Probabil că nu 
vom mai avea ocazia să vedem scoruri de genul : 
15—0, 13—1, probabil că nu vor mai exista for- 
fait-uri, jucători cu tricouri rupte, decolorate, cu 
teniși sau desculți ; vrem să credem că de acești 
copii se va ocupa toată lumea ou maximă res
ponsabilitate : vor avea mingi, terenuri, instruc- 
tori-pedagogi iscusiți, vor face deplasările în con
diții normale, omenești, arbitrii vor sosi la timp 
și vor fi corecți, cu alte cuvinte puștii vor avea 
la dispoziție tot ce le trebuie să crească așa cum 
ii vrem.

Etapa, așa cum se știe, a început cu o lovitură 
de teatru : Progresul a suferit o înfrîngere — 
care poate să-i fie fatală — pe teren propriu. 
Dacă nici de-aici, de unde-i va veni izbăvirea? 
U.T.A. care visa, la început, „un punct de aur", 
să-l anuleze pe cel de la Bacău, ai dinamoviș- 
tiior, spre a putea concura cu șanse egale și in 
acest an la titlu, le-a obținut, neașteptat, pe a- 
mindouă. Progresul, in schimb, își vede fugin- 
du-i pămîntul de sub picioare, situația sa deve
nind extrem de critică. între cele două team-uri 
s-a dat o luptă feroce, de fapt, pentru suprema
ție și supraviețuire. Meciul a fost frumos, dina
mic, deosebit de disputat și, cu excepția unor 
intrări mai dure, efect ai stării de tensiune și 
nervozitate, destul de fair-play. U.T.A. a jucat 
ca o campioană, calm, calculat, sobru, decis. 
Progresul, ca o echipă condamnată. După egali
tatea din prima repriza : 1—1 prin golurile spec
taculoase, înscrise de juniorul Năstase și Birău 
— din lovituri senzaționale, primul cu capul 
peste Gornea, sub bară, al doilea un vo!6 neier
tător de Ia 25 m. ! — Progresul s-a năpustit asu
pra porții arădane uilindu-1 pe Zamfir cam sin
gur. Așa se face că Domide scapă cu mingea 
înainte cu citeva minute de final, și aleargă nă- 
praznic, spre victorie, Zamfir îl agață, departe 
de buturi, dar nu-1 poate reține, și golul este 
iminent: 2—1. Unsprezece oameni se văd în al 
nouălea cer de bucurie — Domide sărută și bate 
pămintul, după un obicei păgîn — alți unspre
zece simt cum lumina zilei devine albastră, pi
cioarele li se înmoaie și prăpastia se deschide 
și-1 cheamă. Progresul a pierdut un meci pe

care, cu mai mult noroc — Racksi și Năstase au 
avut goluri in picioare — cu mai mult tact și o 
organizare mai bună a jocului la mijlocul tere
nului, l-ar fi putut cîștiga. Dar așa... Iată, însă, 
că apriga dispută între antrenorul Progresului și 
cel al naționalei de juniori pentru Năstase — o 
revelație pentru noi — cîștigată în favoa»ea inte
reselor clubului din str. Dr. Staicovici, n-a fost 
de bun augur. Progresul a pierdut și așa iar re
prezentativa noastră de juniori, ieri, la Cîmpina, 
a fost handicapată de absența celui mai bun 
component al ei. Dacă Năstase a reușit să înscrie 
un gol în poarta campioanei țării, ne închipuim 
că o asemenea ispravă i-ar fi reușit și în poarta 
juniorilor turci și asta ar fi însemnat victorie 
pentru culorile sportive ale țării !

Un moment inedit au trăit spectatorii bucu
reșteni care au ținut să urmărească partida Di
namo — C.F.R. Cluj. Ei au fost martorii experi
mentului cu cele 6 mingi pregătite drept antidot 
împotriva „trăgătorilor de timp". Dacă merge 
treaba și vedem că băieții se întrec cu gluma și 
aruncă cu ură balonul în afară dc joc, să gene
ralizăm experiența mai repede decît e planificat. 
Vorbim mai puțin de meci — pentru că înfrun
tarea de forțe de pe gazon ni s-a părut inegala, 
Radu Nunwciller și Dumitrache, jucînd ca în 
zilele lor de glorie de la Guadalajara — și ne 
referim la o frumoasă inițiativă a Clubului din 
Ștefan cel Mare care a prins viață, tot ieri. în 
peluzele stadionului, au luat loc. fără bilet, o 
mie de elevi din vecinătatea clubului Ia invitația 
generoasă a acestuia. Am fost asigurați că Ia fie
care meci vor veni ajți și alți o mie.

Făcînd un tur de orizont, nu ne oprim decît 
asupra întîmplărilor mai dramatice și neobiș
nuite, asupra surprizelor pe care ni le-a furnizat 
etapa : stelistul Pantea face knock-aut pe „U" 
Cluj — joc steril, practicat bătrînește de niște ti
neri — universitarii de pe Someș risipind cu o 
nonșalanță condamnabilă două puncte după care 
prevăd că vor plînge. De necrezut, cum se poate 
schimba la față o echipă de la o zi la alta ! A- 
ceastă idee mă fac să trec imediat la Rapid, 
care a făcut să explodeze bomba etapei la Pe- 
troșeni provocînd pronosportiștilor, și chiar su
porterilor, bătăi de inimă... Unii domină, alții 
marchează. Așa-i în sportul acesta născut pen
tru... goluri. La Ploiești, un alt fapt puțin obiș
nuit : Grozea ratează un penalty ca peste cîteva 
clipe să fie faultat în careu, de astă dată el. dar 
antrenorul nu-i mai acordă încredere lui, ci lui 
Dridea care nu mai greșește.

O etapă agitată, cu furtuni, deznodămînturi 
neașteptate, cu rezultate imprevizibile ! O etapă 
aprigă, cu 3 victorii in deplasare, cu un spor de 
goluri care demonstrează că pofta vine... jucînd ! 
Sc anunță un campionat tare !

V. CĂBULEA

La juniori : România-Turcia : 0-0

...Șl ȘANSELE CALIFICĂRII
ETAPA

VIITOARE

SERIOS DIMINUATE!
Trei zile da meciul și

Juniorii noștri, tot n-ar fi
reușit să înscrie vreun gol 1 Pen
tru că „tricolorii" au aplicat o 
tactică de atac greșită, bazată pe 
mingi „aruncate" înainte, la voia 
întîmplării. în aceste condiții sar
cina fundașilor turci a fost mult 
ușurată, momentele de dificultate 
la poarta lor fiind puțin numeroa
se. Atacul nostru a contat, prac
tic, pe un singur om — Aelenei, 
excelent în tot ce a întreprins, 
autorul unor acțiuni de spectacol, 
rămase, din păcate, fără finalita
te pe tabela de marcaj. Pentru 
că Blejtișcă — cel mai slab de pe 
teren —, Sandu Mircea și Cojo
caru au jucat sub orice nivel, ne
justificând cu nimic includerea în 
reprezentativă. Echipa Turciei a 
știut ce vrea și a luptat din răs
puteri pentru a-și atinge țeilul. S-a 
organizat bine în apărare —mul
țumită, în special, libero-ului Sa- 
cit (calm, mereu bine plasat) — 
metodic și rațional la mijlocul te
renului, de unde a inițiat cîteva 
atacuri extrem de periculoase prin 
Ciinejet și Memișoglu. în finalul 
meciului, cînd românii au plonjat

cu disperare în atac, căutând go
lul cu încăpățînare, oaspeții au 
recurs la mijloace anti-joc (trageri 
de timp, faulturi, proteste și vo
ciferări la deciziile arbitrului) ; a- 
părătorul Niko fiind eliminat de 
pe teren în min. 74 pentru lovi
rea intenționată a adversarului. 
Pentru aceeași culpă a fost elimi
nat, 4 minute mai tîrziu și că
pitanul formației noastre, Sandu 
Gabriel, care de cînd a fost cu 
Dinamo în Brazilia își dă aere de 
mare vedetă neînțeleasă 1 ? Ieri 
a fost printre cei mai slabi com- 
ponenți ai echipei... Cam atît des
pre un meci care, terminîndu-se 
Ia egalitate, ne-a diminuat consi
derabil șansele de calificare în 
turneul U.E.F.A.

Antrenorii C. Ardeleana și Va- 
sile Zavodd au folosit jucătorii : 
C ostaș, Dobrău, Smarandache, 
Sandu Gabriel, Ciocirlan, Donase,. 
Bbloni (min 41), Mateescu, Ble- 
jușcă (min. 55 Ion Ion), Aelenei, 
Sandu Mircea, Cojocaru.

A arbitrat foarte bine Kestu
tis Andziuliy (U.R.S.S.).

Universitatea Craiova-Farul; 
Rapid-l’etrolul ; C. F. R. Cluj- 
F. C. Argeș ; Steagul Roșu- 
Progresul ; S. C. Bacău-C.F.R. 
Timișoara; I’oliteiinica-Di- 
riaîrid ; U.T.A.-Universitatea 
Cluj ; Steaua-Jiul.

CLASAME

Bază din meciul de juniori România-Turcia
Foto : P. TINJALA

DUMITRU VIȘAN

PROGRESUL — U.T.A. 1—2 
(1—1). Bucureștenii au „plecat" 
tare, deciși să obțină victoria, 
iar cînd Năstase a deschis sco
rul se părea că vor reuși ! 
...Dar a căzut golul lui Birău 
și, o dată cu el, moralul „ban
carilor" s-a spulberat așa că, 
cu toată pauza liniștitoare, ei 
nu s-au mai regăsit nici in 
repriza secundă cînd Domide 
și-a dus team-ul spre victorie, 
înscriind (min. 86) un gol care 
pecetluiește soarta Progresului.

DINAMO - C.F.R. CLUJ 
4—0. Meciul a satisfăcut apeti
tul de goluri al spectatorilor, 
cu atît mai mult cu cît autorii 
punctelor dinamoviste au fost 
numai „mexicani" : Dumitrache 
(2 din lovituri de la 11 m). 
Radu Nunvveiller si Dinu.

FARUL CONSTANȚA — 
STEAGUL ROȘU 1—0 ' '
Constănțenii au dominat 
au ratat și mai mult, dar 
reușit să păstreze pînă 
nai, avantajul străveziu 
rat de golul înscris de 
în prima repriză (min.

JIUL — RAPID 0—2

(1-0).
mult, 

au 
în fi- 
asigu- 
Ologu 

43).
((;—0).

DIVIZIA B
SERIA I SERIA II

Sportul Studențesc — Flacăra 
Moreni: 1—0.

Metrom Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș : 2—2.

Dunărea
Constanța :

C.F.R.
București:

Știința -
F.C. Calați 

riște : 1—0.
S. N. Oltenița — Poiana Cîm

pina : 1—0.
Ceahlăul — Politehnica : 2—1.

Portul

Metalul

Giurgiu 
0—0.
Pașcani 
1—0.

• Progresul: 0—I.
Metalul Tîrgo-

C.F.R.

Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Sibiu: 0—1.

Electroputere Craiova — Cor- 
vinul Hunedoara : 2—1.

Olimpia Oradea
Arad: 2—1.

Gloria Bistrița — Gaz Metan 
Mediaș : 4—0.

C.S.M. Reșița — Olimpia Sa- 
tu Mare : 2—1.

U.M. Timișoara — Crișul Ora
dea : 1—2.

Vagonul Arad — Politehnica : 
0—2.

Metalurgistul Cugir — Minerul 
Anina: 0—1.

ROMANIA
DANEMARCA 101

1. DINAMO 17 9 5 3 31—14 23
2. RAPID 17 7 8 2 20—11 22
3. U. T. A. 17 10 1 6 27—17 21
4. PETROLUL 17 9 3 5 22—18 21
5. STEAGUL ROȘU 17 8 4 5 13—11 20
6. FARUL 17 8 4 5 26—25 20
7. POLITEHNICA 17 8 3 6 30—24 19
8. STEAUA 17 6 6 5 23—21 18
9. UNIVER. CRAIOVA 17 7 4 6 13—14 18

10. S. C. BACĂU 17 7 1 9 23—23 15
11 . F. C. ARGEȘ 17 5 5 7 20—24 15

12. „U" CLUJ 17 6 2 9 17—20 14
13. C.F.R. CLUJ 17 6 2 9 21—30 14
14. JIUL 17 6 1 10 16-22 13
15. PROGRESUL 17 3 4 10 11—21 10
16. C. F. R. TIMIȘOARA 17 4 1 12 11—29 9

După o primă repriză termi- tul 11 — care 1-a făcut mat
nată la egalitate, deși gazdele Pe portarul Fiică de la 18 me-
au dominat mai tot timpul, ra- tri — piteștenii s-au dovedit a

De joia trecută și pînă ieri, 
duminică, Brașovul a găzduit 
un turneu de baschet masculin
— al 6-lea și ultimul din acest 
campionat al turneelor. Obiș
nuit mai de grabă să găzduiască 
mari competiții ale vocilor și să 
împartă cerbi din metale pre
țioase, frumosul burg de la poa
lele Tîmpei a fost parcă mai 
puțin primitor cu baschetbaliș- 
tii sosiți aci, odată cu primăva
ra. Zicînd astfel nu mă refer 
nicidecum la cronica înghesuie
lii din troleibuzele brașovene, 
Ia periferiile străzii noroite sau 
la centralele bulevarde prăfuite. 
Mă refer, bineînțeles, la tăce
rea cu care a fost primit acest 
turneu de baschet nebăgat în 
seamă nici de panourile de afi- 
saj aflate la tot pasul, nici de 
„Drum nou", ziarul local. Dar 
să trecem cu vederea și să adu
cem lauda cuvenită organizato
rilor.

Locul prim șl tricourile de 
campioni erau teoretic reparti
zate dinamoviștilor bucureșteni 
înainte de Brașov. Echipa lui 
Albu — care se autodefinește 
din ce in ce mai mult drept e- 
chipa lui Radu Diaconescu — 
nu și-a dezmințit însă faima de
venită renume și a jucat toate 
oele patru partide cu seriozitate 
și sîrguința care au adus-o și 
pînă acum pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului. Antrenorul 
Dan Niculescu trebuie felicitat 
nu numai pentru că a ieșit din 
nou campioană, dar mai cu sea
mă pentru că a reușit să con
struiască — așa cum știe el, cu 
migală, răbdător, și fără zarvă
— o echipă de valoare interna
țională, o echipă cu oare putem 
ieși în lume.

Deci locul prim și tricourile 
de campioni fiind repartizate, 
îi rămînea turneului de la Bra
șov doar onoarea de a titulari
za pe locul secund ori pe stu
denții Stelei Rusu ori pe ste- 
liștii lui Vasile Popescu. Prima 
zi a turneului a programat și 
confruntarea directă djntre a- 
cești tineri pe cît de talentați pe 
atît de capricioși. Cititorii cu
nosc, desigur, rezultatul : a în
vins Steaua la 12 punote dife
rență (75—63), după o partidă 
frumușică, dar în care ambele 
teamuri au jucat sub nivelul 
posibilităților lor și sub aștep
tările noastre. Studenții au ți
nut pasul pînă la scorul de 
59—59 cînd eliminarea lui Popa 
pentru 5 greșeli personale i-a 
dezorganizat si demoralizat. Ve
leitară si ambițioasă. Steaua a 
învins apoi lejer pe I.C.H.F. și 
pe Politehnica Galați, rămînînc 
ca partida de ieri cu Rapidul 
să hotărască dacă rămîne vice 
campioană sau nu Scorul arată 
totul : 84—83 pentru Steaua. 
Deși la egalitate de puncte, dar 
nici o victorie directă, Politeh-

nioa București a trecut pe lo
cul 3.

însfîrșit, turneul de la Brașov 
mai avea sarcina să stabilească 
definitiv și irevocabil pe ultime
le două clasate. Pentru a limpezi 
situația, erau chemate în ajutor 
cîteva partide : Politehnica
Brașov — Politehnica Galați. 
(Au învins greu brașovenii care 
începuseră să spere), Politehnica 
Cluj — l.E.F.S. (au învins neaș
teptat clujenii care astfel s-au 
salvat), și partidele Politehnicii 
Brașov cu Rapid, Dinamo și 
U. Timișoara (în toate trei bra
șovenii au fost învinși, văzîn- 
du-se retrogradați în propriul 
fief). A doua retrogradată, Fa
rul Constanța nu s-a mai putut 
salva nici ea din moment ce n-a 
reușit să cîștige decît o partidă 
din patru.

Acestea fiind zise, turneul de 
la Brașov și-a făcut datoria și 
s-a încheiat. Noi acum tragem 
linie, adunăm, scădem și facem 
totalul. Ediția ’71 a campiona
tului masculin de baschet a fost 
oîștigată de Dinamo București cu 
o discrepanță de puncte neo
bișnuită. De ce? Evident, în 
primul rînd, fiindcă teamul din 
Ștefan cel Mare, s-a dovedit a 
fi cel mai valoros și mai înche
gat, avînd astfel un mare atuu

față de celelalte contracandidate 
aflate în proces de întinerire 
sau construcție. Dar nu este mai 
puțin adevărat că diferența ara
ta că la ora actuală o singură 
echipă este capabilă să facă față 
acestor turnee repetate și obo
sitoare. Celelalte nu. Mă rog, să 
mai încercăm, dar să nu mai 
programăm turneele în timpul 
sesiunilor de examene universi
tare — cînd știm că din 12 for
mații 7 sînt studențești, iar în 
celelalte activează de asemenea 
sumedenie de studenți. Și ar mai 
fi de spus că actualul regula
ment — care departajează echi
pele cu punctaje egale după nu
mărul de victorii directe, nu 
încurajează deloc spiritul ofen
siv ; așa se face că asistăm la 
partide în care pentru că nu in
teresează coșaverajul o echipă 
slabă nu luptă deloc în fața u- 
neia foarte bune, distrugînd 
spectacolul. Despre arbitraje nu 
mă încumet să spun nimic. In 
general, or fl fost mal bune, nu 
zic nu, dar cunosc eu cîteva ca
zuri care mă indispun ori de 
cite ori mi le amintesc. Așa că, 
mai trag o dată linia, mai soco
tesc o dată și trec ediția ’71 a 
campionatului de baschet mas
culin la „pozitiv".

G. MITROI

FAVORITELE ȘI-AU ONORAT
" //„CARTEA DE VIZITA

Prima divizie feminină de 
baschet a programat în Ca
pitală două partide în care 
favoritele și-au onorat „car
tea de vizită".

In primul meci, studentele 
de la l.E.F.S. au primit repli
ca palidă a Voinței Bucu
rești. Rezultatul le-a fost fa
vorabil primelor cu 76—53 
(42—23), compartimentul forte 
al învingătoarelor fiind ata
cul, care prin încercări reu
șite de la distanță și semi- 
distanță și-a depășit comod 
adversarele. Acestora le-a 
lipsit, în special, clarviziunea 
în joc și precizia în pase și 
în aruncările la coș, Inclusiv 
în cele libere. Și concluzia a 
fost... scorul final !

Cea de-a doua partidă a 
debutat sub un oarecare echi
libru (min. 9 : scor 10—9 pen
tru Rapid) dar a fost un „foc 
de paie" din partea echipiere
lor de la Constructorul, în
trucît diferența a sporit apoi 
simultan cu trecerea timpu-

lui, ajungînd la pauză 29—18 
pentru feroviare.

După pauză, însă, rapidis- 
tele, cu toate titularele în te
ren au făcut un electrizant 
tur de forță reușind să în
scrie, consecutiv, 27 de puncte 
fără ca adversarele să mar
cheze vreunul (scor 56—18). 
în legătură cu aceasta trebuie 
menționată excelenta condu
cere „de pe margine" a echi
pei, în funcție ele adversar. 
Rapidul a intrat în teren cu 
garnitura secundă, întrucît să 
le spunem rezerve le-am 
nedreptăți, prima caracteris
tică a echipei fiind omogeni
tatea lotului. Abia în ultimele 
minute ale reprizei au intrat 
cele două „piese de bază" : 
Chiraleu și Racoviță. Și apoi, 
după pauză, întreaga „primă 
garnitură" și rezultatul s-a 
văzut. în teren a rămas o 
singură echipă : Rapid. Sco
rul final ne scutește de alte 
comentarii : 71—33.

S. UNGUREANU

ATLETISM
pidiștii au răsturnat toate cal
culele și rezultatele, prevăzuie 
sau nu, înscriind în partea a 
doua a jocului două goluri prin 
Adam (min. 83) și Neagu (mm. 
90) și furnizînd una dintre cele 
mai mari surprize ale etapei.

DIAGRAMA ETAPEI
PETROLUL — S.C. BACĂU 

2—0 (1—0). Ploieștenii s-au do
vedit în mare vervă și, cu 
toată forma bună manifestată 
de Gbilă și lovitura de la 11 
metri ratată de Grozea. în min. 
65, au obținut o victorie como
dă prin golurile înscrise de 
Dincuță (min. 13) și Dridea 
(min. 68 din 11 metri).

F.C. ARGEȘ — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 1—0 (t—0).
Cu golul lui Frățilă din minu-

fi mulțumiți, mai ales că Do- 
brin n-a fost in zi bună, în 
vreme ce apărarea dirijată de... 
proaspătul tată Olteanu, a 
avut o comportare excelentă.

C.F.R. TIMIȘOARA — „POLI" 
IAȘI 2—1 (1—0). în minutul 13 
Floareș deschide scorul care va 
rămîne favorabil gazdelor pînă 
în min. 71 cînd Cuperman reu
șește să egaleze : 1—1. Motoa
rele feroviarilor, stinse pînă 
atunci, se reaprind, ei reușind 
să înscrie din nou. prin Pirvu 
și obținînd astfel, in extremis, 
victoria.

„U“ CLUJ - STEAUA 0—2 
(0-1). Este, fără îndoială, cea 
mai mare surpriză a etapei. 
Jucătorii bucureșteni aflați în 
mare formă au reușit nu numai 
să cîștige acest joc de o ma
nieră categorică, dar și să do
mine teritorial aproape 
gul meci. Golurile au 
scrise de Panica, în 
18 și 72.

trebuie consumate !...

A.

între- 
fost în- 
minutele

HORIA

Duelul semi-muștelor...

Voleiul nostru, redus la ju
mătate după consumarea în eta
pe blitz a campionatului femi
nin, mai pulsează săptămînal 
prin meciurile diviziei masculi
ne. Anemic, însă. Pentru că, ai
doma clasamentului fetelor, o 
echipă (citiți Steaua) este cvasi 
îmbrăcată în tricourile de cam
pioană națională, alte trei o ta
tonează pe locuri știute cam de
mult (în ordine Dinamo, Rapid 
și „Poli" Galați) iar, la „subsol" 
Petrolul și „Explorări" Baia 
Mare nu mai au pretenții. In 
rest, joacă băieții, că etapele 
trebuie consumate ! Rămîne de 
văzut ce se mai poate întâmpla 
la cele două turnee finale din 
aprilie (1, 2, 3 la Sibiu și 5, 6, 7 
la Brașov). Dar, credem, nimic 
spectaculos nu se mai poate 
produce în afara unei reașezări 
în zona locurilor 5—8.

Etapa de ieri a programat în 
sala Giulești două partide : 
Steaua — Viitorul Bacău (3—0, 
la 2, 9 4) și Rapid — l.E.F.S. 
(3—1, la 12, 8 - 13, 14). Dacă, în 
prima partidă, virtualii cam
pioni n-au întâmpinat decît o 
slabă rezistență, ceva mai evi
dentă în setul al doilea, rapi- 
diștii, în schimb, s-au întrebuin
țat mai mult decît se așteptau 
pentru a-și apropia victoria. Stu
denții, neîmpăcîndu-se cu ideea 
de a se considera învinși nioi 
chiar la scorul de 0—2, și avînd 
cei mai buni oameni în Teodor 
Popescu, fostul dinamovist Cor- 
beanu și Arbuzov au cîștigat 
setul al treilea la limită. Cîteva 
schimbări inspirate operate în 
echipa l.E.F.S. de către antre
norul prof. Ștefan Stroe, ca și 
ritmul optim păstrat de jucători 
la începutul setului IV, păreau 
că anunță surpriza. Dar, evi
dent experiența de joc ca și ru
perea ritmului amintit — la 
care și-au adus contribuția 
Cristian, Paraschivescu, Penciu- 
lescu și chiar „vicleanul" antre
nor Aurel Drăgan — au pus 
punct dubiului, la capătul a 
aproape două ore, după un set- 
bol la 14.

i

AȘTEPTĂM ALTE hEXAMENE“ Schimbare de lider
(Urmare din pag. I)

și-un bec și meciul s-a oprit, 
responsabilii sălii nu găseau o 
mătură — minute de suspense !

Ce trebuie reținut e că gala 
n-a fost concludentă pentru a- 
precierea stadiului de pregătire 
a pugiliștilor noștri. Fără să mi
nimalizăm importanța întîlnirilor 
internaționale, fără să subapre
ciem partenerul de întrecere, nu 
putem trece cu vederea faptul că 
boxerii danezi au opus o rezis
tență palidă companionilor ro
mâni, ei alcătuind o echipă mo
destă ca posibilități, unde nota 
de amatorism era sub cotele o- 
bișnuite. Oaspeții au fost depășiți 
,net în toate compartimentele. 
Superioritatea reprezentanților 
noștrj o atestă și rezultatul:

10—1 (și acest punct revenin- 
du-le în urma accidentării lui 
Molnar) abandonurile, desele nu
mărători, evoluția fără experien
ța ringului a unora dintre oaspeți. 
Era o diferență de clasă, de va
loare, de interese. Să tragem 
de-aici concluzia că echipa noas
tră merge bine, e pusă la punct, 
are șanse la C.E. din Spania ? 
Ar fi o eroare ! Nu putem face 
asta pentru că nu avem termeni 
de comparație. Sînt sigur că o 
selecționată a Reșiței, a Galațiu- 
lui, a Constanței realiza un re
zultat mult mai strîns, iar par
tidele ar fi fost mult mai echili
brate. Așa că pentru a exprima 
în termeni cît mai exacți nivelul 
de pregătire, eficiența muncii 
antrenorilor și efortul sportivi
lor, șansele la „europene", mai 
așteptăm alte „examene" mai

concludente. Ar fi și prematur. 
Mai sînt de rezolvat probleme 
ce vizează selecția. în orice caz 
dintre titularii siguri, cel a cărui 
evoluții ne îngrijorează este cam
pionul european C. Cuțov, care 
a scăzut ca forță, ca tehnicitate, 
ca tactică de luptă, el adoptă un 
stil cam neclar, dă „buzna" peste 
adversar și recepționează prea 
multe lovituri. La un C.E. aceste 
lovituri sînt, evident, de o altă 
tărie! Gyorfi n-are viteză de 
reacție, e lent, paie prea imo
bil, lovește neregulamentar — 
antrenorii lui nu-1 învață ? — și 
avertismentele arbitrilor noștri de 
ring, într-o competiție oficială, 
ar putea să însemne descalifi
carea. Stumpf boxează din ce în 
ce mai bine și sigur, totul e ca 
să-și completeze gama loviturilor. 
La prima apariție în acest sezon

în fața spectatorilor bucureșteni 
Ion Monea a adus frumoase pro
misiuni. Alexe, Zilberman, Ne- 
delcea, Mihai Aurel — adversa
rul lui, un puști nevinovat de 
17 ani 1 — ca și ceilalți, să ne 
facă dovezi mai 
fie chiar și cu colegii 
sării lor de categorie.-

convingătoare 
și adver-

tehnice :
Nissen ;

Cris- 
Molnar ;

P. S. — Rezultatele
Mihai Aurel b.p.
C. Gruiescu b.p Groth ; 
tiansen b.ab. II Fr.
Nedelcea Pavel b.ab. III Olesen; 
A. Iliescu b.p. Nielssen ; C. Cu
țov. b. p. Silverback ; V. Zil
berman b.ab. II Moesby ; 
I. Gyorfi b. p. Thomsen;
H. Stumpf b. p. Norgaard ;
I. Monea b.p. Pensen ; Alexe 
b.p. Andersen.

în cea de a doua etapă, cu
plajul de pe stadionul Con
structorul din Capitală, a stîr- 
nlt un deosebit interes : DI
NAMO BUCUREȘTI, la ora ac
tuală cel mal valoros „15“ al 
primei divizii, a primit vizita 
studenților timișoreni, care, 
nici în această întîlnlre nu 
ne-a dezamăgit. Meciul a 
plăcut Iar către sfîrșltul Iul, 
atunci cînd s-au și marcat 
puncte, s-au putut urmări laze 
de autentic rugby. Astfel, după 
ce Nlca, realizează un dropgol 
și Dinamo conduce cu 3—0, 
în ultimele minute ale tntîl- 
nirii. Fugigl cu toate că este 
urmărit îndeaproape, prin fen
te spectaculoase ajunge în a- 
propiereș liniei de fund de 
unde pasează lui Roman, care 
reușește o încercare splendidă. 
Este 6—0 pentru Dinamo. De 
fapt în aceste puține, dar au
tentice faze de joc, l-am recu
noscut pe dinamoviști.

In cea de a doua partidă, 
tînăra formație CONSTRUC-

TORUL a întîlnit echipa FA
RUL din Constanța. Nici nu a 
fluierat bine arbitrul Pelegrl- 
no D’Eclesis și scorul a deve
nit, prin două reușite eseuri 
transformate 10—0. Farul răs
punde Insă prin tncercări timi
de de ' ’ " 
teren, 
vîntat 
torul, 
arăta 
bucureșteni. ___  ___
PID a avut ca partener de joc 
AGRONOMIA din Cluj. Rezul
tatul de 12—12 ni se pare echi
tabil, Iar arbitrajul lui Vasile 
Cișmaș, bun.

Alte rezultate din țară: la 
Iași, Politehnica reușește un 
rezultat surpriză, tnvingînd pe 
Steaua cu 11—9 ; C.S.M. Sibiu— 
Știința Petroșani 6—3 (!), iar la 
Bîrlad, Rulmentul este surcla
sată de GRIVITA ROȘIE cu 
31—0.

GABRIEL FLOREA

a ieși din propriul său 
El va tempera Jocul a- 
al celor de la Construc- 
tar în final scorul va 

numai 16—14 pentru
în Glulești, RA-

Principala pretendentă la lo
cul doi în campionat, echipa 
Dinamo, a întrecut în trei se
turi, în deplasare, Politehnica 
din Timișoara (la 10, 10, 5) păs- 
trînd intact punctul prețios ce 
o despărțea de Rapid. La Brăila, 
Unirea Tricolor, serios amenin
țată de spectrul locurilor 11—12 
a realizat o viotorie rapidă în 
dauna formației din Baia Mare, 
„Explorări" (la 6, 5, 8) retrogra
dată de facto. Ne mai rămine o 
singură etapă de campionat 
„clasic" după care prelungirile 
turneelor finale — sistem necris
talizat încă la noi și controver
sat de specialiști — ne vor edi
fica definitiv asupra ierarhiei.

A XVI-a edijie a crosului 
balcanic, desfășurată în orașul 
Sliven (R.P. Bulgaria), a coin
cis cu o neașteptată decepție 
provocată de echipele noas
tre reprezentative de crosiști, 
eare nu au reușit la nici o 
probă să obțină titlul de cam
pioni balcanici.

Proba junioarelor s-a în
cheiat cu dubla victorie a gaz-

La crosul balcanic

VIOREL RABA

POLO
„NAȚIONALA" 

PROMITE...
Tn urmă cu patru zile, la pis

cina Floreasca, „naționala** 
noastră pe polo a luat startul 
oficial în sezonul competițio- 
nal 1971, un sezon deosebit de 
încărcat care ne va furniza 
răspunsul DA sau NU — în 
legătură cu calificarea la J.O. 
Evoluînd într-o companie nu 
tocmai dificilă, poloiștil noștri 
fruntaș»! au reușit să termine 
neînvinși turneul internațional 
la care au mai luat parte 
Cehoslovacia* Rapid și repre
zentativa de juniori a țării. 
Cea mai importantă secvență a 
turneului, întrucît angaja ofi
cial palmaresul național, întîl- 
nirea România—Cehoslovacia, 
s-a încheiat cu succesul culo
rilor noastre : 7—2 (1—1, 1—1,
2—0, 3—0) după ce, timp de ju
mătate de meci, au plutit oa- 
recari intertitudini. Iar dacă 
spre final raportul de forțe s-a 
schimbat net în favoarea noas
tră, aceasta se datorește mai 
mult sporirii vitezei de înot 
în fazele de finalizare ale e- 
chipei române șl nu slăbirii 
ritmului în jocul oaspeților ca
re au evoluat egal. Zamfires- 
cu, cu 4 goluri, s-a dovedit cel 
mai eficace atacant, urmat de 
Novac, Cornel Rusu și Culineac 
care au inserts cîte o dată. 
Oaspeții, beneficiind ue un 
portar inspirat (Kledek), au 
punctat prin Reinowski și Ba- 
dura. Cu acest rezultat, palma
resul întîlnirilor directe cu Ce
hoslovacia se prezintă in ur
mătoarea formulă : 12 jocuri, 
12 victorii, golaveraj general 
68—38. In cadrul turneului in
ternațional, România a reali
zat 6 puncte în cele trei jocuri, 
fiind urmată de Rapid (4), Ro
mânia — juniori (2) și Ceho
slovacia, învinsă de trei ori.

Tn ansamblu, evoluția lotu
lui în noua lui alcătuire — 
Huber, Szabo, Zamfirescu, Nas- 
tasiu, Mihăilescu, Novac, Cor
nel Rusu, Culineac, Lazăr, M. 
Popescu și CI. Rusu — consti
tuie o frumoasă promisiune la 
începutul unui drum de mare 
dificultate.

R. VIOREL

Reprezentanții

deziluzionat!
SLIVEN (Prin telefon).

delor, și la individual și pe e- 
chipe. De altfel, toate tit
lurile balcanice au fost 
împărțite între atleții bul
gari și iugoslavi. Corne
lia Holub a fost „văzută" 
pe locul patru în urma unei 
învălmășeli de la sosire, deși 
sosise a treia ! Pe echipe, ro
mâncele au terminat pe locul 
II, la fel ca și echipa junio
rilor noștri. în cursa lor, Flo- 
rea Șandru a plecat tîrziu din 
mijlocul plutonului, unde se 
afla și a ajuns pînă la 
pe locul III.

Decepția cea mai 
ne-au provocat-o băieții 
tineret, care nu au reușit pe 
echipe să se claseze decît pe 
locul IV, iar la individual nici 
unul nu figurează între primii 
șase sosiți. în cursa senioare
lor s-a dus o trenă infernală. 
Victoria a revenit din nou iu
goslavei Veselinca Miloșevici. 
Dintre romance cea mai bine 
clasată a fost Elisabeta Baciu 
pe locul IV, iar pe echipe vic
toria a revenit atletelor bul
gare.

Și la seniori campion a ie
șit favoritul cursei, iugoslavul 
Dane Korița. Pe echipe au câș
tigat însă bulgarii, întrerupînd 
astfel seria de șase victorii 
consecutive obținute pînă a- 
cum de reprezentanții noștri 
în edițiile precedente.

urmă

mare
de la
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noștri, (Iddn

Trei opinii belgiene

Pasiunea 

creației
— Iți voi repeta ce le-am 

•pus ți tovarășilor de la C.C. 
al U.T.C. Sînt profund impre
sionat de desfășurarea celui de 
al IX-lea Congres al organiza
ției dv. Păstrez in memorie 
puternicele aclamații cu care 
delegații au salutat pe condu
cătorii Partidului Comunist Ro
mân. însuflețirea cu care fie
care vorbitor a exprimat ata
șamentul față de politica parti
dului. Congresul a demonstrat 
hotărfrea tineretului român de 
a merge înainte pe drumul 
arătat de partidul comuniștilor.

Este prima impresie 
(„cea mai puternică" — 
cum a ținut să sublinieze 
chiar oaspetele) pe care 
ne-o comunică MARC 
SOMVILLE, membru al 
Biroului Național al Tine
retului Comunist din Bel
gia, reprezentant al orga
nizației sale la Congresul 
U.T.C.

— Pentru mine — continuă 
oaspetele belgian — acest Con
gres a prilejuit o adîncă satis
facție și bucurie. Am văzut, cu 
o rară pregnanță, cit de minu- 
■at se dezvoltă tineretul în so

MARC SOMVILLE, 
membru al Biroului Național 

al Tineretului Comunist
din Belgia

Elicoptere americane încercînd să evacueze trupe saigoneze înfrînte de pofrioții laoțieni

Criză la
Demisia premierului Chichester-Clarlc

cialism, ce orizonturi a deschis 
tinerei generații România so
cialistă. Ceea ce m-a impresio
nat extrem de puternic a fost 
sentimentul de stăpîn al per
spectivei, al viitorului, _ care-i 
însuflețește pe tinerii din țara 
dumneavoastră. Și, legat de a- 
ceasta, sentimentul, conștiința 
că au de făcut, de înfăptuit 
lucruri mari, că au un rol im
portant, bine definit în socie
tate, în realizarea a tot ceea ce 
se proiectează. Acest senti
ment, este, desigur, propriu so
cialismului. El este, însă, în mod 
cert, și rezultatul educării ti
neretului de către Partidul Co
munist Român. Partidul, socie
tatea au dat tinerilor țeluri 
clare, le încurajează și le dez
voltă spiritul de creație și ini
țiativă. Tinerii români știu 
pentru ce muncesc, ei știu că 
toate eforturile pe care le de
pun servesc bunăstării lor, pros
perității societății, a patriei. Ti
neretul României socialiste are 
toate posibilitățile de a parti
cipa nemijlocit la viața politică 
și socială, la treburile statului. 
Și tinerii răspund încrederii ce 
li se acordă. împletirea aceasta 
armonioasă între entuziasmul 
tineresc și maturitatea politică 
mi se pare o trăsătură defini

torie, demnă de admirat, a ti
nerei generații din România. A- 
cesta a fost primul contact pe 
care l-am avut cu tineretul 
României și pot spune numai 
cuvinte de prețuire pentru dă
ruirea și priceperea cu care își 
îndeplinește răspunderile mari 
în societate. Ca să cuprind, în- 
tr-o imagine-sinteză impresiile 
mele despre Congres aș spune, 
în încheiere : am asistat Ia un 
Congres al pasiunii pentru 
creație. Ceea ce mi s-a părut ca
racteristic acestui Congres a fost 
temeinicia și competența cu 
care tinerii români se preocupă 
de problemele construcției socia
liste, căutînd permanent căile 
și mijloacele de a aduce un 
aport cit mai substanțial la 
munca întregii societăți.

— Vă aflați pentru pri
ma oară în România ?

— Da. Vizitarea Bucureștiului 
mi-a oferit o imagine a dezvol
tării rapide a României, cunos
cută și urmărită cu admirație 
la noi, în Belgia. Uzine moderne, 
cartiere întregi cu blocuri fru
moase, noi, totul arată dinamis
mul cu care poporul român, 
liber și stăpîn pe soarta sa, își 
clădește o viață mereu mai 
bună, mai prosperă.

Evenimentele declan
șate în Irlanda de Nord, 
în urmă cu zece zile, prin 
uciderea celor trei militari 
care făceau parte din tru
pele britanice dislocate aici 
pentru menținerea ordinei, 
au sfîrșit printr-o criză 
guvernamentală.

Nereușind să găsească, în 
timpul convorbirilor pe care le-a 
avut la Belfast cu ministrul bri
tanic al apărării, lordul Carring
ton, și cu șeful statului major al 
forțelor armate britanice, Geoffrey 
Baker, mijloacele pentru menți
nerea ordinei în Ulster și nici 
căile de reconciliere a celor două 
comunități religioase (protestantă 
și catolică), premierul nord-irlan- 
dez, James Chichester-Clark, 
și-a prezentat sîmbătă seara de
misia. într-un comunicat oficial, 
prin care șria anunțat hotărfrea,

Chichester-Clark a declarat că nu 
vede „un alt mijloc prin care să-i 
facă pe toți cei interesați să în
țeleagă realitățile actuale în do
meniul constituțional, politio și 
al securității".

Precizînd că va continua să ex
pedieze problemele curente, pre
mierul demisionar a adresat, în 
același timp, populației din Ir
landa de Nord un apel, cerîndu-i 
să dea dovadă de o mare înțele
gere și moderație, fără de care 
eforturile întreprinse de forțele 
de ordine nu au nici o șansă de 
succes.

Problema care se pune acum 
este cea a succesiunii primului 
ministru. La scurt timp după 
anunțarea demisiei lui Chichester- 
Clark, liderul aripii de extremă 
dreaptă a partidului unionist (de 
guvemămînt), William Craig, 
și-a depus candidatura la această 
funcție.

Protestul
M. A. E, al

R.D. Vietnam
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
R.D.V. a dat publicității o de
clarație în care condamnă bom
bardarea teritoriului R.D. Viet
nam de către aviația și artileria 
americană. în zilele de 16, 17 și 
18 martie, se arată în declara
ție, avioane de tipul „B-52“ și 
bombardiere cu reacție au între
prins, în mai multe rînduri, 
raiduri asupra localității Huong 
Lap. în același timp, unități de 
artilerie amplasate în sudul zo
nei demilitarizate au aruncat 
obuze asupra localităților Vinh 
Son și Huong Lap, aflate pe 
teritoriul R.D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe, 
se subliniază în declarație, de
nunță și condamnă cu asprime 
aceste acte de război și cere să 
se pună capăt tuturor acțiuni
lor de încălcare a suveranității 
și securității R.D. Vietnam.

0
PEKIN 21 — Coresponden

tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Ministrul construc
țiilor de mașini, loan Avram, 
s-a întîlnit la 21 martie cu 
Fan I, ministru pentru rela
țiile economice cu străinăta
tea. La întîlnire a participat 
Ștefan Constantinescu, adjunct 
al ministrului metalurgiei.

Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme privind livră

rile reciproce de Instalații 
complete, schimburile de do
cumentație tehnică, cooperarea 
în domeniul cercetării știin
țifice și tehnologiei, construc
țiilor de mașini, mașini-unelte, 
electrotehnice și electronice, 
precum și metalurgiei.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească 
și de înțelegere reciprocă.

înaltă 
conștiință 
patriotică

—

BERNARD ROSENBAUM,

secretar național al Tinerilor

Socialiști (waloni) din Belgia

Răspunzînd, amabil, so
licitării de a relata im
presiile despre cel de-al 
IX-lea Congres al U.T.C., 
BERNARD ROSEN
BAUM, secretar național 
al Tinerilor Socialiști (wa
loni) din Belgia, reprezen
tant al organizației sale la 
Congresul U.T.C., încear
că să sintetizeze:

— Cele mal puternice impresii 
din zilele Congresului ? Pe 
scurt, le-aș defini astfel : Un 
Congres care a demonstrat înalta 
conștiință patriotică a tineretu
lui român, atașamentul lui ferm 
pentru socialism. Este impre
sionant avintul cu care tinere
tul României își consacră toată 
energia ridicării patriei sale pe 
cele mai înalte trepte ale civi
lizației, seriozitatea și înaltul 
spirit de răspundere cu care a- 
bordează locul și rolul său in 
societate. Două trăsături princi
pale m-au impresionat în dez
baterile Congresului : 1) cu
noașterea profundă, aș adăuga 
competentă, a problemelor care 
se pun în fața societății în toate 
domeniile dezvoltării : 2) hotărî- 
rea tineretului de a duce la în
deplinire îndatoririle sociale 
ce-i revin. Tineretul român se 
simte eu adevărat stăpînui pa
triei sala. Este demnă de cea

mai mare stimă și admirație 
preocuparea largă a tinerilor 
români pentru tot ceea ce pri
vește viața țării. Orizontul preo
cupărilor tinerilor României de 
azi trece mult, departe, dincolo 
de granițele locului lui de ac
tivitate ; el îmbrățișează preocu
pările întregii societăți. De aici, 
din această împletire între con
știința responsabilității sociale 
și convingerea că sînt stăpîni ai 
propriului lor destin și că de ei 
depinde viitorul lor, izvorăște și 
tendința permanentă a tineri
lor — admirabil reflectată în 
dezbaterile Congresului — de 
a-și perfecționa mereu activita
tea, de a nu se declara niciodată 
mulțumiți cu ceea ce au învă
țat, cu ceea ce tac, cu ceea ce 
au realizat.

Oaspetele belgian, ține, 
apoi, să ne schițeze cîteva 
impresii despre București.

— îmi pare rău că preocupă
rile urgente din țara mea nu 
mi-au permis o ședere mai înde
lungată în România. Am putut 
însă cunoaște Bucureștiul. Este 
un oraș frumos, care te incintă. 
I-am parcurs multe din străzile 
și cartierele lui și ceea ce m-a 
impresionat au fost noile con
strucții. Am călătorit prin 
diferite orașe europene. Dar 
rareori, in marile orașe, mi-a

fost dat să văd un asemenea 
mare număr de clădiri noi. A- 
ceasta exprimă elocvent efortul 
pentru un grad mai inalt de 
confort și bunăstare.

In încheiere, interlocuto
rul nostru a răspuns soli
citării de a vorbi despre 
relațiile dintre organizația 
sa și U.T.C.

— Intre organizațiile noastre 
există legături bune, prietenești 
și aceste legături se dezvoltă. A- 
preciem aportul prețios și re
marcabil pe care-1 aduce U.T.C. 
la promovarea unei cooperări 
active între toate forțele pro
gresiste ale tineretului, în spri
jinul ideii securității și colabo
rării europene. Sintem de pă
rere, asemeni prietenilor ro
mâni, că contactele și coopera
rea bilaterală dintre organizații
le de tineret de diferite orien
tări din diversele țări europene 
au de îndeplinit un mare rol 
pozitiv. De altfel, acesta este 
și unul din punctele principale 
ale „Zilelor de studii europene" 
ce se vor. desfășura în cursul 
lunii aprilie în cadrul organiza
ției noastre. In convorbirile pe 
care le-am avut la C.C. al U.T.C. 
am căzut de acord cu prietenii 
români să intensificăm contac
tele reciproce. Un schimb de de
legații va avea loc în cursul a- 
cestui an.

în zilele de sîmbătă și du
minică au avut loc la Bonn de
monstrații studențești împotriva 
războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam.

„Americanii în America", 
„Lăsați popoarele din Indo
china să-și hotărască singure 
soarta", „Imperialismul ațîță 
popoarele la ură și război", 
„Sîntem alături de popoarele 
din Indochina în lupta pentru 
libertate și independență" — 
au fost cîteva din lozincile în
scrise pe pancarte sau scandate 
de sute de manifestanți în cen
trul capitalei R.F.G.

ORIENTUL
APROPIAT

• întrevederi

C. Mănescu in Danemarca1
începutul

Angolei libere

Sentimentul 

certitudinii

MANFRED JANSSENS, 
membru al Biroului Național 
?l Uniunii Tineretului Socialist 

(de expresie flamandă) 
din Belgia

la Cairo
Ziarul „AL AHRAM“ anunță 

că, în urma unei serii de între
vederi între președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, și comandanții mi
litari de pe linia Canalului 
Suez aceștia din urmă „au fost 
investiți cu autoritate deplină și 
absolută pentru a face față ori
cărui atac israelian aerian, na
val sau terestru prin surprin
dere".

Pe de altă parte, scrie ziarul, 
guvernul egiptean a întrebat 
Administrația S.U.A. ce acțiuni 
va întreprinde dacă Israelul va 
continua să refuze să se retragă 
de pe teritoriile arabe ocupate, 
întrebarea, precizează „AL 
AHRAM", a fost formulată în
tr-un mesaj verbal adresat la 
18 martie de către ministrul de 
externe egiptean, Mahmoud 
Riad, secretarului de stat ame
rican William Rogers, prin inter
mediul reprezentantului S.U.A. 
la Cairo, Donald Bergus.

Guvernul egiptean a primit 
rapoarte preliminare de la New 
York în legătură cu contactele 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, și ale reprezentantului 
său special pentru Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, cu 
ministrul de externe israelian, 
Abba Eban, — anunță agenția 
M.E.N. Se așteaptă ca Gunnar 
Jarring să-1 informeze pe Mo
hamed Hassan El Zayyat, repre
zentantul permanent al R.A.U. 
la Națiunile Unite, despre re
zultatele acestor contacte, adau
gă agenția.

COPENHAGA 21 — Trimisul 
special Agerpres, C. Țintea, 
transmite : Continuîndu-și vizita 
oficială în Danemarca, ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, împreună cu 
soția, a vizitat duminică dimi
neață castelele Kronborg și Fre- 
densborg, situate nu departe de 
Copenhaga.

în cinstea oaspetelui român și 
a soției sale, Rihard Wagner 
Hansen, director în cadrul 
M.A.E., a oferit apoi, în numele 
Ministerului Afacerilor Externe, 
un dejun la restaurantul Store 
Kro din Fredensborg, unde se 
află reședința de vară a regelui 
Frederik IX.

Seara, ministrul afacerilor ex
terne al României a oferit, în sa
loanele ambasadei române, un

dineu în onoarea ministrului a- 
facerilor externe al Danemarcei, 
Poul Hartling. Au participat din 
partea daneză, K. Helveg Peter
sen, ministrul culturii, cooperării 
tehnice și dezarmării, Christian 
Albertsen, deputat, președintele 
Asociației Danemarca-România, 
directori generali în Ministerul 
Afacerilor Externe și alte persoa
ne oficiale, precum și Torden 
Busck-Nielsen, ambasadorul Da
nemarcei la București.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe ministrul român, amba
sadorul României la Copenhaga, 
Gheorghe Ploieșteanii, membri ăi 
ambasadei și agenției economice.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„Considerăm România
o națiune de prieteni

Interviul ministrului danez
al afacerilor externe

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Poul Hartling, a 
declarat într-un interviu acordat 
trimisului special Agerpres, Con
stantin Țintea, că „sentimentele 
danezilor față de România sînt 
dintre cele mai pozitive. Consi
derăm România o națiune de 
prieteni, căreia îi cunoaștem și 
apreciem istoria și frumusețile". 
Am urmărit, a spus Poul Hartling, 
activitatea țării dumneavoastră Ia 
Organizația Națiunilor Unite, 
unde, frecvent, am abordat în 
mod asemănător unele probleme. 
El a arătat că, deși Danemarca 
și România au sisteme social-po- 
litice diferite, relațiile dintre cele 
două țări „sînt foarte priete
nești, motiv pentru care minis
trul de externe român este atît 
de bine venit în Danemarca".

în continuare, Poul Hartling a 
relevat că, în timpul convorbiri
lor pe care le-a avut cu minis
trul de externe al României, Cor
neliu Mănescu, au fost abordate 
„probleme centrale ale relațiilor 
danezo-române, precum și unele 
probleme internaționale, îndeo
sebi cele europene". în context, 
ministrul danez s-a referit la 
perspectivele unei abordări con
structive a problemelor secu
rității pe continentul nostru și 
ale pregătirii conferinței privind 
securitatea și cooperarea euro
peană, subliniind că „Danemarca 
a avut întotdeauna o poziție po
zitivă față de ideea unei astfel 
de conferințe și a acționat în fa
voarea ei".

MANFRED JANSSENS, 
membru al Biroului Na
țional al Uniunii Tinere
tului Socialist (de expresie 
flamandă) din Belgia, re
prezentant al organizației 
sale la cel de-al IX-lea 
Congres al U.T.C., consti
tuie un interlocutor volu
bil, agreabil.

— Impresiile dv. despre 
Congresul la care ați par
ticipat, despre tineretul 
român...

— Un Congrei al entuziaști
lor. Congresul unei tinere gene
rații care privește cu încredere 
In viitor. Ceea ce m-a impresio
nat deosebit de puternic in dez
baterile Congresului — ale că
rui lucrări, țin să relev, au fost 
de un nivel foarte ridicat — 
este acel sentiment de certitu
dine cu care toți delegații au a- 
bordat problemele viitorului, ale 
anilor cincinalului, ale perspec
tivei mai îndepărtate. Urmă
rind lucrările Congresului am 
avut tot timpul sentimentul că 
arunc o privire In viitor, că 
văd România deceniilor viitoare, 
o țară care In mod perseve
rent, prin eforturi, pricepere și 
hărnicie se va situa cu siguran
ță printre țările cele mai avan
sate ale lumii. Un Congres al 
entuziasmului tineresc, un Con

gres al certitudinilor, dar, în a- 
celași timp, un Congres al com
petenței, al capacității, de admi
rat, a tinerilor României de a 
aborda cu exactitate, cu efi
ciență, cele mai importante pro
bleme ale societății românești 
în momentul actual. M-au im
presionat competența și profun
zimea cu care tinerii dezbat, e- 
xaminează problemele complexe 
ale dezvoltării economiei, cul
turii, științei. Acestea sînt, de
sigur, reflectarea unui înalt 
simț al răspunderii sociale 
Sînt, însă, în același timp, cred 
eu, și rezultatele posibilităților 
și înlesnirilor largi create tine
rilor pentru a se forma, pentru 
a-și dezvolta aptitudinile și a 
activa în viața socială cu un 
sentiment de creator și stăpîn.

Interlocutorul nostru do
rește să reliefeze și o altă 
idee:

— Marele număr de delegații 
străine care au luat parte la 
Congres, ampla lor reprezenta- 
tivitate, sînt o dovadă a presti
giului de care se bucură tine
retul României și Uniunea Ti
neretului Comunist din România 
în mișcarea mondială de tineret. 
Prezența atîtor delegații a fost 
o recunoaștere a meritelor 
U.T.C. în ampla acțiune a tine

rei generații din întreaga lume 
pentru pace și progres.

— Ce ne puteți spune 
despre relațiile dintre or
ganizația dv. și U.T.C. ?

— Tinerii socialiști belgieni 
apreciază mult bunele relații e- 
xistente cu Uniunea Tineretului 
Comunist din România. Dăm o 
înaltă prețuire spiritului con
structiv cu care tinerii noștri 
prieteni români militează pen
tru o largă cooperare a tineretu
lui pe plan european pe plat
forma de uriaș răsunet, a unirii 
eforturilor în lupta pentru secu
ritatea europeană, pentru cola
borarea multilaterală între sta
tele, popoarele și tineretul în
cercatului . nostru continent. O 
minunată inițiativă în acest sens 
a fos și „masa rotundă" de Ia 
Snagov, la care organizația 
noastră a participat cu satisfac
ție. Sînt convins, și această con
vingere mi-a fost întărită de 
convorbirile pe care le-am avut 
la Comitetul Central al U.T.C., 
că relațiile de cooperare dintre 
organizațiile noastre, ca și co
laborarea și mereu mai buna 
cunoaștere dintre tineretul bel
gian și român se vor dezvolta 
și în viitor.

Interviuri realizate de 
EM. RUCAR

La Palatul Congreselor din 
Bruxelles s-au încheiat lu
crările ultimei reuniuni a 
miniștrilor agriculturii din 
țările membre ale Pieței co
mune. Pe agenda sesiunii 
s-au aflat două probleme : a- 
doptarea preturilor comuni
tare pentru campania agri
colă a acestei primăveri, 
prețuri care trebuie să intre 
în vigoare in prima zi a lu
nii viitoare și problema mo
dificărilor structurilor pro
ducției agricole.

Comentariile transmise din 
capitala Belgiei la sfîrșitul 
reuniunii indicau nemulțu
mirea generală a participan- 
ților. „O nouă reuniune, o 
nouă amînare". Acestea erau 
cuvintele care se succedau, 
mareînd eșecul convorbirilor. 
Principalele poziții diver
gente s-au referit Ia plafo
nul pînă la care va trebui 
împins nivelul preturilor la 
unele produse, la prioritatea 
abordării restructurărilor în 
agricultura națională a par
tenerilor. Astfel, deși Comi
sia Pieței comune — organul 
executiv — a propus un 
spor de 5 la sută pentru orz 
de exemplu, ministrul vest- 
german al agriculturii, Iosif 
Ertl, a solicitat o sporire cu 10 
Ia sută și, ;n paralel, o extin
dere a majorărilor și asupra 
altor produse. El a avertizat 
că în cazul în care nu se va 
ajunge pînă la 1 aprilie la o 
înțelegere, va prezenta gu-

vernului federal un nou no
menclator de prețuri în sen
sul majorării. Pe o poziție 
asemănătoare i-a situat și 
reprezentantul Olandei. In 
schimb, reprezentanții Italiei 
și Franței, subliniind că pro
blema preturilor și a restruc
turării agriculturii nu pot fi 
disociate, au cerut aborda
rea simultană a celor două 
chestiuni.

Disputa nu este nouă. Ea 
are rădăcini în crearea „pieței 
verzi". După cum se știe, la

„Obstacolul

capătul dificilelor negocieri 
pentru înființarea pieței a- 
agricole comune, s-a conve
nit finanțarea, din fondurile 
comunitare, a diferențelor de 
prețuri la produsele agricole, 
rezultate între nivelul națio
nal și cel „comunitar" ăl a- 
cestora. Creșterea prețurilor 
comunitare ar afecta direct 
fondurile C.E.E., care vor 
trebui in final să acopere și 
cheltuielile — ridicate la cî
teva miliarde de dolari — 
pentru restructurarea agri-

culturii. Franța și Italia, țări 
în care economia agricolă o- 
cupă o pondere însemnată 
în totalul produsului națio
nal brut, cer ca eventuala 
•porire a prețurilor să fie o- 
perată simultan cu încerca
rea de restructurare a agri
culturii, în conformitate cu 
ultimele variante al „pla
nului Mansholt". Dată fiind 
fărîmițarea agriculturii fran
ceze și italiene, existența a 
numeroase gospodării mici 
și mijlocii — care, conform 
cercurilor comunitare, nu mal 
fac față cerințelor actuale — 
în cele două țări, în ciuda 
unor largi proteste din par
tea a sute de mii de agri
cultori, oficialitățile iau în 
considerare aplicarea restruc
turărilor propuse de vicepre
ședintele Comisiei Pieței co
mune, Sicco Mansholt.

Neajungindu-se la nici un 
acord, „cei șase" au hotărit 
să „paseze" adoptarea hotă- 
ririi unor viitoare reuniuni. 
Astfel, Ia 22 și 23 martie mi
niștrii agriculturii se vor în- 
tilni din nou. Dacă nici a- 
tunel nu ar ajunge la un a- 
cord, o altă reuniune va tre
bui să aibă loc in ultimele 
zile ale lunii curente.

Deocamdată, „obstacolul 
verde", cum este denumit 
complexul dosar al proble
melor agricole comunitare, 
aflat actualmente în suspen
sie, rămîne în picioare.

I.T.
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Trei fotografii, 
trei Imagini dln- 
tr-o sultă înregis
trată pe pelicula 
aparatului foto
grafic de ziarista 
vest - germană 
Jutta Fischbeck, 
redactor la revis
ta DER SPIEGEL. 
Jutta a cutreie
rat timp de două 
luni două regiuni 
din sud-estul An- 
golel (Moxico șl 
Cuando Cubango) 
care reprezintă o 
suprafață de pa
tru ori mal mar» 
decît cea a Por
tugaliei șl se află 
actualmente sub 
controlul mișcăm 
angoleze de eli
berare.

Luptătorii uni
tăților patriotice 
dețin, practic, 
controlul asupra 
teritoriului eli
berat. Portughezii nu mai pot 
menține în Moxico și Cuando 
Cubango nici o poziție milita
ră. Ei mal întreprind acțiuni 
teroriste cu unități hellopurta- 
te în încercarea de a teroriza 
populația J dar asemenea In
cursiuni, care Ie costă foarte 
scump, șl se termină cu pier
deri grele, sînt din ce în ce 
maî rare (în fotografia 1 — o 
unitate a forțelor patriotice 
angoleze).

In această parte a Angolei 
unde epoca dominației colo
niale a luat sfîrșit, se pun 
bazele unei vieți noi („Avem 
de recuperat o înapoiere de 
secole" — spunea ziaristei vest- 
germane, unul din însoțitorii 
ei, tînărul medic angolez Pun- 
za). Locuitorii satelor au for
mat „comitete de acțiune" ca
re sînt, în fapt, organe locale 
ale puterii populare. El s-au 
constituit în cooperative agri
cole ; lucrul la cîmp șl în plan-

nu mai pot tații, alternează cu munca pen
tru construirea de școli și dis
pensare (In fotografia 3 : ță
rani lucrînd la o cooperativă 
agricolă din regiunea Moxico). 
Alfabetizarea este o preocupa
re de prim ordin, dat fiind că 
rînduielile coloniale au avut ca 
rezultat un dramatic procent 
re analfabetism în rîndul an
golezilor : 98 la sută ! Toți cel 
care știu carte s-au transfor. 
mat, cîteva ore pe zl, în învă
țători care predau la miile de 
?coll (în cea mal mare parte 
n localuri Improvizate, ca a- 

cela din fotografia nr. 2).
Portughezii obișnuiesc să nu. 

mească provinciile din sud-es
tul Angolei „țara de la capă
tul lumii". Pentru patrloții an
golezi această parte 
eliberată, poartă o 
mire s „începutul 
bere".

a țării, azi 
altă denu- 
Angolel II-

P. N.
1

CATASTROFA DIN PERU
O avalanșă de roci și noroi. Însoțită de puternice șuvoaie de 

apa, s-a năpustit vineri noaptea asupra centrului minier Chun- 
gar din Peru, situat la o altitudine de 4 000 de metri și la 
220 km nord-est de capitală. Potrivit cifrelor oficiale cîteva 
sute de persoane și-au pierdut viața. Autoritățile locale sînt 
însă, de părere că numărul celor care au murit în acest de
zastru natural depășește 1 000. Pagubele materiale sînt aprecia
te la 20 milioane de soles.
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