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NOI SUB SOARELE
PRIMĂVERII

A

ZiM BETE LOR

’ UN DAR

DE 150 000 LEI

MUNCĂ 
I PATRIOTICĂ (

Aproape zece mii de tineri din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene și-au dăruit dimineața de 
ieri muncii patriotice, au fost 
prezenți pe diferite artere ale 
Capitalei și în numeroase puncte 
de interes obștesc unde, cu hăr
nicie și pricepere, au efectuat 
variate și deloc neînsemnate lu
crări edilitare.

I-am întîlnit, bunăoară, pe tine
rii de la Electromagnetica, de la 
I.T.B. și de la Fabrica de cine
scoape pe șantierul Bazei sporti
ve Fundeni, unde au plantat 1200 
de arbuști, au curățat terenul pe 
care va fi amenajată pista de 
atletism șl unde vor Ii plasate 
coșurile de baschet.

Am stat de vorbă cu mai mulți 
dintre acești uteciști, aflați în 
postura — de acum bine cunos
cută lor — de gospodari al ora
șului, încercînd să descifrăm mo
tivația intimă a entuziasmului cu 
care, în această dimineață înso
rită de primăvară, au închinat 
cîteva ore muncii în folosul 
obștei. »

Cel mai sugestiv>nl s-a părut, 
în acest sens, răspunsul sincer dat 
de tînăra legătoare Floarea Păun, 
care, alături de colegii ei Nina 
Telșan, Ion Rădoi, Gheorghe Pîr- 
van, ing. Elena Dumitran — toți 
de la I. P. Tiparul — muncea cu 
sîrg la amenajarea unor spații 
verzi pe șoseaua Giurgiului. :

— întâmplarea face ca astăzi să 
împlinesc 18 ani. De aceea, a dă
rui astăzi cîteva ore muncii ob
ștești este, pentru mine, un ade
vărat gest de maturitate, un semn 
că pot să fiu cît mai utilă celor 
din jur. E cel mai frumos cadou 
pe care mi-1 pot face mie în
sămi...

Iar o privire de ansamblu asu
pra rezultatelor celor circa 30 000 
ore de muncă voluntar-patriotică 
realizate ieri de uteciști, de cei
lalți tineri bucureșteni, ne dezvă
luie că „darul" în lucrări pe care 
l-au oferit Capitalei echivalează 
cu peste 150 ooo lei

O. NEGRU
S. PITU

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

în pădurile Bradului Crlscioru- 
lui, Ribtței, Văii Jiului prezența 
tinerilor s-a făcut simțită din 
plin, lăsînd în urmă mai multe 
hectare de plantații care vor îm
bogăți patrimoniul silvic al jude
țului. în paralel au fost colectate 
7 900 tone metale vechi, peste 
12 000 kg. deșeuri de hîrtie șl tex
tile, 14 000 sticle și borcane exis- 
tînd toate condițiile ca pînă la 8 
Mai, la sărbătorirea semicentena
rului P.C.R. să se realizeze 50 la 
sută din angajamentul anual, așa 
cum s-a angajat recent organiza
ția județeană a U.T.C. La acțiuni
le de muncă voluntar patriotică 
au participat peste 30 000 ute
ciști, cărora li se adaugă, zilnic, 
alte sute și sute, căci în timoul 
actualei vacanțe a elevilor activi
tatea pe șantierele tineretului de
vine tot mai febrilă. Sumele rea
lizate din, acțiunile finanțate se 
ridică la 300 000 lei, iar valoarea 
lucrărilor riefinanțate depășește 5 
milioane Iei, cifre semnificative 
pentru a evidenția hotărîrea și 
consecvența cu care uteciștil ju
dețului participă la materializarea

r DIN PRO
VERBELE

VOLANULUI
‘ti Cămașa 

șoferului—oglinda
camionului

...Mașina aleargă undeva, prin 
părțile Moldovei de nord, prin
tre cîmpuri ce se împrimăvărea- 
ză. Ultimele petice de zăpadă 
s-au topit. Pe banda de asfalt, 
jilavă, sîntem singuri. Șoferul 
— tînăr absolvent al unei școli 
de specialitate din Suceava — e 
bine dispus și.. îmbrăcat ca 
de carnaval, nepieptănat; cu
loarea pantofilor e completată de 
o crustă de noroi. învingînd o 
anumită jenă, îi cer o explica
ție. Replica, în doi peri, e 
promptă, rostită în zeflemea :

— Ce contează cum sîntem 
îmbrăcați ; mașina să meargă...

Numai că nici mașina lu’ bă- 
!atu’ (cum numește tînărul șofer 
autocamionul pe care-1 conduce)

ÎN CAPITALĂ

Simbătă a fost dat în folo
sință pasajul pentru pie
toni din Piața Nicolae 

Bălcescu

UN NOU PUNCT DE ATRACȚII

(Continuare în pag. a Il-a)
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PUNÎND ÎN PRACTICĂI

I

încordarea din timpul parti
dei Progresul—Farul se ci

tește pe fetele jucătorilor
Foto V. RABA

„CAMPANIA"
(Continuare tn pag. a Il-a)

Interviu cu VASILE DOBRIAN

îndrăznețelor angajamente luate 
în cinstea semicentenarului P C.R.

AL. BALGRADEAN

DOAR UN PRIM BILANȚ».
Duminică, încă din zori, mii de 

tineri din întreprinderile și Insti
tuțiile brașovene au muncit la 
principalele obiective stabilite 
pentru această primăvară : Ștran
dul Tineretului de la Dîmbul Mo
rii, împădurirea zonei Timișul 
Sec, curățirea și plantarea de flori 
în pasajul rutier Bartolomeu etc. 
Dar nu numai în orașul Brașov 
duminica de ieri a fost dedicată 
muncii patriotice. La Săcele, Rîș- 
nov. Zărnești, Făgăraș, alte sute 
de tineri au participat la acțiuni
le de curățire a spațiilor verzi, de 
amenajare a unor baze sportive 
din localitățile respective. Pînă 
ieri, valoarea lucrărilor de mun
că patriotică prestate în acest an 
de tineretul județului Brașov se 
ridică la aproape 9 milioane lei: 
Este doar un prim bilanț dar și 
un punct de plecare spre noi 
realizări.

A. VELEA

nu prea merge cum trebuie 
Deși kilometrajul indică doar ci
fra 40 000, gîfîie la fiecare ur
cuș și pierde „puțin" ulei. Cabi
nei nu i se poate nega „origi
nalitatea" : portiera din stingă 
— proptită cu o seîndură, cea 
din dreapta — lipsită de clanță; 
pe jos, sălășluiește un adevărat 
strat izolator, compus din cio
turi de lemn, piese, resturi de 
mîncare. Mai risc o întrebare :

— Ștergătoare de parbriz nu 
aveți ?

ANDREI BĂRSAN

(Continuare în pag. a 11-a)

Ieri, bucureștenii — tineri sau 
vîrstnici — s-au revărsat în cas
cade colorate pe bulevarde, în 
parcuri, în grădinile orașului.

Ieri, pe lacuri, în clipocit de 
valuri, sau pe băncile vegheate 
de florile albe ale caișilbr, s-au 
întremat alte și alte idile.

Ieri, chiar cei ce au muncit 
din greu — și nu sînt puține 
locurile unde necesitatea conti
nuității producției a impus-o — 
au găsit clipele propice să adu
ne în ochi, în brațe, în gînd — 
mireasma și albastrul cerului de 
primăvară.

Tinerii și tinerele pe care i-am 
întîlnit ieri, desenînd curcubee 
în peisajul diurn al străzii aveau, 
cu toții, un lucru comun.

Zîmbetul.
Zîmbetul cald, sincer, deschis, 

cu care tinerețea a învățat să a- 
tace redutele vieții; zîmbetul 
certitudinilor, al împlinirilor.

Al dragostei.
— De ce zîmbești ? De ce 

zîmbiți ? De ce rîdețî ? — i-am 
întrebat pe doar cîțiva dintre ei.

N-au știut să răspundă. Au rîs 
și au zîmbit mai departe, ținîn- 
du-se de mînă sau privindu-se 
în ochi.

Sau cîntînd.
Așa am înțeles că sînt feno

mene pentru care e greu, daca 
nu chiar imposibil să găsești ex
plicații.

Un asemenea fenomen e zîm
betul de aprilie.

P. OVIDIU

1
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INDOCHINA

Pe fronturile de 
luptă din peninsula

Proletari din toate țările, uniți !

PE STRADA
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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iNTlLNIRI ÎNTR-O 
ZI DE APRILIE

< AXENTE SEVER

Undeva, pe un deal din 
vecinătatea onor plantații 
viticole, răsuna un oîntec 
le ghitară. Ne-au întîmpi- 
nat cîțiva băieți și fete, a 
căror singură țintă era do
rința de a se bucura îm-

Indochina s-au înre
gistrat în ultimele ore 
numeroase atacuri 
ale patr’oților sud- 
vietnamezi și cam- 
bodgieni.

ORIENTUL

APRODIAT

Regele Hussein al 
Iordaniei a adresat

Cu o săptămînd în urme, 
mai exact duminica 4 aprilie, 
brigada noastre se afla la 
frum în centrul Transilvaniei.

Cei 50 de kilometri dintre 
Mediaș și Sibiu ne-au oferit, 
într-c dupe amiaze de dumi
nica, subiectul unui reportaj pe 
cît de cotidian, pe atîi de sem
nificativ Ne-am propus ca fie
care localitate de pe traseu sâ 
fie un punct de popas al bri
găzii, un loc în care sa aflam 
ce fac tinerii duminica după 
amiaza, nu dupâ rapoarte și 
informări, ci după întâmplările 
care ne ies în cale singure, 
de-a lungul șoselei. N-am ur
mărit fapte sau aefiuni de am*  
ploare deosebită, nici argu
mente pentru vreo demonstra*  
fie riguros gînditâ de noi 
dinainte, ci un lucru cît se poa
te de simplu : ce ne, oferă în
tâmplarea. Fotografiile repro*  
duse mai jos sugerează mai 
mult decît cuvintele noastre ce 
am întîlnit.

VWWvWj 
preună de o după amiază / 
însorită, l-am cunoscut: un 
muncitor și o muncitoare, < i 
două eleve. încă un elev. < [ 
un operator chimist. La <( 
lespărțire ne-au mai însoțit *•  
sîteva momente gesturile <’ 
lor de rămas bun și acor- < 
durile aceleiași ghitare.

un mesaj conferințe*  
celor nouă reprezen
tanți ai șefilor de 
state arabe în care 
se referă la relațiile 
țării sale cu mira
rea de rezistență pa
lestiniană.

FOTBAL : Cronica și 
rezultatele etapei, 
clasament, etapa 
viitoare, divizia B.

RUGBY : Intîlnire 
pentru „Cupa Națiu
nilor" dintre echipele 
României și Italiei.

CRONICI, ȘTIRI, RE
PORTAJE din hand
bal, motocros, polo, 
gimnastică.

CRONICA FOTO a 
principalelor compe- 
petiții desfășurate în 
Capitală.

HOTĂRÎRILE CONGRESULUI U.T.C.
I

AMENAJĂRILOR
SPORTIVE!

parte însemnată din munca

amenajările sportive A început

, O.P--------------- ;

Ipe care tinerii o dăruie cu ge
nerozitate înfăptuirilor obștești, 
este investită, In aceste zile, în 
amenajările sportive A început

I pretutindeni în țară, sub sem
nul hărniciei și întrecerii entu
ziaste o amplă ofensivă, o suș- 

I ținută .campanie" a amenajări-
'or sportive Drumurile străbă
tute prin așezările județului 
Galați zilele trecute, confirmă 

I primăvara s-a înstăpînit cu 
I temeinicie, organele și organi- 

zaț’ile U.T.C - împlinind un 
I deziderat, un obiectiv al Con

gresului al IX-lea al U.T.C. — 
și-au intensificat acțiunile de 
amenajare a bazelor sportive în 

(sate, pe lîngă școli. întreprin
deri și instituții, șl chiar acolo 
unde roadele muncii nu au prins

Iîncă contur, proiectele sînt în
drăznețe.

Vă place sportul ? Acor-

LUCRUL CEL MAI DE PREȚ

„Să te adresezi
oamenilor 

simplu, clar, 
U A B Ssa fu înțeles

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre lumea cuprinsă în gra
vurile dvs., lume pe care ați 
cunoscut-o, pentru viitorul că
reia ați militat.

— Inspirația gravurilor mele 
trebuie căutată în mediul mun
citoresc din care fac parte și în 
mijlocul căruia am trăit. Lu
crările nu erau o ilustrare li- 
vrescă a unor fapte diverse, ci 
erau întîmplări trăite. Viața pe
riferiei, mizeria, condițiile inu
mane în 1 care era ținută clasa 
muncitoare de către clasele o- 

dați, profesional și pasional, 
mult din bugetul dv. de timp, 
sportului ? — l-am întrebat pe 
tpv Marin Stoian, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Galați al U.T.C

— Nu cred că există tînăr să 
nu-l placă sportul Ar fi un 
paradox Cîn.d pot îl practic, 
cînd am timp. îl privesc, dar sa
tisfacția mea vine de acolo că, 
in calitatea și funcția pe care 
o am. transform datoria de ser- 
vici, obligația de muncă — a- 
ceea de a fi factor activ de 
organizare și desfășurare a ac
tivității sportive a tineretului 
în întreg județul — într-o pa
siune, într-o plăcere. Și nu nu
mai eu. Ceilalți activiști ai co
mitetului județean, și în primul 
rînd aceia care răspund de a- 
cest domeniu, se ocupă în modul 
cel mai serios, de problemele 
dezvoltării, diversificării, per- 

presoare erau subiecte pe caro 
mi le furniza viața la tot pasul. 
Ceea ce desenam devenea astfel 
o cronică a acelor vremi. Multe 
din lucrările mele au devenit 
la vremea lor manifeste, ele 
fiind difuzate de către organiza
țiile progresiste în zeci de 
exemplare.

C. R. CONSTANTINESCU

I
I

manentizării acțiunilor și activi- I 
taților sportive de masă ale ti- ■ 
neretului. t _

— Demonstrați-mi, referin- I 
du-vă cu precădere la un aspect | 
subliniat și la Congresul U.T.C.: 
amenajările sportive. |

— La această oră au loc tn- I 
trecerile fazei județene a con- • 
cursului de șah, întrecerile fa- 
zei de masă a Crosului tinere- | 
tului, precum și a Cupei tinere- | 
tului de la sate. Acțiunea noas
tră de anvergură este, însă, de- I 
clarvarea concursului pentru I 
„CEA MAI FRUMOASA BAZA 1 
SPORTIVA" la care participă . 
toate asociațiile și cercurile ] 
sportive sătești din județ. Un 
important volum de muncă din | 
acțiunile noastre voluntar-pa- j

V. CABULEA |

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Foto 1

PRIMĂVARĂ
STUDENȚEASCĂ CLUJEANĂ

SUB SEMNUL TEATRULUI

■M-

BRIGADA „SClNTEII TINFRETULUI' -.

D. Matală, T. GUju, M. Ta«iu,: ..
și P. Tinjală, transmite de pe 2 

șoseaua Media;-$ibiu'
• ■•WRWțW

Copșa Mică
La marginea orașului, 

cîțiva băieți joacă volei: 
Cornel Nistor e operator la 
Carboxin, Francisc Czika 
lucrează la Uzina metalur
gică, Constantin Vițel e zu
grav, ceilalți — elevi în va
canță. Folosesc terenul a- 
cesta de cinci ani. Ei l-au 
amenajat, ei au confecțio
nat plasa, ei își cumpără 
mingile.

— Patru mingi am spart 
în primăvara asta, se laudă 
cineva.

Chiar dacă noi n-am 
cumpărat nici una, atmos
fera de întrecere 
ne-a îndemnat să 
noi pe terenul 
(Foto 1)

îndîrjitâ 
intrăm și 
de joc.

k ÎNTÎLNIRI ÎNTR-0

Slimnic

ZI DE APRILIE
Tîrnava

Se aflau cam de mult 
aici, in marginea șoselei. 
Intre ei, un picup și o su
medenie de discuri împrăș
tiate. Băieții își treceau din 
mînă în mină o sticlă și se 
vedea că și asta fac cam de 
mult. Le-am dat dreptate 
însă : am intrat după aceea 
în bufet, unde nu se putea 
sta din cauza fumului și 
strigătelor scoase de cheflii, 
am intrat și la căminul cul
tural, unde rula un film 
din care nu se înțelegea 
mai nimic și la care nu 
rezistau decit copiii.

Ce altceva 
neril trecuți 
Iii ? (Foto 2)

să fi făcut ti*  
de vîrsta șco-

încotro, băieți ?
Răspunsul se citea pe fe

tele lor și in aparatul de 
.'adio care ii insoțea. Un 
?rup de elevi de Ia Școala 
jenerală din Tirnava, in- 
soțiți de diriginta lor, Hed
wig Grail, porniseră in 
excursie spre versantul su- 
dio al dealurilor Ighlșului. 
Aveau să se intilnească a- 
colo cu un alt grup de co
legi. de la Liceul nr. 2 din 
Mediaș și Împreună urmau 
să facă recunoașterea unei 
flori declarată monument 
al naturii, pentru a ști s-o 
protejeze. La întoarcere, 
grupul de elevi intilnit de 
noi avea să înregistreze 20 
de kilometri parcurși pe 
jos. (Foto 3)

Șura Mare
Pătrundem intr-un sector 

al fermei zootehnice de la 
I.A.S. Doi tineri, 
Fleischer și Mihai 
de 18 și 17 ani, 
niște cai, ii (esală, le dau 
apă. „Am intrat azi dimi
neață la șase aici și vom 
ieși diseară la șase" — ne

Rudolf 
Fruntz, 

îngrijesc

spune unul din ei. Lor le 
venise rindul in această zi 
și își îndeplineau datoria 
firesc, știind că prezența lor 
era necesară. Duminica vii
toare, am fi intîlnit alți ti
neri în același loc.

★

O duminică de aprilie, o 
zi de odihnă, o zi de mun
că obișnuită. (Foto 4)

Prima parte a tradiționalului 
festival studențesc clujean a 
fost dedicată aproape exclusiv 
teatrului. Timp de o sâptămînă, 
formațiile de teatru ale Casei 
de cultură, facultăților de drept, 
filologie, istorie-filozofie, 
versității. Institutului 
tehnic, l.M.F.-ulUi, _ 1 
tului agronomic, 
torului „G. Dima' 
dioului experimental 
nox" au prezentat 21 de spec
tacole din repertoriul dramatic 
universal și piese din dramatur
gia autohtonă. Selecția pieselor 
a dovedit varietatea de modali- 

A tăți teatrale ce pot fi abordate 
v în cadrul unui festival studen

țesc, chiar dacă o mare parte 
• dintre ell*  nu s-au realizat in

tegra) la nivelul unei autoexi- 
gențe necesare în contextul unei 

_ competiții artistice. Oameni care 
@ tac de Al Voitin și Leonce și

Lena de G Buchner, prezentate 
în primele zile de formația de 
teatru nr. 1 a Casei de cultură 

w și de aceea a Facultății de filo
logie au relevat cîteva autentice 

• talente interpretative încercate
în roluri de largă respirație, cu 
deosebite solicitări : Al. Cătană 
(Casapu) și I. Vida (Zigu) în 

• prima piesa și Sorin Diaconescu
(Leonce) și Dietmăr Zey (Va
leria) în cea de a doua. Un mo- 

• ment reușit al festivalului a
rămas în memoria spectatorilor 
și prin Picnic pe cîmpul de lup- 

... tă de F. Arrabal, realizat în re- 
@ gia lui Constantin Ștefănescu în 

cadrul studioului experimental 
„Echinox". O echipă unitară de 
actori, o montare susținută de 
un ritm fără scăderi nejustifi- 

• cate, au caracterizat acest greu
examen dramatic. Formația de

Unir 
poli- 

Institu- 
Conserva- 

și stu- 
' „Echi-

teatru a Facultății de istorie- 
filozofie nu și-a dezmințit tra
dițiile cultivării unui teatru in
teresant în spectacolul cu Trei 
comedii de D. Solomon. Fante
zia montării, dinamica gestului, 
mișcarea în scenă au subliniat 
atributele textului excelent ser
vit de Anca Șerban, Mircea Bo- 
dea, I. Neamțu, Daniela Teșin- 
schi și Liviu Mărghitaș. Jac
ques de E. Ionescu în interpre
tarea actorilor studenți de la 
I.M.F. nu s-a remarcat decit 
prin excepțiile datorate Codru- 
ței Leping și Dianei Peșteanu. 
Apropiată prin tematică de pre
ocupările tineretului, piesa 
Moartea ultimului golan de 
V. Stoenescu montată de acto
rul O. Cosmuță cu echipa Casei 
de cultură a trăit numai prin 
eforturile a doi interpreți : A- 
lexandru Țîgîrlaș (Dinu) și Du
mitru Roman (Fony). Primul s-a 
aflat la întîiul rol ’ 
gură și examenul a 
corect, al doilea, cu 
experiență artistică, 
în registrul comic, ______
alocuri lipsa subtilității și par
ticipării afective cerute, în spe
cial, în. finalul piesei. O nouă 
remarcă pentru Constantin Ște- 
fănescu cu spectacolul coupd 
Vin soldați) de Gh. Astaloș și 
In larg de S. Mrozek. Mai ales, 
a doua piesă cu un text simbo
lic și cu largi resurse generali
zatoare în registrul parodic a 
fost bine servită de jocul lui 
N. Simulescu, Gelu Furdui și 
C. Ștefănescu (aici și actor). 
Radu Țuculescu, același pasionat 
animator, autor, regizor, inter
pret, ca și în trecutele ediții ale 
Primăverii studențești — s-a

de anver- 
fost trecut 
mai multă 
a excelat 
trădînd pe

(Urmare din pag. I)

„Să te adresezi

Foto 3 Foto 4

to--7 
ri- 
în

oamenilor"

(Urmare din pag. 1)

în chip de răspuns — același 
jsîmbet mucalit, pius un gest cu 
tiic către canapeaua (feneniță) 
pe care stăm. Nedumerirea mea 
U face să-mi trimită, enervat, o 
explicație pe șleau.

- Geamu’l șterg ou cite un 
pumn de pîslă din canapea, 
dom’le, nu înțelegeți ?l Alergă
toarele s-au „pierdut*  de mult... 

...Această călătorie ocazională 
ne-a dat ideea investigării mai 
largi a modului în care tinerii 
șoleri își îngrijesc mașinile, a 
relației dintre respectul pentru 
propria persoană și etica profe
siei... Mă aflu, împreună cu un 
echipaj al miliției, pe șoseaua 
București—Constanța. Zeci de
vehicule, Îndeosebi autocamioa
ne, circulă grăbite în ambele 
sensuri. Ne îndreptăm atenția, 
îndeosebi, asupra celor al căror 
aspect exterior lasă de dorit.

' Faptul că șoferii care coboară 
din ele sînt neglijent lmbrăcați, 
nepieptănați, cu încălțămintea 
murdară, nu ne surprinde. M. 
Soos, de la Autobaza nr. 3 Cluj, 
se dă jos agale din cabină. Fap
tul că e îmbrăcat în ultimul hal 
de neglijență nu pare să-1 jene
ze cîtuși de puțin. Aruncăm o 
privire în cabină : canapeaua 
este mînjită de ulei, o serie de 
instalații sînt defecte. Cabinele 
autocamioanelor lui D Băzuaru 
(întreprinderea de foraj Bucu
rești) și Gh. Sîrbu (întreprinde
rea de utilaj transporturi Bucu
rești), ne oferă alte „surprize": 
tablourile de comandă sînt pur 
și simplu mutilate. Observațiile 
noastre privind ținuta vestimen
tară, aspectul mașinii, îi fac pe 
tinerii șoferi să ne scruteze în
trebători. Privirile lui S. Ale
xandru (C.A.P. Afumați) sau E. 
Mihai (Autobaza nr. 5 Filaret) 
— ale căror autocamioane par 
să fi făcut de curînd figurație 
pentru o nouă serie a filmului 
„Șoferii iadului" - sînt atît de 
elocvente, îneît avem dreptul să 
presupunem că întrebările „Ce 
aveți cu noi ? Ce importanță are 
cum sîntem îmbrăcați, dacă ca
bina sau camionul sînt ori nu 
curate ?“, ne-au și fost adresate.

Rezultă lesne cît de limitate 
sînt, în asemenea cazuri, no
țiunile elementare de etică a 
profesiei, de răspundere față de 
locul de muncă.

„Ținuta necorespunzătoare a 
șoferilor — ne atrage atenția o- 
fițerul de miliție împreună cu 
care efectuăm verificarea — sta
rea deplorabilă, din punct de 
vedere estetic, a mașinii pot fi 
întîlnite, din păcate, destul de 
frecvent. Practica demonstrea
ză că aceste neglijențe - apa
rent minore — generează un a- 
devărat lanț al deficiențelor gra
ve. Efectuări de curse cu mași
na aflată în stare tehnică neco
respunzătoare (ceea ce expune 
îa accidente de circulație), con-

sum de alcool In timpul servi
ciului, transport de mărfuri sau 
persoane clandestine etc."

...împreună cu inginerul Boris 
Cocoș, șef adjunct al Autobazei 
nr. 4, abordăm problema șoferi
lor neglijenți.

— Investigația dv. mi se pare 
foarte oportună, deoarece cazu
rile șoferilor tineri certați cu 
normele- de etică a muncii sînt 
numeroase Ceea ce-i caracteri
zează, în primul rînd, este o 
concepție greșită privind exerci
tarea profesiei de conducător 
auto, impresia lor este că aceas
tă dificilă meserie, care, astăzi, 
capătă o însemnătate din ce în 
ce mai mare, poate fi efectuată 
oricum.

— Ceea ce se ignoră în ase
menea cazuri nu sînt înseși con
dițiile care garantează acestei 
profesii o eficiență maximă ?

— Exact. Și șoferii al căror 
aspect lasă de dorit încearcă să 
obțină rezultate normale. Modul 
în care se comportă însă față de 
propria lor ținută este asemă
nător cu cel în care îngrijesc 
mașina. Or, dacă acesta este 
neglijent, și rezultatele, eficien-

Cămașa
șoferului
ța muncii lor va fi scăzută. A- 
jung astfel să producă între
prinderilor serioase pagube ma
teriale. Obligații elementare 
prevăd, de pildă, ca zilnic să se - 
efectueze spălatul, strîngerea șu
ruburilor, punerea la punct a 
caroseriei, verificarea unor in
stalații. Apoi, la circa 350—400 
kilometri, gresarea și verificarea 
mașinii, a sistemului de direcție, 
frînare. Neîndeplinirea acestor 
atribuții elementare, duce 
la deteriorarea mașinii, care 
va „obosi" astfel cu mult mai 
repede. Spre exemplu, dacă un 
șofer bun reușește să efectu
eze lunar 25 000 t/km, ceea ce 
corespunde unei distanțe de 
7—8 000 km parcurși, unul ne
glijent nu poate atinge mai 
mbit de 8—10 000 t/km, adică 
2—3 000 km.

— Care este, comparativ, si
tuația consumurilor specifice, 
a distanțelor ce pot fi parcurse, 
de pildă, pînă la prima repara
ție capitală ?

— O mașină uzată prematur 
consumă circa 2—3 litri de ulei 
la suta de kilometri, față de 
numai 0,2—0,3 litri, cît are ne
voie una bine întreținută. (Or,

că litrul de 
și, lunar, se 

_______     kilometri...) 
De asemenea consumul de ben
zină al unui autocamion râu 
întreținut este cu 8—10 litri la 
suta de kilometri mai mare 
decit cel normal. Pînă la pri
ma reparație capitală, un au
tocamion marca „Bucegi", spre 
exemplu, ar trebui să efectue
ze cam 110 000 km Neîngriji
tă însă, mașina depășește ra
reori 60 000—70 000 km. Totodată 
la 
mai 
trivit 
unele 
schimbarea 
etc.

Ancheta noastră a relevat șl 
faptul că atitudinea unor tineri 
șoferi este necorespunzătoare 
nu numai In timpul curselor, 
ci chiar în incinta autobazelor. 
E vorba, printre altele, de în- 
tîrzieri frecvente de la lucru, 
prezentarea la atelier cu mași
na murdară, plecarea în cursă 
fără verificarea prealabilă a 
stării tehnice a vehiculului. (J- 
neori, imediat ce au sosit de 
pe traseu, șoferii părăsesc au
tocamionul murdar în autobază, 
pentru a nu se mai întoarce la 
lucru cîteva zile.. Evident, în 
asemenea cazuri, sînt sever 
sancționați, obligați să plăteas
că pagubele pricinuite.

Dar, sancțiunile administra
tive sînt suportate cu un soi de 
stoicism de către șoferii în ca
uză (se pare că ei obișnuiesc 
să recupereze amenzile prin 
curse ocazionale și alte mici 
ciubucuri efectuate tn tim
pul zilei de lucru). Respec
tul pentru locul de muncă, pen
tru calitatea muncii începe cu 
respectul pentru propria per
soană, pentru ținuta cu care se 
prezintă la lucru Este evident 
că cineva care se așează la 
volan nehărbierit. 
hainele murdare, 
simtă în nici un

.să asigure mașinii 
ment mai bun decît ...____ .
sieși. Etica șoferului, ca profe
sionist, este strîns legată de 
întreaga sa comportare mora
lă, mergînd, de la grija pentru 
ținută, pînă la respectarea re
gulilor de circulație, și, mai 
ales, a abstinenței totale față 
de băuturile alcoolice în peri
oada serviciului. Majoritatea 
șoferilor, și, în special, a celor 
de pe camioane, sînt tineri a- 
flați la începutul carierei Ni 
se pare de aceea deosebit de 
important ca orcanizaț:i’e 
U.T.C. din autobaze să intervi
nă mai eficient în ed-’cajea 
mecanicilor și a conducătorilor 
auto, organizînd o muncă per
manentă de educație, a cărei 
eficiență se va concretiza, atît 
pe planul formării tinerilor șo
feri, cît și prin rezultatele e- 
conomice obținute.

dacă ținem seama 
ulei costă 13 lei 
parcurg mii de

producerea uzurii premature 
ii contribuie și modul nepo- 

în care sint executate 
comenzi : debraiatul. 

vitezelor, frînarea

netuns, cu 
n-o să se 

caz tentat 
un trata- 

cel acordat

Parcă o văd și acum pe 
varășa care se prezenta să 
dice sulul de gravuri. Era 
timpul expoziției din anul 1935 
pe care o aveam la Casa de 
artă „Mozart" Venea de fie
care dată exact cu cîteva mi
nute înainte de închiderea e»r 
poziției, aștepta pușțată .fețe 
unui tablou pînă se retrăgea 
ultimui vizitator fără să scoată 
un singur cuvînt. Tot fără cu
vinte scoteam din sertarul me
sei sulul cu gravuri, îl înmî- 
nam și ne despărțeam ca doi 
necunoscuți. Dacă lucrările 
mele erau apreciate de cei că
rora le erau adresate, în schimb 
critica burgheză căuta să le mi
nimalizeze, punînd revolta mea 
pe seama unui pesimism trecă
tor, inerent tinereții.

într-un interviu acordat zia
rului „Seara", prin anul 1939 
răspundeam lui Paul B Marian 
la întrebarea „Socotești că ar
tistul trebuie prin arta lui să 
participe la frămîntările și lup
tele sociale ?" astfel ; „Cred că 
artistul nu poate fi despărțit de 
acesl fenomen, ci dimpotrivă are 
chiar datoria de s se alătura 
curentelor sociale ce corespund 
propriilor sale vederi Ei tre
buie să fie un interpret sincer 
al omului, ai suferințelor lui, 
un poet al vieții"

— Evoluția spre culoare, spre 
pictură a gravurii dv., a schim
bat și viziunea 7 Ea e legată cu 
alte cuvinte de date stilistice, 
sau de altele mai profunde, 
dincolo de tehnică 1

— Evoluția spre culoare tre
buie înțeleasă ca o necesitate 
de a da lucrurilor mai multă 
expresivitate, dar și ca o do
rință de a mă întoarce 
tură, indiferent prin ce 
ce Gravura realizată 
ceastă tehnică a fost 
de unii critici „pictură 
ca". Prin introducerea _ 
s-a modificat și viziunea, 
asta nu numai din cauza in
troducerii culorii, cît mai ales 
din cauza sensurilor, semnifi
cațiilor impuse de mersul eve
nimentelor politice. în timp, 
de pildă figurile clorotice au 
lăsat locul figurilor protesta
tare prin care încercam să 
transcriu o nouă realitate gene
rată de declanșarea războiului, 
la care tînăra generație 
chemată în mod abuziv 
aducă contribuția. Așa s-a 
cut albumul de gravuri 
ciul morții*  apărut în 
1942.

După 23 August. 1944, 
mosfera din lucrările mele a 
devenit mai optimistă ; mă stră
duiam să traduc sentimente de 
bucurie și încredere stenică în 
fața noilor perspective care se 
deschideau eroilor mei din
„lumea simplă a celor ce
muncesc*  ca să folosesc titlul 
unui alt ciclu de gravuri. x ■

— Ați scris și poezie. Care 
dintre cele două activități vi se 
pare vocația trădată ?

— Nu poate fi vorba de nici 
o trădare. Intr-adevăr, cei care 
au scris despre poezia mea au 
afirmat că aș fi un pictor du
blat de un poet. Eu mă consi
der în aceeași măsură pictor șl 
poet, nu pentru că atmosfera 
din plastică ?i poezie concordă 
ci prin faptul că ambelor în
deletniciri le acord aceeași im
portanță Se poate spune oare 
despre un poet care are la „acti
vul" său cinci plachete de poe
zii apărute între anii 1938—1969 
și numeroase publicări în re
viste, că scrie pentru a se de
lecta ? De altfel, în paginile re
vistelor „Cuvîntul liber" și 
„Șantier*  am debutat prin 
1935 ca poet și numai după a- 
ceea a apărut desenatorul.

— Cum se realizează aspira
ția umanistă a artei noastre ? 
în subiect, în viziune, în accent 
celebrativ ?

— Arta' românească a cu
noscut în ultimul timp o linie

ascendentă destul de pronunța
tă, atît prin abordarea unor 
subiecte foarte diverse, cît și 
prin diversificarea mijloacelor 
de expresie. Peisajul expoziții
lor^ — mai ales cele din Capi
tală — oferă sutelor de admi
ratori ai artei satisfacții esteti
ce nebănuite: Avem, cum se 
spune,, o artă pentru toarte 
gustuqil$, dtuw asta • nt*este--  k 
ajuns. Artiștii riu au nevoie ntf- 
mai de admirație, ci și de un 
altfel de stimulent moral. Ei 
vor ca lucrările lor să-și atin
gă scopul pentru care au fost 
create, devenind un bun al în
tregului popor, ei vor ca aceste 
lucrări să împodobească noile 
și elegantele noastre interioare 
, — V-ațj exprimat întotdeauna 

limpede, concis într-un limbaj 
extrem de accesibil privitorului. 
Considerați că în valoarea unei 
lucrări de artă intră și această

calitate? Mă glndesc că există 
astăzi o serie de lucrări de artă 
care cultivă cu intenție, ambi
guitatea, nebulosul, indecizia. 
Este o caracteristică a artei 
moderne ?

— în catalogul expoziției mele 
din anul 1961 — expoziție
care a însemnat tn sensul bun 
al cuvîntului o cotitură -•*!»■  
creația mea — am .'adăugăt o 
frază pe care o consider, și as
tăzi o profesiune de credință și 
care ar putea constitui chiar 
răspunsul la această întrebare : 
„Laconismul în gravură, depar
te de a sărăci conținutul de 
Idei, îl transmite spectatorului 
mai direct și mai dinamic. A 
te adresa oamenilor simplu și 
clar și a fi înțeles de ei mi se 
pare lucrul ce) mai de preț" 
Simplitatea nu trebuie înțelea
să ca o schematizare a lucru
rilor, ci ca o subliniere a deta-

ri
Paralele** — gravură de Vasile Dobrian

mema
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ZESTREA DOMNIȚEI RALU 
rulează la Patria (orele 11,45: 
16,15; 18,30; 20,45).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI I 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30). Modern (orele B.30; 10,30:
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Sucegi (orele 10; 15,30; 19,30) Glu. 
Iești (orele 15,15; 19,15), Miorița 
(orele 10; 14,30; 18,30). Arta (orela 
10,30; 14,30; 19).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16.30; 
18,45; 21).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 10: 
18,30; 20,45).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15)

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Victoria (o- 
rele 8,30; 11,30; 14,30, 17,30; 20,15) 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ANACONDA, 800 DE LEGHE 
PE AMAZOANE : rulează la Tim
puri Noi (orele 9,15—18,30 în con
tinuare).

i
14;

tn-

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Feroviar (o- 
rele 3,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Gloria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

ADIO, GRANADA ; rulează 
Grivița (orele 9, 11,15; 13,30; 
18,15; 20,45), Flamura (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TREC ZILELE : rulează la 
frățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ; rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Flacăra (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

ÎNGERII NEGRI , rulează 1» 
Lira (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR ; rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20)

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

ÎNCEPUTUL : rulează la Pacea 
(ora 18).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 20) 

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15), Vltan (orele 15,30; 18; 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la

prezentat cu un inspirat mon
taj realizat după Surîsul Hiro- 
șimei de E. Jebeleanu și cu 
o piesă originală Piața sen
timentelor, în care simbolul 
a fost dublat de lirismul 
unui context cu aluzii mito
logice, iar replica sprijinită 
substanțial de planul paralel al 
f>antomimci. Gestul a evidențiat 
ărgirea unui univers uman sub

liniind și tonul parabolic al tex
tului. I.M.F.-ul a mai prezentat 
Fîntina cu patru adevăruri, 
dramă de Vasile Rebreanu, în 
care, însă, biografia scenică a 
personâjelor a rămas neapro
fundată în ciuda eforturilor me
ritorii, dar nefinalizate, ale in- 
terpreților. Prima parte a Pri
măverii clujene a demonstrat în 
acest an, mai mult decît în pre
cedentele ediții, diferențele de 
valori existente între formațiile 
teatrale și între componenții 
lor. S-ar fi impus pentru o ți
nută unitar corespunzătoare a 
spectacolelor, o preselecție exi
gentă necesară în condițiile pro
movării cantității și nu calității 
spectacolelor. Consecința canti
tății a determinat și o recepti
vitate scăzută a publicului alcă
tuit, adeseori, numai din colegii 
protagoniștilor. Pe de altă par- * 
te, nu s-au exploatat îndeajuns 
modalitățile specifice teatrului 
studențesc : piesa scurtă, mo
nologul, pantomima, experi
mentul, colajul, coupă-ul etc. 
care ar fi permis și interpreți- 
lor o mai rapidă punere la 
punct a reprezentațiilor în con
dițiile destul de precare de timp 
și spațiu de repetiție. Dragos
tea față de teatru a studenților 
clujeni, manifestă și sinceră, so
licită o organizare mai bună a 
mișcării teatrale studențești la 
nivelul institutelor, organizare 
bazată nu numai pe cantitatea 
de entuziasm, dar și pe realele 
valori ce există cu certitudine. 
In același timp se impune și 
încurajarea mai dinamică a 
creației originale studențești, 
domeniu în care numai Radu 
Țuculescu reprezintă o fericită 
excepție. Festivalul studențeso 
de la Cluj continuă cu concer
tele și spectacolele formațiilor 
de muzică ușoară, dansuri, mu
zică populară și brigăzi artis
tice.

CALIN STANCULESCUliului semnificativ, tn măsură 
să redea caracterul esențial. 
Vorbeam mai înainte de o di
versificare a artei noastre și 
cînd am spus acest lucru m-am 
gîndit la acei artiști care au 
adus și continuă să aducă o 
contribuție însemnată la actul 
de cultură, la dezvoltarea ar

atei moderne contemporane. Nu 
pot afirma că eforturile Jor au 
avut o audiență publică de la 
început dar perseverența lor 
se bucură astăzi de înțelegere 
și apreciere.

Dacă în creația unor artiști 
tineri, mai ales a tinerilor foar
te grăbiți să se afirme cu orice 
preț, găsim unele confuzii de 
exprimare, care după unii ar 
pune în pericol „modernismul", 
acest lucru nu trebuie să ne 
producă grave îngrijorări. Știm 
că fiecare lucru, uneori, cniar 
dacă este de valoare, pentru a 
fi înțeles și mai ales asimilat 
necesită o lungă perioadă de 
timp. Și mai știm că nu tot ce 
se creează e sortit eternității.

— Ca să ne referim la pro
iectele dv. mai apropiate : ce 
intenționați să oferiți pentru a- 
propiata expoziție închinată 
semicentenarului partidului ?

— împlinirea celor 50 de «ni 
de existență ai P.C.R. este un 
eveniment care nu poate scăpa 
nimănui. La fel ca toți oame
nii muncii, artiștii se pregătesc 
și ei să vină în tntîmpi narea 
acestui eveniment cu cele mai 
frumoase lucrări.

în cele trei lucrări pe care 
le-am pregătit în acest scop, am 
căutat să duc tot atîtea „para
lele". de la munca subterană a 
partidului, la realizările de 
astăzi. Știu că manifestele li
pite pe zidurile orașului sau 
strecurate în mîinile oamenilor 
cu consemnul „Citește-1 și dă-1 
mai departe" vorbeau despre 
înflorirea patriei ; că ilegalista 
care citea o carte ideologică 
știa că într-o zi această carte 
va ajunge în mîinile milioane
lor de oameni, că în spatele 
gratiilor închisorilor muncitorii 
așteptau plini de încredere ziua 
•liberării.

Indiferent de cum vor fi pri
mite lucrările mele, am con
știința împăcată că mi-am adus 
contribuția Ia acest eveniment, 
că mi-am făcut datoria de ar- 
tist-cetățean, ducînd o paralelă 
nu numai între evenimentele 
succedate dar și tn propria mea 
creație artistică.

la

Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 19,30).

MEXIC ’70 : rulează la Moșilor 
(orele 15; 16,45; 18,45; 20,45).

VAGABONDUL : rulează
Munca (orele 15,30; 19,15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

RENEGATA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15)

MAYERLING : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 18,30).

DACII : rulează la Central (o- 
rele 9; 18,15).

SECERIȘUL VERDE : rulează la 
Central (orele 11,30, 13,45; 16; 20,45)

CĂPITANUL KORDA : ruleazd 
la Lumina (orele 16; 18,30; 20,45).

TOM ȘI JERY . rulează la Cine
mateca — Union (orele 10; 11,30; 
14,30), OMAGIU HAROLD LLOYD 
(ora 16,30).
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le*  (SaU Comedia) : COANA CHI-

La Institutul politehnic 

din București

A XIV a sesiune

tn zilele de 10 și 11 apri
lie s-au desfășurat lucrările 
celei de a XIV-a ____
științifice a cadrelor didac
tice din Institutul politehnic. 
Consacrată sărbătoririi, se
micentenarului partidului, 
sesiunea,- în cadrul căreia 
s-au prezentat peste 660 de 
comunicări științifice în 33 
de secții, s-a caracterizat 
printr-o largă participare, 
atît a cadrelor didactice din 
institut, cît și din cercetare, 
proiectare și producție. Un- 
deosebit interes în cursul 
dezbaterilor l-au avut acele 
teme de cercetare care vi
zează în mod nemijlocit a- 
plicabilitatea lor In practică, 
în ultimul timp Institutul 
politehnic din București a 
încheiat o serie întreagă de 
contracte cu întreprinderile 
industriale din tară. Incit 
există premise favorabile 
pentru extinderea activității 
de cercetare științifică. Par
ticiparea la actuala sesiune 
a specialiștilor din produc
ție a scos în evidență noi re
zerve și posibilități de apli
cabilitate 
rilor cu 
aplicativ.
crărilor 
panții au 
mă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

sesiuni

practică a cercetă- 
caracter tehnico- 
tn Încheierea lu- 
sesiunii, partici- 
adresat o telegra-

RIȚA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
CUI I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF 7 — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra**  (Schitu 
Măgureanu) : PATRU OAMENI 
FĂRĂ NUME — ora 11; PLAY 
STRINDBERG — ora 20; Teatrul 
Mic : CUM SE JEFUIEȘTE O 
BANCA — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : BIMBIRICA 
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
rau (Bd. Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă1* : PINOCCHIO — ora 18
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ecranul. • 18,20 Dialog instru
mental cu Marcel Budală și Iani 
Marinescu-Ciuciu — țambal • 18,40 
Revista economică TV • 19,10 Pu
blicitate • 19.15 1001 de seri • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 50 
de ani în 50 de evocări o 20,15 
Film serial : CAVALERUL
FURTUNA • 21.05 Ocolul țării în 
8 luni. Emlsiune-concurs. • 22.15 
Un cîntec de demult • 22.30 
Telejurnalul de noapte • 22,40 
Telesport»
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yXX ETAPA FURTUNILOR HANDBAL
ROMÂNIA — pe locul III in campionatul 

studențesc de handbal

'avvvwwvvw
0 CRIZA A PORTARILOR?

In noaptea de sîmbătă jucătorii Progresului 
— parcă-i văd — au avut insomnii. înainte 
de meciul cu Farul se văzuseră, probabil, 
săltați cu două puncte pe scara clasamen
tului. N-a fost să fie așa. Ei uitaseră un lu
cru, Farul este greu de învins în București ; 
Dinamo, Steaua, Rapid i-au fost, nu o tfâiă, 
victime. Cu Farul bucureșteneie se simt, par
că, mai în largul lor la... Constanța. Crezînd 
prea mult în cele două victorii și neținînd 
seama de imponderabilele fotbalului, într-un 
meci de mare importanță pentru situația sa 
precară. Progresul n-a adoptat cea mai bună 
tactică de luptă — s-a năpustit haotic spre 
poarta lui Constantin vrînd să încheie repede 
socotelile și să mai îndepărteze cu ceva coș
marul retrogradării — uitind că Farului ii 
convine de minune o astfel de tactică a jo
cului la intimplare. In plus, văzind că acțiu
nile sale de la început, cînd a presat cu in
sistență, nu au sorți de izbîndă, s-a lăsat 
pradă stării de nervozitate care a accentuat 
și mai mult debusolada. Introducerea în linia 
de atac a încă unui virf periculos — Duda 
Georgescu — Ia începutul reprizei secunde, 
înviorează jocul gazdelor, dă ' oarecare clar
viziune atacului acestora, dar acum intervine 
neșansa — ca și în cazul barei senzaționale 
a mijlocașului Tănăsescu din min. 31 — și șu
turile proaspătului și impetuosului atacant, 
în două rînduri, în două situații pe care toți 
le-am văzut transformînd cifrele pe tabela de 
marcaj, nu-și nimeresc ținta. Adăugind aces
tora și tendința de joc destructiv a oaspeților 
prin care și-au trădat intenția cuceririi unui 
punct — rareori i-am văzut construind, deși 
calitățile și experiența îi recomandă pentru 
uh joc constructiv-ofensiv — avem, în mic, 
imaginea unui meci de slabă factură tehnică 
și spectaculară, presărat cu nepermis de 
multe faulturi. Am avut la un moment dat 
senzația că jucătorii caută să se remarce prin 
etalarea forței fizice și nu prin rafinament 
tehnic.

A arbitrat slab Oct. Comșa și secunzii săi 
— Mogoroase și Malaizer.

Cel mai ,bine a definit evoluția Progresului 
în această partid»— care lașa suporterilor săi 
un gust amar și nu le alungă încă neagra pre
simțire — reputatul și popularul artist Dem. 
Rădulescu aflat printre cronicari, la tribuna 
presei : „Progresul vine după o victorie 
mare. De aceea n-a mers. E ca și cum m-ați

fi pus pe mine să spun un banc bun pentru 
a treia oară...".

în celelalte partide, situații mai vesele sau 
mai triste provocate de aceasta etapă a fur
tunilor : Dinamo, avind o misiune ușoară, 
cucerește două puncte cu care preia fotoliul 
de lider, semnînd, se pare, și sentința defi
nitivă pentru ceferiștii timișoreni ; la Iași, 
Dobrin n-a mai reeditat partidele bune an
terioare în schimb Moldoveanu și Cuperman 
i-au dat lui Mărdărescu oxigenul unei pers
pective mai clare ; spectatorii din Slatina și 
Odorheiul secuiesc, care au înlocuit orașele 
proscrise — Craiova șl Brașov — au fost 
martorii unor partide dramatice din care 
presupusele gazde au cedat puncte după 
care tare mi-e teamă că vor plinge ; Steaua 
a spulberat mitul invincibilității colegilor lui 
Dembrovschi în fieful propriu ; la Arad, lip
sind Domide, Neagu n-a trebuit să înscrie 
decît un gol pentru... un punct : în sfîrșit, 
derbiul candidatelor la retrogradare, de la 
Cluj, s-a soldat cu un rezultat favorabil... 
Progresului.

Și cu această etapă, a XX-a, a sosit și 
prima întrerupere a campionatului. O pauza 
binevenită, de odihnă și retrospectivă după 
prima treime a returului. Pentru unii, bine
înțeles, că pentru alții se apropie vertigi
nos clipele încercărilor de foc în competiții 
oficiale, singurele care pot oferi certificatul 
valorilor autentice : „olimpicii" înțîlnesc, 
duminică, in preliminarii, echipa similară a 
Albaniei, iar „tricolorii44, miercuri, la Novi 
Sad, vor fi, din nou, rivalii lui Geaici et 
comp. într-o partidă de tradiție, ce se con
stituie ca un ultim test edificator înaintea 
dificilei confruntări cu cehoslovacii, din 
Cupa Europei, de la Bratislava. De-abia în 
lupta djn aceste „tranșee" se va confirma 
sau infirma ascendenta valorică a socceru- 
lui românesc, de-abia aceste dispute vor fi 
în măsură să ne edifice asupra valorii, po
tențialului real, eficientei măsurilor și in
vestițiilor de care a beneficiat fotbalul nos
tru în ultima vreme. Seriozitatea și răspun
derea cu care jucătorii și antrenorii au pri
vit recentul semieșec din partida cu Hertha 
B.S.C., au un bun prilej de a se releva și 
prin rezultatele favorabile pe care le aș
teptăm 1

CLASAMENT DIVIZIA B

V. CABULEA

în „Cupa Națiunilor F.I.R.A.": România - Italia; 32-6

RUGBI -
„VEDETE44 NOI
LÎNGĂ DEMIAN

*

1. Dlnamo 20 10 6 4 34-16 26
2. Rapid 20 8 10 2 22-12 26
3. U.T.A. 20 10 4 6 29-19 21
4. Steaua 20 8 7 5 27-21 23
5. Petrolul 20 9 5 6 24-21 23
6. Farul 20 9 5 6 29-28 23
7, Politehnica 20 9 4 7 32-26 22
8. „U“ Craiova 20 8 5 7 17-17 219. St. roșu 20 8 5 7 14-15 21

10. „U« Cluj 20 8 3 9 20-20 19
11. F. C. Argeș 20 6 6 8 26-29 18
12. S.C. Bacău 20 8^ 1 11 25-29 17
12. Jiul 20 7 2 11 17-24 16
14. C.F.R. Cluj 20 6 4 10 23-34 16
15. Progresul 20 5 5 10 16-23 15
16. C.F.R.

Timișoara 20 4 î 13 11-32 10

Dunărea Giurgiu — Ceahlăul 
Piatra Neamț 2—0; A.S.A. Tg. 
Mureș. — S.N. Oltenița 7—0;

* Flacăra Moreni — Metalul Tîr- 
goviște 0—0; C.F.R. Pașcani — 
Metrom Brașov 2—0; Metalul 
București — F.C. Galați 2—0: 
Portul Constanța — Poiana 
Cîtapina 6—1; Progresul Brăi
la — Sportul Studențesc 0—0; 
Politehnica Galați — Știința 
Bacău 3—0.

în clasament conduce, în con
tinuare, A.S.A. cu 30 de puncte.

Semifinalele mondialelor studen
țești de handbal masculin, dispu
tate vineri, la Fraga, au adus mi
cului grup de români aflat în ca
pitala cehoslovacă 6 mare deza
măgire. Tinerii noștri sportivi, 
deși erau favoriți în întîlnirea cu 
selecționata țării gazdă, au plecat 
la vestiare cu lacrimi în ochi 
fiind nevoiți să accepte înfrînge- 
rea din partea unei formații mai 
slabe. I-a adus la această înfrîn- 
gere atît forma slabă a portaru-

Iul Penu, care a copiat parcă gre
șelile lui Dlncă la Dortmund 
(traversăm, oare, o criză a porta
rilor ? cît și inexactitățile (favo
rabile gazdelor) comise — în serie 
la masa oficială.

După o primă repriză, în care 
Penu a primit goluri parablle 
iar atacul a ratat, la rîndul său, 
multe situații favorabile, în poar
ta noastră a apărut Orban. Prin 
cîteva intervenții reușite el a dat 
mal multă siguranță defensivei.

Competiția junioarelor

DIAGRAMA
ETAPEI

AuU.TA.—Rapid 1—1 (1—0). 
marcat Broșovschi (min. 12) și 
Neagu (min. 48).

S. C. Bacău—Steaua 0—2 (0—0). 
Marcu a deschis scorul în min. 
49, iar Tătaru l-a majorat în 
min. 73.

C.F.R. Cluj—Jiul 0—0,
Steagul roșu—„U“ Cluj 0—1 

(0—1). A marcat Anca (min. 41).
Univ. Craiova—Petrolul 1—1 

(0—1). Au înscris Ciupitu (min. 
33 pentru Petrolul) și Ivan min. 
50 pentru Universitatea).

Dinamo—C.F.R. Timișoara 
(0—0). Cherar. și Sălceanu 
autorii golurilor.

Politehnica—F.C. Argeș _ _
(2—0). Au marcat Moldoveanu, 
(min 4) și Cuperman min. 34).

Progresul—Farul 0—0.

U.M. Timișoara. — Minerul 
Anina 3—0; C.S.M. Reșița — Po
litehnica Timișoara 0—0; Gloria 
Bistrița — Elcctroputere Craio
va 4—1; Metalurgistul Cugir — 
Crișul Oradea 2—0; Olimpia 
Oradea — Minerul Baia Mare 
3—0; Vagonul Arad — Olimpia 
Satu Mare 2—0; C.S.M. Sibiu — 
C.F.R. Arad 3—0; Corvinul Hu
nedoara — Gaz metan Mediaș 
1—0.

Pe primul loc continuă să se 
afle Crișul Oradea cu 29 de 
puncte.

Sala Floreasca a găzduit, 
timp de trei zile, o competi
ție inedită de handbal femi
nin destinată junioarelor de 
categoria a Il-a și intitulată 
„Cupa orașelor". Cele 16 re
prezentative de orașe, îm
părțite pe patru serii, și-au 
disputat cu ardoare șansele 
de cucerire a trofeului pus 
in joc, oferind specialiștilor 
și publicului prezent în sală, 
numeroase faze neașteptat 
de spectaculoase. O impresie 
deosebită ne-au lăsat echi
pele reprezentative ale ora
șelor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (care a și ocupat locul

I). București, Odorhei și 
Brașov. Dintre handbalistele 
prezente 
mențiuni speciale 
acordate jucătoarelor 
Flo^ea și Lidia Cri stea, 
echipa orașului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. eleve ale antreno
rului Bela Karoly — care 
s-au dovedit foarte bune teh- 
niciene. Tn urma jocurilor 
disputate, clasamentul final 
arată astfel : 1. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. 2. Brașov, 3. Bucu
rești, 4. Iași, 5. Constanța, 
6. Bistrița, 7. Ploiești, 8. 
Craiova.

în acest turneu 
se cuvin

în timp ce atacul (Birtolom a 
înscris 7 goluri) l-a învins mai 
des pe curajosul goalkeeper ad
vers, Kroușky.

Cu două minute înaintea finalu
lui, scorul era egal (13—13) -dar 
Straka, aduce avantaj gazdelor 
și oficialii se grăbesc să anunțe 
sfîrșitul meciului cu aproape o 
jumătate de minut mai devreme.

Universitarii noștri au pierdut, 
astfel, (în bună măsură nemeri
tat) ocazia de a-și disputa finala 
în compania fostei ’campioane 
mondiale studențești, echipa 
U.RS.S., învingătoare detașată a 
reprezentativei iberice (22—12).

Spaniolii au cedat ușor și echi
pei noastre în finala pentru locu
rile 3—4. în care ne-am Impus 
cu 24—14 Iată, dar, că studenții 
români au trebuit să se mulțu
mească cu medaliile de bronz, 
mai puțin decît în urmă cu 3 ani, 
cînd cuceriseră, la Essen, argin
tul. Și. în orice caz, cu mult mal 
puțin decît ne-am fi așteptat, ți- 
nînd seama de ultimele rezultate, 
de configurația echipei antrenate 
de E. Trofln, și de valoarea reală 
a handbalului nostru masculin.

OV PĂUN

2—0 
sîrit

2—0

ETAPA VIITOARE
(25 APRILIE)

F. C. Argeș-Progresul, 
C.F.R. Timisoara-Jiul, Rapid- 
PoIHehnica, S. C. Bacău- 
C.F.R. Cluj, Farul-Dinamo, 
,,U“ Cluj-Petrokil, Steaua- 
U.T.A., Steagul roșu-Univ. 
Craiova.

Convocarea
lotului

Adversarii noștri de ieri n-au 
fost nici francezii, nici englezii : 
au fost italienii, un „XV44 preocu
pat nu atît de victorie cît de li
mitarea proporțiilor scorului. Lu
cru măgulitor pentru echipa ro
mână, care, fără îndoială, a invi- 
tat-o la răsturnarea unui astfel 
de calcul. Și „tricolorii" au izbu
tit, în final, un scor reconfortant: 
32—6 (11—3) după ce au utilizat 
o primă repriză mai mult pentru 
a găsi cu exactitate soluțiile cu 
care adversarul să poată fl pus 
K.D.

Ca spectacol, meciul a constituit 
f reușită deplină la care și-au a- 
dus contribuția toți cei 30 de ju
cători. Am asistat la un meci cu 
foarte numeroase faze de rugby 
autentic : joc deschis, aerisit, cu 
execuții tehnice de mare finețe 
(ne gîndim fie șl numai la cele 
cîteva percuții individuale, dacă 
nu la spontaneitatea grămezilor 
deschise, sau, în general, la jo
cul balonului cu mîna). Am avut, 
la început, surpriza de a vedea 
înlocuite cîteva „stele" ale rug- 
byului nostru — Irimescu, Ciobă

nel, Wusisek, care n-au fost the*  
rnați din Franța — cu cîțiva ti
neri debutanți în națională. Dar 
tocmai acești tineri, întrfe care 
Teleașă, Bărăgăunaș, Mihai au e 
voluat surprinzător de bine. Pri
mul, îndeosebi, a impresionat 
prin clarviziune șt dezinvoltură 
acționînd de-a lungul celor 80 de 
minute ca o aripă consacrată. 
Rămîn memorabile cursele sale, 
soldate cu puncte, în care a știut 
să străpungă în plină viteză linii
le repliate ale adversarilor sau să 
le depășească cu lovituri de picior 
,,â suivre“. Echipa Italiei a sur
prins plăcut pe cei aproape 10 ooo 
de spectatori prezenți, ieri, în 
tribunele de la Dinamo. Ea nu s-a 
lăsat deloc influențată de tabela 
de marcaj — ale cărei cifre se 
rulau cam repede în repriza a 
doua... — evoluînd în aceeași ma
nieră de echipă care nu agreează 
antijocul. Iar cînd o echipă ca a 
noastră este Invitată la joc de un 
astfel de adversar, cotele specta
colului sînt dintre cele mai ridi
cate, așa cum s-a șl întîmplat, de 
altfel. In grămezile ordonate ita-

„„ _ ____ __  ____  el
datorează aceasta pachetului lor 
masiv de înaintași șl unui taloneur, 
Gerardo, deosebit de îndemînatic. 
Dar o dată acest balon ieșit din 
grămadă, a fost rîndul superio
rității noastre tehnice de a ieși 
în evidență. Dragomirescu, Nica, 
Suciu sînt numai trei din maeștrii 
recuperărilor și ai ruperilor de 
ritm. Evoluția scorului oglindește 
o ,,cursă" Teleașă — Durbac în 
lupta pentru puncte. A cîștigat al 
doilea, cu 11—9, grație unui plus 
de experiență dar și al avantaju
lui de a marca puncte din lovituri 
de pedeapsă sau transfprmări, rață 
de cele infinit mai dificile ale e- 
seurilor Suciu (două 
Demian ,1 
români :are au punctat. 
Italieni, Mlchelon este autorul ce
lor 6 puncte înscrise din lovituri 
de pedeapsă. Așadar : victorie Ia 
scor, spectacol de nota 9 plus. Să 
nu uităm, totuși, că adversarii 
noștri de ieri r>-au fost nici fran
cezii, nlei, să zicem, englezii...

VIOREL RABA

Uenii au talonat mai .-'nult :

încercâri),
și Rășeanu <dnt ceilalți-----—De la

Mîine vor fi reuniți la 
București fotbaliștii din lotul 
A care va susține miercuri, 
21 aprilie, la Novi-Sad, un 
meci amical cu selecționata 
Iugoslaviei. Antrenorii Ange
lo Niculescu și Titus 
Ozon au convooat ur
mătorii jucători : Răducanu, 
Adamache. Sătmăreanu, Ni
culescu, Lupescu, Dinu, la- 
țiul Mocanu, Dumitru, Anca, 
Radu Nunweiller, Dobrin, 
Neagu, Dembrowschi, Dumi- 
trache, Lucescu Remarcați 
prezența în lot a fundașului 
dreapta craiovean, Victor 
Niculescu Lotul se va depla
sa mîine la Poiana Brașov, 
unde se va antrena zilnic, 
pînă sîmbătă, cînd are pre
văzută o partidă de verificare 
cu divizionara A Steagu 
roșu Brașov.

Un amical.» 
de duminică dimineața

Dubla întîlnire internațio
nală amicală de handbal, 
dintre formațiile masculine 
Dinamo București și S.V. 
Regensburg (R.F. a Germa
niei) a însemnat și un du
blu succes al culorilor clu
bului din Șos. Ștefan cel 
Mare. Sîmbătă, în primul 
meci, dinamoviștii bucureș- 
teni — deși au evoluat fără 
cîțiva dintre titulari — 
au realizat scorul de 15—11 
(8—4). Ieri, victoria finală 
s-a conturat ceva mai greu 
deși, după cum decursese 
jocul în prima sa jumătate 
(scor parțial : 12—^6), se pu
tea întrevede un succes 
mult mai net. în repriza 
secundă, oaspeții au jucat 
mai atent și, fără să exce
leze la nipi un capitol — în 
afara aceluia al sportivității
— au marcat de 9 ori, îi 
timp ce elevii antrenorului 
Vlase au înscris doar 5 go
luri. Scor final : 17—15. Di
namoviștii — cu un Nica 
greoi — n-au arătat nimic 
din jocul vedetelor clubului 
de altă dată. Printre specta
tori : portarul MIHAI REDL
— pe care publicul l-a aș
teptat în van să intre in te
ren, așa cum fusese anuntat

I — Ivănescu, Mircea Costa
che I...

Fotografiile pagi

nii : VIOREL RABA

și VASILE RANGA

Timp de trei zile, piscina a- 
coperită de la Floreasca a găz
duit 
tată 
lui", 
tima 
rile 
s-au 
și I.E.F.S. După o primă repri
ză în care studenții deschid

o competiție de polo do- 
cu „Cupa Semicentenaru- 

Ieri dimineață, în ul- 
etapă, s-au disputat jocu- 
decisive. în cel dinții 
întîlnit echipele Progresul

Dinamo a cîștigat „Cupa
semicentenarului"

(Urmare din pag. 1) 
trlotice e destinat amenajărilor 
sportive. într-o comunicare, 
le-am adus la cunoștință crite
riile și modalitățile de acțiune : 
amenajarea unei baze sportive 
care să dispună de terenuri 
pentru fotbal, handbal, volei, 
sectoare de aruncări și sărituri, 
pistă de alergări, construirea 
unui portic pentru gimnastică 
compus din bară fixă, inele, 
frînghie pentru cățărări. De ase
menea, regulamentul concursu
lui prevede construirea și a 
unei instalații simple igienico- 
sanitare și tabele de marcaj. A- 
sistența tehnică va fi acordată 
de profesorii de educație fizică, 
iar schițele de amenajare vor 
fi întocmite de Institutul de 
proiectări al județului Ia soli
citarea asociațiilor sportive și 
a comitetelor comunale U.T.C. 
Dorim să facem lucruri și trai
nice și frumoase și atrăgătoare.

Acțiunea de la Galați n-are 
atributul originalității, S-au 
mai desfășurat și în alte veri, 
și în alte locuri asemenea în
treceri. Dar aici i s-a dat di
mensiuni și semnificații noi. Am 
aflat, bunăoară, că se vor mai 
amenaja și alte terenuri spor
tive care să țină seama de obi
ceiurile, de tradițiile existente 
în anumite locuri, unde se prac
tică oină, ciclismul, călăria, po
picele. apoi tinerii vor amenaja 
poligoane de tir, piste de ob
stacole, estrade pentru lupte și

ir

pentru diferite jocuri distrac
tive. întreținerea permanentă a 
bazelor sportive existente, îm
prejmuirea acestora, plantarea 
de pomi ornamentali în jurul lor 
sau a unor perdele de protecție 
sint alte obiective ale acestei 
întreceri pasionante în care ti
nerii, la chemarea organizațiilor 
U.T.C., s-au angajat energic și 
ambițios. Această „campanie*  
va avea și un final, sperăm cu 
un bilanț mobilizator. O co
misie județeană, între 10—20 au-

tigâtorilor un argument convin
gător îl vor constitui activitățile 
sportive ce sînt organizate in 
această perioadă, numărul de 
participanți, modul inspirat în 
care au fost organizate, realiză
rile pe această linie aducîndu-le 
alte premii și excursii gratuite, 
fjentru tinerii care s-au afirmat 
n organizarea acestora.

— Acest ansamblu de acțiuni 
și masuri — ne spunea, in con
tinuare, un alt interlocutor, tov. 
Const. Catană, secretar al Co-

zele de masă ale competițiilor 
oficiale, totul urmărind să 
creeze la tineri obișnuința și 
convingerea necesității de a 
face sport, mișcare și neorga
nizat, din propria lor plăcere 
și pasiune.

Dar ce spune terenul? Cum 
se materializează proiectele, 
bunele intenții ?

Comuna Liești. Primăvara l-a 
adus o nouă înfățișare bazei 
sportive. Secretarul comitetului 
U.T.C. pe comună, Sabin Con-

sînt : pista de popice, precum și 
cîteva noi terenuri de baschet, 
handbal și volei — în total vreo 
7 — in incinta școlilor. Așteaptă 
din zi în zi, a fost deja co
mandată, o garnitură de tren cu 
zgură pentru pista de alergări. 
De cîteva zile au descărcat sal
telele pentru centrul de lupte 
care a luat ființă aici și la care 
s-au înscris deja 18 tineri. Se 
pare că tinerii de aici țintesc 
premiul cel mare. Au toate 
șansele. De fapt, de abia acum

Campania " amenajărilor sportive 1ff
gust a.c., va trece în revistă 
toate obiectivele realizate de ti
neri și va delibera asupra co
munelor cu „cele mai frumoase 
baze sportive44. Premiile acor
date vor consta în echipamente 
și materiale sportive în valoare 
de : locul I — 5 000 lei, locul II 
— 3 000 lei, locul III — 2 000 lei. 
Premierea cîștigătorilor con
cursului va avea loc în comu
nele respective cu care prilej 
se vor organiza duminici cul
tural-sportive sau festivaluri 
ale sportului, cîntecului și dan
sului la care vor participa for
mații artistice și sportive din 
comunele învecinate. Mai tre
buie menționat și faptul că în
tre criteriile de stabilire a cîș-

mitetului județean Galafi, ur
mărește ca în acest an să nu 
rămînă, nici un sat, nici o 
asociație fără bază sportivă 
și fără activitate sportivă. 
De altfel, acum, in aprilie, 
în cadrul unei ședințe de 
birou, se va analiza activi
tatea sportivă sub toate aspec
tele. Printre problemele mai im
portante 
forme și 
întregul 
sportivă, 
fel se pot consolida asociațiile 
sportive, consiliile acestora, 
cercurile sportive pentru a de
veni organisme viabile, promo
toare a întregii lor activități, 
sporirea răspunderii față de fa-

sînt: bazele «portive, 
metode noi de a atrage 
tineret la activitatea 
inclusiv fetele, în ce

dur, ne relatează acțiunile în
treprinse, noi vedem rezultatele 
Baza arată bine îngrijită — nu
mai pentru îngrădirea ei cu 
plăci prefabricate Consiliul 
popular a alocat 42 000 tei! — 
terenurile de fotbal, handbal, 
volei sînt marcate, stîlpii sînt 

i proaspăt vopsiți, pista de atle
tism e curățită și ea, în urmă
toarele 'zile, valorificînd un spa
țiu liber de la capătul terenu
lui de fotbal, tinerii au mai a- 
menajat și vor da, în curînd. în 
folosință, un nou tereif de volei. 
A fost amenajat și marcat tra
seul pentru întrecerile de Cros 
pe malul Șiretului, într-un ca
dru natural splendid. Obiecti
vele în lucru la ora actuală

îmi explic, după coate cele vă
zute și auzite, prezența la eta
pele județene sau chiar la fina
lele pe țară a unor echipe și 
sportivi din Liești.

Altă așezare, alte cunoștințe, 
alte noutăți. în comuna Piscu 
stăm de vorbă cu secretara 
U.T.C. pe C.A.P., Georgeta Chi- 
rilă, cu Anton Vîlcu, secretarul 
organizației de partid din C.A.P., 
cu primarul comunei, Ion Ne- 
delcu. Aici trăiesc, muncesc, 
învață 250 de iiteciști. Baza 
sportivă din curtea școlii. în 
raport cu amploarea și nevoile 
pe care le cunoaște dezvoltarea 
sportului, a devenit neîncăpâ- 
toare. Consiliul popular, C.A.P., 
la cererea și propunerea orga-

nizației U.T.C., a asociației 
sportive, au hotărît și s-a sta
bilit un spațiu, un teren pentru 
o bază sportivă nouă în islaz. 
Deși cu o oarecare încetineală, 
și aici a început curățirea și 
delimitarea terenurilor pentru 
diferitele discipline, în comună 
s-a mai amenajat și o popică- 
rie cu două piste. Totul e gata 
— dar doritorii să arunce cu bi
lele n-au găsit să cumpere... 
bile. Vor veni, au spus, să 
caute la București. Pînă atunci 
le împrumută, din cînd în cînd, 
de la S.M.A. Vameș.

Asemenea preocupări, aseme
nea acțiuni și rezultate bune, 
au și tinerii din alte numeroase 
comune și sate gălățene printre 
care Barcea, Tudor Vladimi- 
rescu, Cavadinești, Nămoloasa, 
Brăhășești etc. ca și în orașul 
Tecuci. Faptul că într-o singură 
zi, într-o singură duminică, cele 
cîteva mii de tineri mobilizați 
la acțiuni de muncă patriotică 
au amenajat un număr de 15 
baze sportive, exprimă totul.

Și o ultimă informație, o ul
timă noutate : tinerii din orașul 
Galați au reamenajat cele cî
teva zeci de terenuri de mini- 
fotbal, precum și cele 150 de 
mese de tenis de masă mozai- 
cate, răspîndite prin parcurile, 
prin cartierele noi ale orașului, 
printre blocuri, care au cunos
cut, anul trecut și cunosc și în 
prezent, 
valanșă 
ranță.

scorul prin Preda, jocul se echi
librează, ambele echipe înscriind 
cite un gol prin Ion Gheorghe 
(Progresul), respectiv, Mocanu, 
pentru ca în repriza a treia 
„bancarii" să maree din nou 
prin Pantazi : 2—2. Desfășurată 
sub tensiunea egalității, ultima 
parte a jocului avea să aducă, 
insă, un epilog neașteptat, dato
rat arbitrului P. Niculescu care, 
eu mai puțin de un minut îna
intea fluierului final. îl elimină 
din joc pe L. Olan (I.E.F.S.) în 
locul lui Pantazi (Progresul), 
care faultase de fapt ! în supe
rioritate numerică ..Progresul44 
atacă furibund și, firește, reu-

șește să înscrie un nou gol 
eare-i aduce victoria ! In cea 
de a doua partidă. Dinamo — 
Rapid, am asistat nu numai la 
o suită de ratări inexplicabile 
(capitol la care au „excelat" 
Rusu, Medianu și Zahan), dar 
și la un arbitraj, copiat parcă 
după cel din primul joc. Di- 
namoviștii au cîștigat cu 3—2 
(1—1, 2—1, 0—0. 0—0), prin go
lurile înscrise de Zamfirescu, 
Nastasiu și Zahan. De la Ra
pid au înscris Rusu și Țăranu. 
„Cupa Semicentenarului44 a re
venit formației Dinamo Bucu
rești care a cîștigat toate me
ciurile.

H. ALEXANDRESCU

„CAII PUTERE" LA START

1

zilnic, o animație, o a- 
de tinerețe și exube-

Iată-ne, așadar, din nou Ia 
motocros ! A început campio
natul republican de juniori și 
seniori. Prima etapă disputată, 
ieri, la complexul Metalul a 
avut un „start" pozitiv : orga- 

» nizare excelentă, din partea 
clubului gazdă — (traseu și 
marcaj foarte bun), concurenți 
dispuși să-și apere cu 
jire șansele, spectatori 
într-un cuvînt o ambianță plă
cută. Primii la start s-au pre
zentat juniorii (clasa 400 cmc). 
După două manșe, victoria a 
revenit sportivului brașovean, 
Gh. Voicu, care încă de pe a- 
cum a luat o opțiune serioasă 
pentru tricoul de campion.

La 250 cmc prima manșă a 
revenit, fără dreplț de apel, lui 
A. Ionescu, care a cîștigat toate 
cele 14 ture. în cea de-a doua 
manșă, campionul balcanic. Șt. 
Chitu, prin startul bun luat, se 
părea că va întoarce rezultatul

îndîr- 
mulți,

în favoarea sa. Dar, a venit tura 
a 9-a cînd „vulpoiul'4 A. Iones- 
cu, a fortat, a prins slăbiciunea 
câmpineanului la o pantă și a 
trecut în frunte, cucerind o vic
torie meritată. Clasa 500 cmc 
ne-a oferit o surpriză nu tocmai 
plăcută : în cea de a patra tură 
a manșei a doua, P. Paxino a 
căzut și astfel am asistat la o 
victorie... comodă a colegului 
său de club. Cr. Dovids. Iată 
rezultatele tehnice : Juniori 400 
cmc : 1. Gh. Voicu (St. r. Bra
șov) 8 p ; 2. Gh. Banu (Metalul) 
6 p ; 3. I. Seitan (Locomotiva 
Ploiești) 4 p. Seniori 250 cmc : 
1. A. Ionescu (Metalul) 8 p ; 2. 
St. Chițu (Poiana Cîmpina) 6 
p ; 3. M. Banu (Poiana Cîmpi
na)’ 4 p. 500 cmc • 1. Gr. Do
vids (Metalul) 8 p ; 2. P. Fiii*  
pescu (I.R.A. Tg. Jiu) 6 p : 3. 
O. Stephani (St. r. Brașov) 4 p.

PAVEL PEANA

X MERIDIAN

• CEA DE A PATRA edi
ție a competiției internațio
nale masculine de handbal 
„Cupa latino-maghrebiană44, 
rezervată echipelor de tine
ret, a luat sfîrșit la Casa
blanca cu victoria selecțio
natei României. în ultimul 
meci, handbaliștii români au 
învins cu scorul de 10—6

(8—3), echipa Franței, termi- 
nind pe primul loc al cla
samentului cu 8 puncte. E- 
.chipa Franței ocupă locul 2 
cu 5 puncte, urmată de Por
tugalia — 5 puncte, Spania 
— 2 puncte și Maroc — 0
puncte.

Intr-un alt joc din ultima 
zi a turneului : Portugalia— 
Maroc 16—12 (7-5).

• ION TIRIAC și ILIE 
NASTASE s-au calificat pen
tru finala turneului de te
nis „open44 de la Monte- 
C’arlo. în semifinale ei au

dispus în trei seturi de cu
plul australian D. Crealy — 
J. Dibley.

• DUMINICA s-au înche
iat la Cluj campionatele re
publicane de lupte pentru ti
nerel. în ordinea categorii
lor cele 10 titluri puse in 
joc au fost cîștigate de Mir
cea Neagu (Constanța), Ion 
Gibu (București), I. Păun 
(București). M. Ciutan (Bucu
rești), A. Popa (Bacău), Gh. 
Păduraru (Constanța). I. Ben
der (Lugoj), L. Paraschiv 
(Bacău), D. Manea (Tulcea) 
și V. Dolipschi (București).

• RALIUL AUTOMOBI
LISTIC al lașului, desfășu
rat pe distanța de 800 de km 
la categoria avansaților, a 
fost cîștigat de echipajul 
bucureștean Doru Stanciu- 
Jean Gubăuceanu, pe o ma
șină R8—Gordini. Locul 2 a 
fost ocupat tot de un echipaj 
bucureștean format din C. 
Brînduș și D. Novac. La 
clasa începătorilor pe primul 
loc a terminat echipajul M. 
Sturza—G. Rizescu (Bucu
rești). Pe echipe a cîștigat

formația Student Arhitect 
Club-București.

• ÎNTR-UN MECI tur, 
eontind pentru finala „Cupei 
campionilor europeni" (fe
minin), la baschet, echipa 
Daugava din Riga a învins 
cu scorul tie 72—59 (48—42), 
echipa franceză U.C. Cler
mont Ferrand. Daugava Riga 
este deținătoarea trofeului.

• LA SKOPLJE a sosit 
Max Euwe, președintele fe
derației internaționale de 
șah. In timpul șederii sale 
la Skoplje, Euwe va lua cu
noștință de pregătirile care

se fac in vederea organizării 
Olimpiadei de șah.

• TURUL CICLIST tl 
Marocului a continuat cu 
desfășurarea etapei a 8-a pe 
rula Essaouira—Safi (147 
km). Primul a trecut linia de 
sosire marocanul Nahli Ab
dallah, cronometrat în 4 h 
03’23". În clasamentul gene
ral individual continuă să 
conducă francezul Claude 
Magni urmat la 50 secunde 
de polonezul Zbigniew Gor
ski. Pe echipe, în fruntea 
clasamentului se află repre
zentativa Franței.

• COMPETIȚIA INTER- 
NAȚONALA de pentatlon 
modern desfășurată la Fon- 
tainbleau a revenit sporti
vului vest-german Frings cu 
5 061 puncte, urmat de Balc- 
zo (Ungaria) — 5 044 puncte 
și de Essen (R. F. a Germa
niei) — 5 035 'puncte. în cla
samentul pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de repre
zentativa R. F. a Germa
niei.

Ultima probă a concursu
lui, crosul (4 000 m) a fost 
cfctigată de americanul Tay
lor cu 12’30”.

• ÎNTR-UN MECI inter
național de judo disputat Ia 
Paris, echipa Franței a în
vins cu scorul de 16—4 se
lecționata Austriei. Aceasta 
a fost cea de-a 4-a victorie 
realizată de echipa Franței 
in acest sezon, care a în
trecut în ordine echipele 
Belgiei. Olandei și R. D 
Germane.

l



Îmbunătățirea condițiilor lor 
de viață nu va fi luată te
meinic în seamă. Cine poate 
fi sigur că anonimii demon
stranți de astăzi nu scriu, ast
fel, un rînd dlntr-o cronică 
pe care urmașii o vor citi cu 
nemărginit respect ? Nu toate 
monumentele trebuie să fie din 
piatră, (foto 3).
• A MURIT LA VIRSTA 

DE 89 DE ANI, celebrul Igor 
Stravinski. în secolul trecut 
mulțimea gloriilor muzicale 
făcea orice Ierarhizare nu nu
mai inutilă, ci și cu neputin
ță; în al douăzecilea veac 
poate că majoritatea iubitori
lor de muzică ar fi căzut de 
acord să așeze numele lui 
Stravinskt în pisc. Intr-o epo
că dominată de asaltul auto
matizării, a! formelor construi
te geometric, al formelor de 
existență standard, autorul 
„Păsării de foc", al lui „Pe- 
trușka* * și al „Simfoniei psal
milor" a dăruit umanității jo
cul atîtor năzdrăvane evadări 
din regulile jocului, încît a 
adus un uriaș argument crea
tor în sprijinul inalterabilită- 
țil sufletului omenesc, eternul 
însetat de grație, poezie, far
mec și spontaneitate, (foto 5).

S-ar fl cuvenit ca !n aceste 
zilo și In aceste nopți, pe toa
te posturile de radio crainicii 
si dea citire în zeci și zeci de 
limbi unuia și aceluiași comu
nicat : „Atențiune, atențiune, 
transmitem o știre de cea mal 
mare însemnătate. Se aduce la 
cunoștința tuturor celor Inte
resați că a sosit primăvara"... 
Ar fl fost cel mal scurt, dar 
ți cel mal cuprinzător buletin 
de știri. Primăvara a sosit in
tr-adevăr, dar buletinele cu 
pricina sînt atlt de doldora 
cu tot soiul de alte vești, din
tre care multe prea puțin îm
bucurătoare, încît pentru pri
măvară aproape că n-a mal 
rămas loc.
• IORDANIA A DEVENIT 

DIN NOU teatru de luptă. în
țelegerile, în Jnod repetat sem
nate și parafate solemn, din
tre organele guvernamentale 
ale țării și rezistența palesti- 
neană se doyedesc fragile ar- 
mlstițil. în schimb, fricțiunile 
dintre dinastia hașemltă și fe- 
dalni degenerează frecvent în 
ciocniri violente, soldate cu 
numeroase victime omenești 
și cu pagube materiale de pro
porții. Dacă nu se cunosc sta
tistic ravagiile ultimului con
flict de pe străzile Ammanu- 
lui, cert este că ele nu con
tribuie să facă mal ușoară 
viața locuitorilor lui. După 
schimbul de focuri, liniștea se 
reinstalează într-o localitate ca 
Irbid, pe care trupele credin
cioase regelui Hussein o con
trolează. Dar o liniște într-o 
localitate pe jumătate distru
să. (foto 4).
• ȘAPTE ZECIMI din în

treg teritoriul Caniboagiei a 
fost eliberat de către forțele 
patriotice. O populație de 
4 MW 000 locuitori trăiește sub 
semnul libertății. Bătrînl, fe
liei, copii din provincia Me- 
mot au deștt să-l întîmpine 
pe eliberatori, purtînd în bra
țe, ca semn al recunoștinței, 
roade ale pămîntului lor. Aco
lo, în marginea desișurilor, 
pentru copiii veniți să pri
vească scena de neuitat cu o- 
chli plini de îneîntarea cu
riozității, această zi a renaște
rii promite să le asigure drep
tul la o existență fără coș
maruri. (foto 1).

• TRACTOARE LING A CO
LISEUM ? Da, ceea ce vedem 
este un Instantaneu dintr-o 
demonstrație a agricultorilor 
Italieni desfășurată în plină 
Romă. Zidurile care au fost 
martore Ia două milenii de 
frămîntări, cu războaie, cu 
molime, cu asedii, cu înălțări 
șl prăbușiri de tirani rămași 
o;rî nu în cartea de Istorie, în
registrează, tăcute, și demon
strația celor care refuză să lu
creze pămîntul atîta vreme cît

s O STRĂLUCITA REPRE
ZENTARE a spiritului creator 
românesc a trecut Dunărea, la 
vecinii și prietenii bulgari : 
expoziția organizată de „Elec- 
tronum". In Inima capitalei 
Bulgariei, produsele hărniciei, 
talentului și Inventivității 
semnate fie tehnica noastră 
sînt înconjurate cu interes și 
căldură, (foto 2).

ȘTEFAN IUREȘ

Lupte violente 
in Indochina

în apropierea bazei mi
litare nr. 6, situată la 29 
km de punctul de întâl
nire al frontierelor Viet
namului de sud, Cambod- 
giei și haosului, s-au des
fășurat lupte puternice 
între unitățile Frontului 
Național de Eliberare și 
trupele saigoneze.

Agenția Reuter precizează că 
această ba2ă a fost supusă de 
către pâtrîoți, în ultimele zile, 
unui adevărat asediu. Bombar
dierele americane B—52 au in
tervenit în sprijinul forțelor sai- 
goneze angajate în această 
luptă.

Un purtător de cuvînt militar 
de la Saigon a precizat, pe de 
altă parte, că în Delta Fluviu
lui Mekong au avut loc recent 
noi „ciocniri"

Lupte violente se desfășoară 
în prezent în Cambodgia, de-a 
lungul șoselei naționale nr. 7, în 
provincia Kompong Chain și în 
regiunea strategică denumită 
„Ciocul de papagal". Sîmbătă, 
între patrioți și trupele saigo- 
neze a avut loc o ciocnire care 
a durat șapte ore.

Sportivi americani 
la Pekin

PEKIN II (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
La 10 aprilie delegația de tenis 
de masă a Statelor Unite, con
dusă de Graham Steenhoven, 
președintele Asociației de tenis 
de masă a S.U.A., a sosit la 
Pekin pentru o vizită priete
nească in China,

La primirea delegației pe ae
roport erau prezenți membri ai 
Federației Sporturilor din Chi
na și membri ai Asociației pen
tru prietenia cu țările străine : 
Li Men-hua, U Siao-ta. Țo Au- 
sien. Ling Cing și In To-cen, 
precum și antrenorii și membri 
ai echipei de tenis de masă a 
R. P. Chineze.

După ce s-au. fotografiat îm
preună, jucătorii chinezi și a- 
mericanl au avut o convorbire 
călduroasă și prietenească îh 
cursul căreia jucătorii chinezi 
le-au urat bun venit oaspeților, 
arătînd că popoarele și sportivii 
Chinei și ai Statelor Unite sînt

r
MALTA DESTINUL
UNEI INSULE

• DINCOLO DE PITORESC : INCERTITUDINILE INSULARILOR ® VA 
DEVENI MALTA O CAZARMĂ NATO ? • BĂTĂLIE ELECTORALA IN 
CONDIȚII SCHIMBATE

Imaginația bfaseaxâ, de obicei, Malta departe de frâmîn- 
tari’e epocii. Insula aceasta din Mediterana ne sugerează de
coruri de opereta, cu cavaleri aroganți și palate strălucitoare. 
Uneori, ne amintim de legende cu îndepărtate obîrșii care îl 
aduc pe Ulrse pe peticul de pămînt împresurat de marea cea 
blîndă.

Cei 32» 099 maltezi au cu
nosc iarna, cu zile fri
guroase și triste. Aproa
pe fără contenire, astrul 
solar mingile, generos, 
pămîntul acesta. Soare, 

lumină, căldură... lotuși. Malta 
nu-i o „rezervație turistica", cu 
plaje aurite și castele de basm, 
al cărei locuitori sînt absolviți de 
grijile lumii în care trăiesc. Pi
torescul născut din capriciile na
turii și fantezia arhitectonică poa
te crea aparențe înșelătoare. Insă 
insula îșî are propriile ei neliniști. 
Totul pornește de la poztția geo
grafică a Maltei. Malta se află în 
Mediteranfi iar peste marea aceas
ta plutesc norii prtmejdioși al 
combinațiilor belicoase. Este o 
zonă în care «e întîlnesc puterni
ce interese. Firește, micul stat 
insular nu are ambiții de domina
ție, Dar așezarea sa la o răscruce 
de drumuri, esențială, n-a putut 
fl lipsită de armări. Peste un se
col 84 jumătate Malta a fost baza 
militară britanică. Baza a râma*  
și după ee la 21 septembrie i960 
insula a devenit Independentă. Un 
acord încheiat în aceiași an ofe
rea Londrei posibilitatea de a-șl 
păstra acest punct deosebit de 
important pentru sistemul de 
baze plasat în Medâterană de îa 
Gibraltar pînă în Cipru („cordo
nul insular"). Anglia urma să a- 
corde insulei — drept compensa
ție — 5L «00 OH lire sterline în 
decursul unul deceniu, O bagate
lă dar cel de oe malurile Tamiseî 
au încercat, dupl cîțlva ani, s» 
recurgă la un șiretlic ueoarece n 
„ părea suma prea mare. Au 
propus ca o cotă sporită a .•aju
torului» să fie rambursabila. Mal
tezii s-au enervat, an manifestat 
tntranstgență, iar Londra a re
nunțat 1a „economii". N-a avat 
încotro. Malta devenise mai pre
țioasă decît altădată, realitate de 
eare era conștient șl guvernul de 
la La Valetta. Nevoiți s& Pâr?s®aA‘ 
eă nordul Africii, general» N.A.T.o. 
și-au deplasat pozițiile strategice 
pe insulele ce veghează Meditera
na. Generalii care, le obicei, ve
neau in Malta să-șt petreacă un 
we^k-end au luat în considerare 
posiblHtatea de a lărgi Instalațiile 
militare. Ei visează să facă din 
insulă un gen de cazarmă 
N.A T.O. M

Calculele lor se bazează șl P« 
unele realități economice. 8 000 de 
maltezi sînt salariațt al bazei 
britanice. Pentru populația puțin 
numeroasă a insulei, 8 ooo de oa
meni reprezintă o cifră de o im
portanță ce nu poate fi subesti
mată. Din nefericire, baza mili
tară șl șantierele pentru repara
rea navelor de război britanice 
au reprezentat in ultimul secol 
unica „industrie" a Insulei, de 
care a depins viața maltezilor — 
observa „Rinascita". Pe un P&- 
mint arid, pe care fiecare metru 
cultivat solicită eforturi de ne
imaginat. într-o țară care încon
jurată de apă n-are... n4ci un 
rîu, economia cunoaște nenumăra
te dificultăți. „Problemele eco
nomice cele mai importante pen
tru noi decurg din lipsa aproape 
completă a materiilor prime in
dustriale, ca și din economia de 
tip insular ee limitează posibili
tatea creări! de mari unități in
dustriale destinate consumului in
tern" — afirma premierul Borg 
Olivier.

Oare insula este fatalmente des

ORIENTUL APROPIAT
• Mesajul regelui Hussein O Azi, reuniune 
a țărilor membre ale Cartel de la Tripoli
• Regele Hussein al Iorda

niei a adresat sîmbătă un me
saj conferinței celor nouă re
prezentanți ai șefilor de state, 
care s-a deschis în capitala 
R.A.U, — a anunțat postul de 
radio Amman. în mesaj, suve
ranul hașemit subliniază că Ior
dania sprijină și va acorda a- 
jutor și pe viitor mișcării de re
zistență palestiniene, „Atașa
mentul nostru față de lupta re
zistenței palestiniene nu are li
mite" — se arată în mesaj. Re
gele Hussein a declarat, toto
dată. câ refuză să ducă orice 
tratative cind este vorba despre 
„securitatea patriei, unitatea na
țională, respectarea legilor, 
demnitatea națională, «ecurita- 

prieteni. Membrii delegației de 
tenis de masă a Statelor Unite 
au declarat că sînt doritori să 
viziteze China și sînt foarte fe
riciți că se găsesc la Pekin, ex- 
primînd mulțumirile lor pentru 
acest prilej gazdelor chineze.

Purtătorii de cuvînt ai Casei 
Albe și Departamentului de 
Stat, comentînd acceptarea de 
către echipa americană de tenis 
de masă a invitației de a merge 
în China au arătat câ guvernul 
S.U.A, privește favorabil acea
stă vizită. Ronald Ziegler, pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe, 
a ținut totodată să remarce că 
această vizită este particulară, 
fără „nici o implicare oficială a 
guvernului S.U.A.“. La Departa
mentul de Stat, Charles Bray a 
arătat că vizita constituie „un 
eveniment favorabil", adăugind 
că S.U.A. vor privi, de aseme
nea, favorabil orice vizită reci
procă efectuată de sportivii chi
nezi.

tinată să rămină o bază străină ? 
Partidul laburist, aflat la putere 
în anii cuceriri! Independenței, a- 
firniase necesitatea suveranității 
efective a țării și a-a pronunțat 
pentru reprofilarea șantierelor 
astfel încît miile de muncitori să 
nu-șt piardă slujbele. în fond, 
șantierele malteze puteau să se 
adapteze cerințelor navigației ci
vile. Poziția lor în Mediterană le 
asigura posibilitatea de a primi 
nave din numeroase țâri Forțele 

de dreapta șl, o dată cu ele, di
feritele foruri ale N.A.T.O. au 
înregistrat cu neliniște evoluția 
laburiștilor. în alegerile din mar
tie 1966 împotriva laburiștilor â 
fost dusă o campanie zgomotoasă, 
în scenă a Intrat chiar și arhie
piscopul de la La Valetta care a 
amenințat cu... excomunicarea 
pe credincioșii ce ar îndrăzni să 
voteze cu laburiștii. Formulele in
chizitoriale, presiunile exercitate

• Statul Malta este compus 
dintr-un arhipelag de insule 
cu o suprafață ele 316 kmp. 
și cu 329 000 locuitori, situat 
între Sicilia și Africa. Numai 
trei insule sînt populate: 
Malta (246 kmp.), Gozo (67 
kmp.) și Comino (2,6 kmp.).

• Capitala: La Valetta 
(19 100, locuitori). Numele ca
pitalei provine de la fondato
rul său, francezul Jean de la 
Valette, mare cavaler al Ordi
nului de Malta.

• Malta a fost cedată de 
Carol Quintul în, 1530 cava
lerilor de Rhodos. A rămas 
celebru asediul turcesc din 
1565. Bonaparte a ăcaparat-o 
în 1793. Malta devine colo
nie britanică începînd din 
1800. 

tea cetățeanului și respectul 
față de forțele sale armate".

Referindu-se la acțiunea de 
mediere întreprinsă de Siria în 
vederea soluționării divergențe
lor dintre autoritățile de la Am
man și forțele palestiniene; su
veranul hașemit a arătat că 
această inițiativ/ă a avut un ecou 
deosebit de favorabil în Iorda
nia.

După cum se știe, cu prile
jul vizitei recente în Iordania 
a șefului statului major al ar
matei siriene, generalul Mustafa 
Tlass, a fost Încheiat un acord 
de creare a unei comisii iorda- 
no-palestiniano-siriene, cu mi
siunea de a supraveghea apli
carea acordurilor de la Cairo 
și Amman dintre mișcarea de 
rezistență palestiniană și auto
ritățile iordaniene.

• Președinții Republicii A- 
rabe Unite, Siriei, Libiei și Su
danului se vor reuni luni la 
Cairo — anunță agenția M.E.N. 
Cele patru țări sînt membre ale 
Cartei de la Tripoli, semnată în 
urmă cu doi ani, care prevede 
dezvoltarea relațiilor de coope
rare în domeniile militar, poli
tic și economic.

Nu a fost dat publicității nici 
un comunicat referitor la pro
blemele care vor-fi dezbătute în 
cursul acestei conferințe la ni
vel înalt a celor patru state.

• Ziarul „Sunday Times'*  
informează că negocierile 
privind rezolvarea contecio- 
sului anglo-libian privitor la 
livrarea de armament englez 
acestei țări în ba-za sumei a- 
vansate înainte dș 1969 de 
regele Idris al Libiei vor 
lua sfîrșit prin semnarea, în 
aceste zile, a unui contract 
privind furnizarea unor ti
puri de armament în valoare 
de aproximativ 60 milioane 
lire sterline.

cu o perseverență fără precedent, 
s-au finalizat în venirea la putere 
a Partidului naționalist (28 man
date față de cele 22 laburiste), 
Guvernrrfrei !u; Borg Olivier n-a 
reușit, însă să găsească răspuns 
întrebărilor ce frămîntă pe mal
tezi. Borg Oliviei a optat pen 
tru menținerea baze', britanice 
deși n-a cedat ir. problema com
pensațiilor financiare. Dai în 
insulă s-a amplificat curentul îm- 
fiotriva prezenței militare străine 
u Malta. Nici Anglia, nici 

N.A.T.O. nu constituie o prezen
ță agreată. Liderul laburist. Dom 
Mtntoft semnala primejdia de a 
angaja Malta în activitatea 
N.A.T.O El scria : „Se vorbește 
mult despre dorința laburiștilor 
de 8 încheia un acord cu Anglia 
care ar permite, pe de o parte,

«ă 1 se dea Angliei acea bază din 
Mediterana de care are nevoie și» 
pe de altă parte, de a-i procura 
Maltei ajutorul economic necesar 
astfel incit, pentru a lichida foa
metea, să nu mai fie nevoie să 
cedeze celui mai bun ofertant 
străin propriul teritoriu pentru a 
face din el o trambulină strategi
că. Aceste zvonuri ar avea un 
sens dacă un asemenea acord n-ar 
însemna în mod automat angaja
rea Maltei în orice activitate po
litică a N.A.T.O."

Maltezii vor trebui să pășească 
din nou în fața urnelor. Dreapta 
își desfășoară campania ’ electora
lă sub semnul acelorași lozinci 
desuete și mizează pe interesul 
N.A.T.O. față de Insulă. Lucrurile 
par, totuși, schimbate in raport 
cu 1966. „De data aceasta campa
nia electorală pare să aibă tonuri 
diferite : biserica s-a abținut pînă 
acum să intervină și pronosticu
rile îl declară învingători pe la
buriști" — scrie „Rinascita". Ele
mentele conservatoare pun în cir
culație zvonuri generatoare de pa
nică. Se agită în continuare spec
trul șomajului („baza engleză în 
seamnă 8 OM de slujbe» - repetă 
el). Laburiști! se străduiesc să de
monstreze că reprofilarea șantie 
relor nu este o himeră, că eco
nomia insulară poate supraviețui 
Și fără prezența militară a Alblo. 
nulul. Vor putea oare laburiștii 
să devină majoritarii pe băncile 
parlamentului ? Ei scontează efi 
vor fl aduși la putere de dorința 
locuitorilor țării de a nu mâl 
condiționa viitorul Maltei de ba 
eele străine.

EUGENIU OBREA

„SÎNT FOARTE BUCUROS CA POT VORBI, PRIN INTERME
DIUL „SCTNTEII TINERETULUI" TINERILOR ROMÂNI DESPRE 
SITUAȚIA POLITICA ACTUALA DIN AFRICA DE SUD Șl AS
PECTELE IMPORTANTE ALE LUPTEI DE ELIBERARE A PO
PORULUI Șl TINERETULUI AFRICAN".

Interlocutorul nostru, 
GIDEON DLINGEA, 
membru al secretariatu
lui organizației de tine
ret a Congresului Natio
nal African răspunde cu 
amabilitate solicitării 
noastre.

— V-am ruga, înainte 
de toate, să ne vorbiți 
despre Congresul Națio*  
nai African.

— Congresul Național Afri
can este o organizație pokitică 
care, de ia constituirea sa, în 
îndepărtatul an 1912, este an
gajată într-o luptă perseveren
tă și dură pentru eliberarea 
poporului african din Africa 
de sud de exploatarea inuma
nă și de asuprirea brutală la 
care este supus de minoritatea 
albă, de regimul rasist. Inter
zisă în I960, activînd în ilega
litate, organizația noastră con
tinuă, în ciuda unei prigoane 
furibunde să acționeze energic 
și să se afle în centrul mișcă
rii de eliberare din Africa de 
sud. Trebuie să subliniez, însă, 
că lupta noastră de eliberare, 
spre deosebire de aceea a al
tor popoare africane, este du
să împotriva unui tip deosebit 
de colonialism.

— La ce trăsături spe
cifice vă referiți ?

— Noi, în Africa de sud, a- 
vem de-a face cu un colonia
lism sui-generis ; un colonia
lism unde puterea colonială 
centrală nu se află într-o „pa- 
trie-mamă" peste ocean, ci este 
situată în aceeași țară unde 
trăiesc populațiile colonizate, 
folosește un instrument politic 
specific...

— Instrumentul numit 
apartheid...

— Exact. Africa de sud e 
subîmpărțită, de fapt, în inte
riorul său în două părți dis
tincte : pe de o parte așa-nu- 
mita „Africă de sud albă", că
reia din 1913 i-au fost acorda
te, în baza „Land Act", 87 la 
sută din pămînturile întregii 
țări și, pe de altă parte, așa 
numita „Africă de sud nealbo", 
căreia i-a fost repartizat res
tul de 13 la sută, cuprinzînd 
pămînturile cele mai aride 
și neproductive. Așadar, în 
virtutea acestei legi, 87 la 
sută din teritoriul țării apar
ține unei minorități de 3,5 
milioane de albi, în vreme ce 
majoritatea populației, apro
ximativ 14 milioane de afri
cani este masată în zonele cele 
mai sărace și subdezvofrate. 
Mobilările acestei stricte divi
zări a țării sînt multiple. Tn 
afară, de faptul că intrau în 
posesia pămînturilor cele mai 
bune, colonii albi urmăreau 
să-și asigure un control politic 
asupra populațiilor africane 
masate în zonele acordate lor și 
să se constituie o armată de 
rezervă de mină de lucru la 
preț foarte scăzut. De atunci 
și pînă astăzi, minoritatea do
minantă rasistă nu s-a abătut 
niciodată de la această linie de 
bază. De-a lungul anilor au 
fosi promulgate o serie masivă 
de legi de esența rasistă în 
scopul de o constrîrige cu 
forța populațiile africane în 
zone bine delimitate, în adevă
rate rezervații, și de a reduce 
pe africani la poziția de furni
zori docili de forță de muncă 
la preț derizoriu pentru fabri
cile și fermele albilor.

— Este, realmente, un 
mecanism specific domi
nației coloniale...

— Muncitorii africani care 
pot exercita numai activitățile 
cele mai necalificate se numă
ră printre cei mai prost plătiți 
din lume. S-a calculat că, ți- 
nînd seama de creșterea pre
țurilor, un miner african, cîștigă 
astăzi mai puțin decît în... Î9Î1. 
în comparație cu venitul me
diu anual al muncitorului alb, 
acela al muncitorului african 
este de 15 ori mai mic. Africa
nii sînt lipsiți de drepturile ce
le mai elementare : dreptul la 
vot, dreptul la circulația libe
ră prin țară, dreptul la educa
ție etc. Un milion de africani 
sînt aruncați în fiecare an în 
închisoare în virtutea celor a- 
proape o mie de legi și dis- 
pozițiuni rasiale. Peste jumătate 
din cei executați anul trecut în 
întreaga lume au fost africani 
uciși în Africa de sud. Aseme
nea realități revoltătoare sînt 
flagrante și cunoscute de opi
nia publică mondială. Este si
gur că cele amintite aci de mine 
sînt. cunoscute și de poporul 
și tineretul României. Le-am 
relevat numai pentru o sublinia 
caracterul, natura opresivă, ex
ploatatoare, tipic colonistă a 
regimului rasist aflat ta pu

e ÎN RlNDUL populației 
țârilor Americii Laiine se 
numără peste 50 milioane de 
analfabeți, a declarat Valde
mar Cories Carabantes. di
rector al Centrului Iatino-a- 
merican pentru pregătirea de 
specialiști. EI a subliniat că 
neștiința de carte constituie 
una dintre cele mai serioase 
lacune în calea luptei pen
tru dezvotlare pe continent. 

tere în Africa de sud. A- 
ceste trăsături sînt evidente 
nu numai în politica pe plan 
intern ci și în cea externă a 
guvernului de la Pretoria.

— Ați numit aici, pre
supun, politica agresiva 
a regimului sud-african.

— Remarca este pertinentă. 
Și aș dori să-mi permiteți să 
fiu mai explicit. Africa de sud 
este considerată, nu fără temei, 
una dintre țările cele mai bo
gate în resurse naturale și ța
ra cea mai dezvoltată din 
punct de vedere economic din 
Africa. Producția sa minieră și 
industrială, ca și cea agricolă, 
sînt astăzi atît de mari încît, 
pentru a supraviețui, întregul 
sistem economic are nevoie de 
piețe externe pentru export. în 
aceste împrejurări, în tendințe
le de a-și asigura un rol domi
nant pe continentul african, nu 
e de mirare că natura opresivă 
și exploatarea de tip colonial 
din interior se împletesc cu ca
racterul agresiv al politicii ex
terne. Această trăsătură a avut 
deja posibilitatea să se mani
feste prin anexarea de fapt a 
Africii de sud-vest, prin legă
turile politice și economice sta
bilite cu Rhodesia, prin încer
carea de a aduce sub propria 
influență și a subjuga țări a

De la „Land Act“ 
la apartheid: 

14000000 sud- 
africani în luptă 
UN CONDUCĂTOR AL ORGANIZAȚIEI DE
TINERET A CONGRESULUI NATIONAL 
AFRICAN VORBEȘTE ZIARULUI NOSTRU

fricane independente ca Bot
swana, Swaziland, Lesotho.

— Tn aceste împreju
rări și pornind de la con
dițiile acestui colonia
lism sui-generis pe care 
l-ați definit aci, care 
este linia de acțiune a 
Congresului Național A- 
frican ?

— Ieșirea din actuala situa
ție rezidă, pentru noi, africanii, 
numai în lupta pentru elibera
rea Africii ae sud de sub jugul 
regimului rasist. Această luptă 
nu este izolată. Ea are de par
tea sa sutele de milioane de 
oameni simpli din toată lumea, 
din forțele progresiste, popoa
rele din celelalte țări africane 
subjugate, precum și popoarele 
țârilor africane independente, 
încă de la început, organiza
ția noastră s-a situat pe pozi
ția promovării revoluției nați- 
onal-democratice în Africa de 
sud. Ea a respins orice con
cepție politică menită să înlo
cuiască actualul guvern alb 
cu un guvern african fără a 
schimba în profunzime și radi
cal cadrul instituțional al țârii. 
Conform concepției noastre 
politice, oricine trăiește în A- 
frica de sud este cetățean sud- 
african și de aceea noi lup
tăm pentru instaurarea unui sis
tem care să asigure fiecărui 
cetățean drepturi egale, par
ticipare deplină la conducerea 
țării. în virtutea concepției 
noastre politice, pentru concen
trarea largă a tuturor forjelor 
în lupta de eliberare națională, 
Congresul Național African și-a 
mobilizat eforturile pentru a 
pune capăt dezbinărilor triba
le, pentru a face întregul po
por african să devină perfect 
conștient de faptul că emanci
parea lui depinde de unitatea 
de acțiune și că numai el poa
te fi autorul propriei sale eli
berări. Dacă aceasta este, în 
linii mari, strategia noastră po
litică, definirea tacticii noastre 
este și ea strîns legată de îm
prejurările specifice.

— Ce evoluții a cunos
cut. pe plan tactic, acti
vitatea Congresului Na
țional African ?

— Ani de zile, C.N.A. a în
cercat să determine o îmbună
tățire a soartei poporului afri

• NEGOCIERILE aîgeriano- 
franceze. începute în urmă cu 
două săptămîni. au fost suspen
date, fără a se ajunge la nici 
un rezultat — anunță agenția 
algeriană de presă. Propunerile 
algeriene în vederea apropierii 
punctelor de vedere asupra mai 
multor probleme divergente 
existente între Paris și Alger 
nu au fost luate în considerare 
de partea franceză relatează 

can pe căi pașnice — demon
strații, acțiuni de protest, gre
ve. De fiecare dată, însă, gu
vernul rasist a recurs la violen
ță și represiune. De aceea 
C.N.A. o trecut la linia pregă
tirii luptei armate. Mișcarea do 
eliberare a hotărît înființarea 
unei forțe armate. Această for
ță poartă numele de Umkhon- 
to we Siszwe și a luat naștere 
în decembrie 1961. Noi vedem 
în perspectivă crearea unor de
tașamente mereu mai numeroa
se, mai puternice și mai bine 
înarmate care să poarte, în 
cele din urmă, un război popu
lar generalizat, împletit cu lup
ta oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Sîntem însă îm
potriva oricăror aventuri și, 
pornind de la analiza exactă, 
a aparatului militar și de re
presiune al actualului regim, a 
foctorilor externi, pregătim cu 
?rijâ pozițiile noastre de luptă, 

ocmai de aceea evităm în a- 
cest moment acțiuni largi de 
confruntare, răscoala sau o 
grevă generală, pentru a nu 
expune poporul unei represiuni 
în masă.

— Ați amintit „factori 
externi" da care trebuie 
sâ țineți seamă. Despre 
ce factori e vorba ?

— Ceea ce o făcut și face 
mai dificilă lupta noastră este 
faptul că regimul rasist din A 
frica de sud s-a bucurat mereu 
și se bucură de sprijinul ma
siv al unor puteri imperialiste. 
Se știe că aproape la fiecare 

sesiune a O.N.U. au fost adop
tate rezoluții care cereau apli
carea de sancțiuni economice 
și diplomatice regimului rasist 
sud-african. Puterile imperia
liste au ignorat, însă, perma
nent aceste rezoluții și nu nu
mai că nu au diminuat dar 
si-au sporit investițiile și schim
burile comerciale. Pe primul 
loc șe află Anglia ale cărei in
vestiții în Africa de sud depă
șesc un miliard de lire sterli
ne. Urmează Statele Unite, 
R.F.G., Franța, Japonia. în a- 
ceșt context, țin sâ relev că 
existen.ța regimului rasist sud- 
african reprezintă o amenin
țare directă pentru pacea Afri
cii și a lumii. Cînd în 1967 po
porul Zimbabwe a început ac
țiuni de luptă armată în vale^ 
fluviului Zambezi, guvenXJ 
Vorsțer a trimis imediat trupe 
în ajutorul rasiștilor din Rho
desia. Vorster a declarat ofici
al că într-un viitor apropiat 
„va fi constrîns" să atace țări
le africane care sprijină miș
cările de eliberare, în primul 
rînd Zambia și Tanzania. Pre
gătind concret intervenția ar
mată, autoritățile de la Preto
ria au început construirea in
tensă a unei serii de baze mili
tare la granița cu Zambia prin 
care se asigură posibilitatea 
intervenției pe plan militar în 
orice regiune a Africii meridi
onale.

Cutn vedeți desfă
șurările, în perspectiva, 
în Africa de sud ?

— în țara noastră, ca și în 
Namibia și Rhodesia, adică în 
întreaga parte sudică a conti
nentului african mișcarea de e- 
liberare e în plină organizare 
și creștere. Nu avem nici o în
doială că, oricare ar fi difi
cultățile, victoria finală va fi 
de partea mișcării de elibera
re. Vom acționa perseverent 
și sîntem convinși că în lupta 
noastră ne vom bucura de un 
sprijin mereu mai larg și mai 
eficient din partea forțelor 
progresiste din întreaga lume. 
Aș dori și cu acest prilej să ex
prim mulțumiri pentru conser 
vența cu care România se situ
ează pe pozițiile înfierării a- 
partheidului, sprijinind lupta de 
eliberare pe teritoriul african.

EM. RUCAR

A.F.P. Aceeași agenție aprecia- 
ză că plecarea de la Alger a Iul 
Herve Alphand secretar general 
in Ministerul de Externe fran
cez, principalul negociator al 
guvernului francez, nu consti
tuie o simplă pauză în cadrul 
convorbirilor, ci un rezultat al 
respingerii de către partea fran
ceză a propunerilor avansate da 
delegația algeriană.
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