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IMBOLD ÎN MUNCĂ, IERI S-A DESCHIS

ȘANTIERUL NATIONAL AL

1 446 TINERI AC RĂSPUNS, TOTODATĂ,
CHEMĂRII LANSATE DE BRIGADIERII DE LA LOTRU

elatam tn ziarul nostru 
șP de simbătă noutăți de pe 

cel mai tinăr șantier hi
droenergetic al țării. Cititorul 
poate reconstitui, desigur, ima
ginile cuprinse in reportajul a- 
mintit. Revenim azi cu vești 
din același loc:

Duminică, 25 aprilie, s-a 
inaugurat pe Someș cel de al 
patrulea șantier național al ti
neretului. In domeniul hidro
energetic aceasta înseamnă — 
dincolo de intiiul „hei-rup** al 
Bumbești-Livezenilor, — un 
nou refren, după refrenele de 
brigadieri rostite la Porțile de 
Fier, la Rogojelu și Lotru ; a- 
ceasta înseamnă cel de al pa
trulea punct cardinal menit să 
amplifice o tradiție întotdeau
na vie.

...Sunet de fanfară, imnul 
„Tricolor**, stindardul înălțat 
peste munți. 1 446 de glasuri 
se arcuiesc în ritmul aceleiași 
voinți; aceea de a face ca de 
aici, de pe Someș, să porneas
că știri la înălțimea Porților 
de Fier, a Lotrului, a celor
lalte șantiere naționale pe ca
re tineretul înscrie fapte de e- 
roism.

La festivitatea de inaugura
re a șantierului tinerii s-au 
bucurat de prezența tovarășu
lui Aurel Duca, prim secretar

I. CIMPEAN 
I. CALMAȚUI
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Colocviu
școlar

’„Conducerea de către Partidul 
Comunist Român a organizației 
revoluționare de tineret" a con
stituit tema, colocviului., școlar, 
care a avut loc duminică dimi
neața în cinstea aniversării se
micentenarului partidului în o- 
rașul Sf. Gheorghe din județul 
Covasna. Acțiunea a fost orga
nizată de către Comitetul jude
țean Covasna al U.T.C. în co
laborare cu Inspectoratul școlar 
din localitate, cu participarea 
elevilor de la liceele din iudeț, 
membri ai cercurilor de filozo
fie și istoria P.C.R., profesori.

Cu acest prilej, tovarășul loan 
Koos, prim secretar al comitetu
lui orășenesc P.C.R., Sf. Gheor
ghe ,a vorbit pe larg despre lupta 
înfrățită a țăranilor români, 
maghiari și germani împotriva 
feudalismului, a cotropitorilor 
străini precum și despre solida
ritatea în muncă și lupta pentru 
făurirea societății socialiste, sin
gura capabilă să asigure egali
tatea națională, progresul so
cial.

în continuare, tovarășul Pam- 
fil Nichițelea, cercetător al In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. a prezentat comuni
carea : „Semnificația creării
P.C.R.u. Au urmat apoi comuni
cările elevilor de la liceele din 
județul Covasna.

în încheierea colocviului șco
lar au fost purtate vii discuții 
care au dovedit buna pregătire 
și interesul elevilor pentru te
mele abordate.

ADINA VELEA

Sesiune de comunicări
științifice

Numeroase inițiative între
prinse în ultima perioadă de 
comitetul U.T.C. a uzinei 
Carbochim din Cluj li se a- 
daugă și aceea a înființării, în 
luna februarie ac., a Clubu
lui tehnic al tineretului. O- 
biectivul principal al clubu
lui este atragerea într-o mă
sură sporită a tinerilor la o 
continuă activitate de per
fecționare a cunoștințelor 
profesionale și creșterea a- 
portului acestora la soluțio
narea diferitelor probleme 
tehnice pe care le ridică ac
tivitatea productivă. în com
ponența clubului sînt cuprinși 
tineri ingineri, tehnicieni și 
muncitori care Iși desfășoară 
activitatea în domenii ca : 
proiectare, cercetare și pro
ducție. Pe aceste coordonate 
se înscrie prima sesiune ști
ințifică festivă, dedicată se
micentenarului partidului, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat 
recent. în cadrul sesiunii au 
fost prezentate lucrările „Au
tomatizarea conducerii focu
lui la cuptorul tunel pietre 
polizor", susținută de ingine
rul Nicolae Sava și „îmbu
nătățirea tehnologiei de fa
bricare a electrocorindonu- 
lui", susținută de inginerul 
loan Petruș. Prin aplicarea 
primei lucrări va rezulta o 
reducere a consumurilor spe- 
aifice cu circa 20 kilowați-oră 
de energie electrică pe t.ona 
pietre polizor și de 50 m.c. 
gaz metan pe tona pietre po
lizor. Valoric o economie de 
circa 60 000 lei anual.

IONEL ANDRAȘON1

COMITETULUI CENTRAL
TOVARĂȘULUI NICOLAE
Cu prilejul constituirii Șantierului Național al 

tineretului în cadrul lucrărilor de amenajare 
hidroenergetică a Someșului, noi, cei peste 1400 
de brigadieri, exprimăm conducerii partidului, 
personal dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
totala noastră adeziune față de politica internă 
și externă a Partidului Comunist Român, hotă- 
rîrea de a ne aduce prin forța faptelor noastre 
de muncă — expresie a profundelor sentimente 
de dragoste pe care Ie nutrim față de partid — 
contribuția entuziastă la realizarea acestui im
portant Obiectiv al programului de dezvoltare a 
energeticii României socialiste.

Constituit, în aceste zile pline de măreție și 
înaltă semnificație patriotica, cind întregul nos
tru popor cinstește prin realizări remarcabile 
mărețul jubileu al împlinirii unei jumătăți de 
veac de la crearea P.C.R., Șantierul Național al 
tineretului de pe Someș, va determina o și mai 
fructuoasă mobilizare a energiilor noastre, o an
gajare mai deplină a fiecărui brigadier în mun
că, în eforturile de calificare și de perfecționare 
a cunoștințelor profesionale, în acțiunea de ri
dicare a eficienței economice, corespunzătoare 
marilor exigențe puse de partid în vederea ac
centuării modernizării economiei noastre națio
nale. Prin aceasta, Șantierul Național al tinere
tului de pe Someș iși va îndeplini misiunea de
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j’v imineața albastră pavoazea- 
ț J ză festiv platoul de adu-

nare. Cazarma ți-a 
brăcat din nou haina 
sărbătoare, ca în fiecare 
de ziua trecerii tinerilor 
bărbăție și maturitate, tind , 
îi cheamă pentru a le primi, so
lemn și grav, jurămintul de cre
dință. De data aceasta, tinerii 
din rînduri, viitori ofițeri de re
zervă, sînt ingineri, profesori, cer
cetători. Pentru un timp, au 
schimbat halatul alb și costu
mul de seară cu aspra dar fru
moasa haină de ostaș, li privesc, 
drepți și viguroși, și parcă nu-mi 
vine să cred că mîini care acum 
string cu atita strășnicie oțelul

im- 
de 
an 
în 

țara

Jurămintul militar

Legămînt 
solemn

Primul careu, prima amintire 
din viața de brigadier. Șantie
rul județean de muncă 
voluntar-patriotică *e la Bră
nești, oferă tuturor celor pre- 
zenți aici șanse egale de afir

mare
Foto : O. PLEC AN

-
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cu tara

AL P.C.R.,
CEAUSESCU9

a fi o înaltă școală de educare comunistă a ti
nerilor, de a contribui la continuarea și dezvol
tarea — în condițiile actuale — a frumoaselor 
tradiții de muncă de pe șantierele naționale ale 
tineretului din primii ani ai epopeii construc
ției socialiste.

Adăugind experienței și competenței construc
torilor vârstnici entuziasmul și dăruirea noas
tră, ne angajăm ca sub conducerea organizații
lor de partid să contribuim la depășirea cu 4 
milioane lei a planului producției globale, rea
lizarea a 500 000 lei economii la prețul de cost 
scurtarea termenelor <ie execuție a barajului 
lacului de acumulare Gilău cu 15 zile și a ga
leriei de deviere a apef la barajul Fîntinele cu 
60 de zile.

însuflețiți de Înaltele aprecieri pe care dv. 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați fă
cut la adresa tinerei generații a patriei la cel 
de-al IX-lea Congres al U T.C., sîntem ferm ho- 
tăriți să contribuim din toată puterea ființei 
noastre la ridicarea unei noi cetăți de tumir.ă 
în această parte a țării, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României socialiste.

BRIGADIERII ȘANTIERULUI NATIONAL 
AL TINERETULUI DE PE SOMEȘ

L-ARTISIICĂ

Interviu cu conf. univ. VIRGILIU RADULIAN, 
președinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor, 

adjunct al ministrului învățământului

— V-am ruga, tovarășe 
președinte, să desprin
deți din lucrările recentei 
plenare a Consiliului 
Organizației Pionierilor 
problemele deosebite, cu 
implicații imediate și de 
perspectivă în activita
tea pionierească.

— Dezbaterile au cuprins mai 
pe larg problemele activității 
cultural-artistice a copiilor. în 
ultima vreme — și ciad spun 
aceasta, mă gîndesc la ultimul 
an de învățămînt — experien
țele s-au înmulțit. Pionierii, sti
mulați de dorința de a omagia 
semicentenarul partidului cu 
acțiuni dintre cele mai frumoa
se, au îmbogățit ei înșiși agen
da inițiativelor și. firesc, a ac
tivităților cultural-artistice. Po
trivit părerilor exprimate in 
plenară, efervescența vieții cul
tural-artistice existentă astăzi 
în unitățile și detașamentele 
pionierești trebuie menținută. 
Deci, efortul va trebui concen
trat asupra generalizării iniția»

tivelor. pentru așezarea mai 
bună a activității cultural-artis
tice în procesul educa tional- 
formativ.

Două idei de bază se pot des
prinde. Una ar fi aceea ca ac
tivitatea cultural-artistică oferi
tă copiilor sâ-și lărgească sfera 
de cuprindere pentru a reuși să 
capteze in cîmpul influenței ne 
toți pionierii și școlarii. - Obiec
tivul continuă să rămină de 
mare actualitate, lntrucît ne pu
nem problema ca ofertele cul- 
tural-artistiice din anii copilă
riei să-1 formeze pe viitorul 
consumator de timp liber ca om 
cultivat, capabil de discernă- 
mi nt în fața valorilor și non 
valorilor culturii și artei con
temporane.

A doua idee, a fost aceea de 
a-1 privi pionier și in ipostază 
de creator. Concluzia : spec ta-

Convorbire consemnată de 
LUCRETIA LUSTIG

(Continuare in pag. a ll-a)
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armei, în urmă cu citeva săptd- 
mîni mai cochetau încă cu rigla 
de calcul sau aparatul de măsu
ră. Ce adincă, ce tulburătoare 
semnificație are pentru om acest 
cuvînt minunat: patria! Și, iată, 
în această zi ei vor trăi emoția 
momentului solemn, unic în via
ța fiecărui ostaș, a depunerii ju
rământului militar —• legămînt 
sacru față de patrie, partid și 
popor, act fundamental al tutu
ror celor ce slujesc sub drape
lul Republicii Socialiste Româ
nia. Exprimă acest moment per
manenta, indisolubila legătură a 
generațiilor tinere cu patria și 
poporul și, mai cu seamă, ex
primă acest moment încrederea 
și atașamentul profund al tine
rei generații față de Partidul 
Comunist Român, conducătorul 
înțelept al poporului, făuritorul 
tuturor înfăptuirilor prezente și

Locotenent-major 
N. RADU

(Continuare în pag. a ll-a)
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La Brănești, Ilfov

șantier județean
al tineretului

Brănești, 25 aprilie 1971.
încă din zori, tinerii din aceas

tă localitate, elevi și membri coo
peratori, 
didactice 
sportivă 
careu al 
muncă 
proape două sute de tineri, or
ganizați în șase brigăzi «-au ali
niat, iar comandanții au dat ra
portul. „...cei 30 de membri al 
brigăzii nr. 1 sînt gata pentru 
deschiderea șantierului..., rapor-

mecanizatori și cadre 
«-au adunat la baza 
a comunei, în primul 
Șantierului județean de 
voluntar-patriotică. A-

tează
dantul
membri
gata...".
șează
lor: 50
pentru .
nari, suprafață ce va fi cultivată 
cu porumb. încă de anul acesta 
trei sute de tone ca spor de re-

Nicolae Toader, coman- 
brigăzii". „...cei 32 de 

ai brigăzii nr. 2 sînt 
Un panou expus înfați- 
angajamentul brigadieri- 

de hectare amenajate 
irigații în punctul Băje-

G. F.

(Continuare în pag. a ll-a)

încă n-au
Cum întreaga suprafață plani

ficată a fi plantată cu cartofi 
a fost realizată, principala pro
blemă a actualei campanii agri
cole in județul Sibiu cămine po
rumbul. Cu realizarea de 70 la 
sută din planul total de insămîn- 
țări, județul ocupă — la nivelul 
rapoartelor țării — un loc bun. 
Cum insă condițiile locale au

In ansamblu

situația e bună,

dar unele unități

început semănatul
fost și continuă să fie mult mai 
favorabile decît în celelalte ju
dețe, acest procent este totuși 
nemulțumitor. în multe unități, 
paradoxal, tocmai aceste condiții 
au determinat pe specialiști să 
nu se prea grăbească, gîndind că 
este timp suficient. O dovedesc 
și decalajele mari existente în
tre unități. în timp ce la C.A.P.

CROSUL TINERETULUI

IN SPRINT SPRE... 
MAREA FINALĂ

FOTBAL : Etapa XXI : Rapid s-a distanțat 
la 2 puncte

O

GIMNASTICĂ : Absențe regretabile

ATLETISM : Argentina Menis — a reali
zat prima performanță mon
dială a anului.

CULTURISM : „Forță, sănătate, armonie 
fizică" — Lecția a lll-a.

Cristian Întreaga suprafață pla
nificată era însâmînțată, la uni
tatea vecină, cea din Orlat, lu
crarea nici nu începuse. La fel 
și la cooperativa din Cirtișoara. 
Nici unul din cele 110 hectare 
prevăzute în plan nu primise să- 
mînță. „Avem terenul pregătit 
din timp, dar nu am putut în
cepe pentru că oamenii mai lu
crează încă la loturile personale 
— ne spune inginerul șef al u- 
tății, Hie Geleru. Datorită con
dițiilor foarte grele de sol în 
care lucrăm trebuie să semănăm 
porumbul, pe rînd, manual, cu 
îngrășămite naturale. fiindcă 
numai așa obținem producții 
mari. Vă dați seama că este ne
cesar un mare număr de brațe 
de muncă". Administrarea ma
nuală a îngrășămintelor este 
desigur o practică care a dat a- 
ici rezultate. Nu însă singura, 
cea mai rațională, și mai ales 
cea mai recomandabilă în aceste 
zile în care timpul presează. De 
la Direcția agricolă ni s-a spus 
că este totuși realizabilă aplica
rea semănatului mecanic, în con
dițiile administrării unor doze 
sporite de îngrășăminte chimice. 
Există deci și o altă soluție mai 
bună, există și posibilități mate
riale. De ce atunci nu se proce
dează în consecință ?

La alte unități factorul limita- 
tor al vitezei zilnice de semănat 
îl reprezintă secțiile de mecani
zare. Un exemplu tipic îl oferă 
cooperativa agricolă din Avrig. 
Aici, munca cooperatorilor a fost 
temeinic organizată. Prin apli
carea acordului global la cul
tura porumbului oamenii sînt 
direct interesați în realizarea u- 
nui semănat bun, la timpul op
tim. ..Contractînd suprafețele de 
porumb pe grupe de familii și pt

OCTAVIAN MILEA
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RĂSPUNS LA CHEMAREA 
BRIGADIERILOR DE LA LOTRU

Legămint Al ll-lea Festival național

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

Chemarea voastră, dragi bri
gadieri de pe Lotru, a fost pri
mită cu viu interes de toți ti
nerii de pe șantierul Amenajării 
hidroenergetice a Someșului. 
Peste 1 400 de tineri constructori 
ne-am constituit azi, in preajma 
gloriosului jubileu al partidu
lui, în Șantier Național al tine
retului, hotăriți să ne sporim e- 
fortul pentru ca alături de 
constructorii vîrstnici, veterani 
ai șantierelor, să ridicăm o nouă 
cetate a luminii aici, pe malu
rile Someșului.

Pentru edificarea acestui o- 
biectiv important al economiei 
noastre naționale, vom contribui 
prin munca noastră plină de 
avint la străpungerea munților 
cu peste 48 000 metri de galerii 
in vederea unirii a 8 cursuri de 
apă in trei lacuri de acumulare, 
cu o capacitate de peste 300 mi
lioane metri cubi ; depunerea a 
peste 2 milioane m.c. anroca- 
mente în corpul barajului de la 
Fintînele ; 
raje în 
turna aproape 
ion ; montarea 
tilaje care vor 
mul energetic 
260 megawați.

In acest an brigadierii 
fierului național își vor____
aportul la executarea a 100 230 
m.c. excavații subterane. 700 000 
m.c. excavații la suprafață, 
turnarea a 6 080 m.c. betoane in 
subteran, șl 54 000 m.c. betoane 
la suprafață ; Ia realizarea an
gajamentului colectivului de 
constructori de a-și depăși pla
nul producției globale, cu 4 mi
lioane lei și a obținerii de eco
nomii prin reducerea prețului 
de cost în valoare de 500 000 lei.

Ne vom snori zilnic eforturile, 
priceperea șl hărnicia pentru in-

ridicarea a 5 ba- 
corpul cărora vom 

200 000 m.c. be- 
a 8 400 tone u- 
inscrie în 
național

siste- 
peste

Șan- 
aduce

cleplinirea sarcinilor de produc
ție, pentru realizarea în fapt a 
angajamentului luat de a scurta 
termenele de execuție la bara
jul lacului de acumulare Gilău 
cu 15 zile și la galeria de de
viere a apei de la barajul Fin- 
tinele cu 60 de zile. Conștienți 
de necesitatea unei temeinice 
pregătiri tehnico-profesionale 
anul acesta vom extinde cursu
rile de calificare, formele (le 
perfecționare a cunoștințelor 
profesionale, olimpiadele și con
cursurile pe meserii, excursiile 
documentare, schimburile de ex
periență și alte activități care 
să determine o puternică miș
care de mase în rîndul tineri
lor constructori pentru știință și 
tehnică, pentru promovarea 
noului în producție.

Vom participa la acțiunile de 
organizare și amenajare a 
punctelor de lucru, de înfru
musețare a căminelor muncito
rești. la gospodărirea materiale
lor de construcții, strîngerea u- 
nei cantități de 300 tone metale 
vechi și deșeuri de materiale, 
realizing economii in valoare 
de 450 000 lei.

Vom depune eforturi stărui
toare în pregătirea politlco- 
ideologică, culturală și spiri
tuală.

String uniți în gindurî și 
fapte, noi. purtători ai bluze
lor albastre, brigadieri în Apu
senii înfrățiți cu istoria, vă a- 
sigurăm. dragi tovarăși de pe 
Lotru, iubiți părtași ai întrece
rii de pe celelalte șantiere, că 
în viitoarele magistrale de lu
mină ale României socialiste va 
bate cît mai puternic și inima 
noastră.

BRIGADIERII DE PE ȘANTIERUL 
NATIONAL AL TINERETULUI 
„AMENA HînroENER-

GETICĂ" SOMEȘ

Șantierul nafional
(Urmare din pag, 1)

viitoare, stindardul sub care, la 
nevoie, generațiile toate se vor 
ridica să apere cu arma în mină 
libertatea, independența și suve
ranitatea patriei și a poporului 
muncitor, lh fața tricolorului 
desfășurat, a comandanților lor, 
viitorii ofițeri de rezervă, care-și 
încheie un drum și pornesc pe 
un altul în anul 50 al partidului, 
și-au exprimat, ca pe cel mai 
ferm angajament închinat glorio
sului jubileu al partidului, 
hotărîrea unanimă de a munci 
în așa fel incit, împreună cu cei
lalți militari, să înfăptuiască la 
cel mai înalt nivel toate sarcinile 
trasate armatei de către secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al României, co
mandantul suprem al forțelor 
armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„...Jur să fiu devotat poporului 
muncitor, patriei mele și condu
cerii de stat a Republicii Socia
liste România...**.

Inimi încărcate de emoție 
pulsează la unison cu inima ță
rii. Gînduri, bărbătești și nobile 
gînduri în fața drapelului, în- 
semnînd tot âtîtea angajamente 
de însușire temeinică a cunoștin
țelor politice și militare.

— Sînt elevul...
Mihail Bălănici, Ovidiu Oni- 

șor, Ilie Siminiceanu, Adrian Re- 
tezatu, Mihai Beriea, Șerban 
Ștefănescu... Nume la capătul 
unui drum de 20 sau 25 de ani 
și începutul altuia, mai îndrăz
neț, spre slujirea cu credință a 
patriei. Ingineri, profesori, cer
cetători. Tineri cu gînduri, firi 
și profesii diferite își fac astăzi 
un nume comun: ostaș al patriei 
socialiste și un crez comun : în
sușirea temeinică a măiestriei și 
tehnicii militare pentru a fi 
dre de nădejde ale armatei 
patriei noastre socialiste.

Intre 2? și 28 aprilie a.c. la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Pitești are loc 
faza finală a^celui de al II-lea 
Festival național al cineaștilor 
amatori de la orașe și sate. Fes
tivalul este organizat de Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Co
mitetul Centra] al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor. Spicuim din program :

Luni, 26 aprilie : — filme < 
cumentare.

Marți, 27 aprilie : — filme ț 
ințifice și tehnice, filme 
montaj, filme de animație, 1 
me de reportaj — anchetă, 1 
me sportive și turistice.

Miercuri, 28 aprilie, cea de a 
treia zi a Festivalului va fi re-

al cineaștilor amatori

zervată filmelor experimentale, 
filmelor de reportaj, precum și 
filmelor artistice.

OLIMPIADA ȘCOLARA 
DE FIZICA — 1971

do-

ști- 
de 

fil- 
fii-

Astăzi, la Liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală a în
ceput faza republicană a o- 
limpiadei școlare de fizică. 
Timp de două zile, 680 de 
elevi liceeni din întreaga 
țară, cîștigători ai fazelor 
anterioare ale concursurilor, 
vor fi solicitați intr-o între
cere deloc ușoară, care îi 
va desemna pe cei mai buni 
fizicieni.

Ca de obicei, vom fi pre- 
zenți, marți la festivitatea 
de premiere.

A. C.

(Urmare din pag. J)

tor, organizator ori creator 
fiecare copil trebuie să-și 
se-ască locul său propriu în .. 
tivitatea oferită de organizația 
pionierilor.

gă- 
ac-

— Bănuim că s-au con
turat și modalități speci
fice care să faciliteze 
realizarea unor asemenea 
idei generoase.

țiuni în interiorul unei singure 
manifestări pionierești. care 
poate capta o mare participare. 
Se impune, de pildă, tot mai 
mult serbarea cîmpenească.

Așadar, mobilitate în recepta
rea ineditului și valorilor din 
vitxța organizațiilor pionierilor.

CRONICA
U. T. C.

S îmbăta a părăsit Capitala 
o delegație a C.C. al U.T.C., 
condusă de Ion Boncotă, ad
junct de șef de secție, care 
va întreprinde o vizită în Re
publica Federală a Germaniei, 
la invitația Organizației Tine
retului Liber Democrat.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- i 
peni, au fost de față Nico- i 
lae Cacoveanu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T-C., și 
alți activiști ai C.C. al U.T.C.

ții se va perfecționa mai mult 
și va cuprinde aspectele prac
tice ale activității educative a- 
tunci cînd un număr de ute- 
ciști — potrivit prevederii sta
tutului U.T.C. — vor activa ca 
ajutori de comandanți de pio
nieri.

ÎNTOARCEREA de la sofia
A DELEGAȚIEI P.C.R.

Duminică după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind de 
la Sofia, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.O. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Constan
ța al P.C.R., și Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socia
list® România în Republica 
Populară Bulgaria.

La sosire pe aeroportul Oto- 
peni delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului E- 
xeoutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad și

Ion Cîrcei, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Borislav Kon
stantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Popu
lare Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecare pe aeroportul din 

Sofia, delegația a fost salutată 
de Pencio Kubadinski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul con
strucțiilor și arhitecturii, An- 
ghel Țanev, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P C.B., Mari Ivanov, membru al 
C.C. al P.C.B., ministrul con
strucțiilor de mașini. Constantin 
Atanasov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.B., Spas Gos- 
podov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București.

Au fost prezenți Nicolae Ble
jan, ambasadorul României la 
Sofia, membri aî ambasadei și 
aî agenției economice cu fami
liile lor.

al Comitetului județean 
al P.C.R., a tovarășului 
Marțian, prim secretar al 
al U.T.C., ministru pentru 
blemele tineretului, a tovară
șului Octavian Groza, minis
trul energiei electrice.

„Faptul că acest șantier na
țional se constituie acum, cu 
puțin timp înaintea aniversă
rii gloriosului semicentenar al 
partidului — spunea tovarășul 
Dan Marțian — înseamnă un 
prilej în plus de a descifra 
înaltele răspunderi pe care 
partidul, Comitetul Central în 
frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le încredințează ti
neretului**.

Inginerul Mircea Hartea, di
rectorul general al Șantierului, 
și Teodor Petche, secretarul co
mitetului de partid al șantie
rului, au reconstituit în fața ti
nerilor etapele pe care le va

Cluj
Dsn 
C.C. 
pro-

străbate șantierul pînă la faza 
fi ”ală.

în cuvinte emoționante, pre- 
zentîndu-și angajamentele, 
s-au exprimat tinerii Vasile 
Bates și Constantin Toma, ca
re in numele întregului colec
tiv, al tuturor brigadierilor, au 
ținut să arate hotărîrea lor de 
a nu precuveți nici un efort 
pentru ca Someșul să devină 
un veritabil izvor de lumină. 
Cu un astfel de sentiment și 
profundă adeziune la înțeleap
tă politică a partidului, s-a 
răspuns chemării lansate de 
brigadierii de pe Șantierul Na
tional al tineretului „Lotru**. A 
fost adoptată și trimisă o te
legramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Mir on Crișan, comandantul 
șantierului național, a expri
mat în final, în numele între
gului tineret de pe șantier an
gajamentul solemn că tinerii 
brigadieri vor fi la înălțimea 
deosebitei răspunderi ce le re
vine.

Primul șantier
județean

ca-
fi

(Vrmare din pag. I)

coltă. Prin munca lor de 
săptămîni vor realiza un volum 
de excavări la canale de aproape 
patru mii metri cubi pămînt. în 
cinstea semicentenarului Partidu
lui se vor executa aproane 40 la 
sută din volumul lucrărilor.

Cu șase autocamioane, briga
dierii s-au îndreptat către șantie
rul de lucru.

Valea acumulărilor de pe lacul 
Pasărea devine astfel încă o do
vadă a hărniciei tinerei generații, 
materializată în obiective econo
mice de certă însemnătate, o- 
biectivul ințiat de ei fiind primul 
din cele șase șantiere locale care 
vor ființa pe tot timpul anului 
1971 în județul Ilfov.

șase

Însămînțarea porumbului

— Modalitățile sînt oferite d® 
însăși viața pionierilor. Subli
niez, însă, că ne-am pus mai 
întîi problema de a elunina as
pectele critice de natură sa a- 
fecteze intențiile cele mai bune 
în domeniul la care facem re
ferință. Nu vom reuși să ajun
gem la o activitate cultural-ar- 
tistică de masă atita vreme cit 
nu vom combate cu permanen
tă tendință de profesionalizare 
în acțiunile copiilor, festivis- 
mul, grandomania, activitatea 
consacrată unicului scop de a 
se câștiga un concurs, de a rea
liza un spectacol gigantic, de a 
face o expoziție ori de a edita 
o lucrare. Tendințele de aceas
tă factură au fost sesizate, acu- 
zindu-se faptul că ele dimi
nuează spontaneitatea activită
ții copiilor.

In această ordine, mi se pare 
important cum apreciem, de 
pildă, interesul copiilor pentru 
muzica ușoară și dansul mo
dern. Cred că trebuie să avem 
înțelepciunea de a nu ne face 
că nu observăm acest intere®, 
ci, dimpotrivă, sâ fim gaia să-i 
dăm un răspuns inteligent. Sus
țin exemplul cu o experiență 
din viața pionierilor sibieni. 
Aici, de cîțiva ani se desfășoară 
o acțiune de mare popularitaie, 
intitulată „Dansul generațiilor". 
De fapt, un studiu viu, sugestiv 

I și creator întreprins de pionieri 
I asupra evoluției dansurilor 

muzicii generațiilor pînă în 
lele noastre. Nu exagerez 
nimic spunând că de aici, 
mai multi au făcut pasul 
mător. spre sala de concert — 
30 la sută din publicul acestor 
săli formîndu~l școlarii și pio
nierii. Promovînd formațiile 
folclorice tradiționale și forma
țiile de muzică ușoară, nu în
seamnă neglijarea formațiilor 
de cameră, corale, orchestrele 
simfonice, ansamblurile de ope
retă etc. Sîntem intr-o etapă 
din viața organizației pionieri
lor. cfiiid ni se cere să reconsi
derăm viziunea despre activita
tea cultural-artistică a copiilor. 
Aceasta nu mai trebuie să în
semne neapărat spectacolul cu 
rigorile lui : scena, formația 
artistică, programul, dirijorul, 
publicul. A apărut nevoia îmbi
nării mai multor genuri de ac-

— Vâ propunem să a- 
bordați în continuare o 
problemă la care Congre
sul al IX-lea al U.T.C. a 
făcut o referire aparte — 
și anume, legăturile din
tre organizația tineretu
lui și cea a copiilor, în
trepătrunderea unor acti
vități ale uteciștilor si 
pionierilor. Cum vedeți 
dv. perfecționarea acestei 
conlucrări ?

— S-» anunțat data 
Conferinței pe țară » Or- 
ganizatiei Pionierilor —* 
23—24 octombrie. Am 
dori să faceți ci te va pre
cizări privind acest eve
niment din viața organi
zației.

(Urmare din pag. 1}

tona de produs — ne spunea 
cooperatorul loan Vasile, cîști- 
gul nostru este mai mare dacă 
recoltăm mai mult. Dacă ar fi 
fost numai după noi termi
nam mai din timp semă
natul*. Cum nu s-a întîm- 
plat după dorința coopera
torilor, din cele 250 hectare pre
văzute erau realizate doar 180. 
„Mecanizatorii de la secția care 
ne deservește (secție condusă de 
Daniel Fuss) s-au învățat să fie 
mereu împinși de la spate — ne 
declară președintele C.A.P., ing. 
Ilie Tărășan. Nu sînt toți opera
tivi în remedierea defecțiunilor, 
dornici să lucreze cit mai multe 
ceasuri din zi. deși asta este în 
folosul lor. Astăzi, de exemplu, 
mecanizatorul Vasile Giurgiu, re
partizat să lucreze la erbicida- 
rea porumbului, a sosit la cîmp 
abia la ora 10. motivînd că nu 
a avut baterie și că i-a trebuit 
timp pînă să pornească tracto-

rul. Aflăm că și pentru directo
rul S.M.A. Avrig, ing. Romulus 
Costactie ziua de lucru este, în
tre două trenuri, și atunci atitu
dinea unor mecanizatori apare 
în parte explicabilă. Deși tinăr, 
inginerul Costache a fost inve
stit cu o muncă de mare răspun
dere. pe care trebuie să o ono
reze. Acum, în aceste zile hotă- 
ritoare, graba trebuie să se ma
nifeste în încheierea lucrărilor 
de însămînțat și nu la plecat 
de pe cîmp înainte de asfințitul 
soarelui. Tot tînăr este și ingi
nerul Anton Kiraly, de peste un 
an președintele C.A.P. Bruiu. 
Pe el l-am găsit însă la ceasu
rile înserării, pe cîmp. printre 
oameni, grăbind terminarea se
mănatului pe cele 190 hectare. 
Pentru a doua zi nu mai rămă
seseră de însămînțat decît 15 
hectare. Prin exemplul său per
sonal. a antrenat atît pe meca
nizatori cît si De cooperatori la 
o muncă susținută, temeinic fă
cută. Am văzut cum tinerii me-

Uzina „23 August"
B-dul Muncii 256, sector III, București, tramvai 23, 24, 

mașina 65, 79, 100, 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
Șl PROVINCIE :

— Strungari
— Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși
— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni
— Macaragii

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

canizatori ca Ioan Rafailă, Wil- 
lhelm Schuster, Ioan Vales chi, 
(membri ai secției S.M.A. Ar- 
pașul de Jos) executaseră pe te
renuri în pantă, grele, lucrări de 
foarte bună calitate. „Toată su
prafața am «ngrijit-o la fel" — 
se mîndrea cu deplin temei loan 
Rafailă. Nici nu se pune pro
blema să nu tragem cît putem 
de tare. Este doar în interesul 
nostru. Cu cît facem lucrări de 
mai bună calitate, cu atît pro
ducțiile sînt mai mari și deci 
mai mari vor fi și cîștigurile 
noastre". In același spirit de pu
ternică cointeresare lucrează și 
membrii cooperatori. ,Am văzut 
că de anul acesta, pentru rine-i 
harnic și plata e pe măsură — 
ne mărturisesc ei. Faci porumb 
mai mult, iei și bani și produse 
mai multe. Care om o să fie a- 
cela din grupa ce ia în primire 
parcela respectivă sâ nu mun
cească așa cum trebuie ? II lasă 
ceilalți să facă treabă de mîn- 
tuialâ ? Nu-1 lasă. Și asta e 
foarte bine" Noul sistem de 
retribuire a muncii a constituit 
în această primăvară un adevă
rat ferment al activității majo
rității cooperatorilor. Am vizitat 
și unități ca Broșteni, Păuca, 
Lomneș, Velț. unde s-a raportat 
încheierea semănatului cu multe 
zile înainte, ca Altina, Armeni. 
Apold, care mai aveau puțin 
pînă la finiș și pretutindeni ni 
s-a oferit ocazia să constatăm 
acordul total al cooperatorilor 
fată de acest sistem rational de 
retribuire a muncii, hotărîrea lor 
de a îngloba în plata cuvenită 
ore de muncă făcute bine și la 
timp. Conducerile unităților, 
specialiștii, trebuie să folosească 
și sâ canalizeze această angajare 
a oamenilor pentru încadrarea 
tuturor lucrărilor nu numai în 
parametrii calitativi, dar și In 
perioadele optime ale calenda
rului agricol.

w

MUNCITORI 
CURSURI DE

NECALIFICAȚI PENTRU CALIFICARE PRIN 
SCURTA DURATĂ ÎN MESERIILE DE :

și
Zi- 
cu 
cei 
ur-

PRINTRE COLINELE VERZI 
este o ecranizare. Dacă nu ne 
sperie categoricul, atunci să-l 
spunem : PRINTRE COLINELE 
VERZI este un model de ecra
nizare. Autorul filmului și cărții 
(„Animale bolnave"), Nicolae 
Breban, după cum a declarat, 
refuză de la început această ac
cepție. Nu este însă, după păre
rea noastră, în acest caz nici un 
jrgoliu, nici o neînțelegere ci 
doar dovada unei probități cine
matografice „in spe“... Adică : 
Nicolae Breban știe ce este o e- 
cranizare, o temă tratată altfel, 
ca un fel de traducere dintr-un 
limbaj intr-altul a aceluiași con
ținut. Ca regizor de film, Nico
lae Breban tace o traducere 
exemplară romanului său „Ani
male bolnave".

Dacă au ne place filmul aces
ta, PRINTRE COLINELE 
VERZI, cu un titlu monoton — 
metaforic — frumos - exact, în 
maniera titlurilor americane, 
nu este vina regizorului ci a 
scenaristului. Acest PRINTRE 
COLINELE VERZI este excelent 
văzut filmic, dar deloc gîndit 
cinematografic. Imaginile lui țin 
de Imaginația unui cititor ideal 
și deloc de ceea ce anume tre
buie să vadă un spectator de 
film.

Argumentele fiind lesne la 
îndemînă, să le enumerăm : 
dramaturgia ,story-ul acestui 
film, aparține unor cuvinte, un 
monolog, două - trei - patru, la

— Conducerile celor două or
ganizații au stabilit un sistem 
de informare în problemele de 
interes reciproc. Avem și ex
periența unor brigăzi comune

Experiențe 
valoroase

ale C.C. al U.T.C. și ale Consi
liului nostru, care au studiat 
activitățile realizate în colabo
rare de către uteciști și pio
nieri, inițiativele lor pe acest 
teren. într-o ședință a Biroului 
Consiliului au fost examinate 
analizele întreprinse de brigăzi. 
Concluziile sînt de bun augur. 
Conlucrarea celor două organi
zații se așează pe bune prin
cipii. Mă refer la înmulțirea 
activităților comune în pregăti
rea pionierilor pentru a deveni 
uteciști. Sînt numeroase activi
tăți cultural-artiistice și sportive 
care se detsfășoară cuprinzîrud 
pionieri dar și uteciști din cla
sele mai mari ale școlii gene
rale. Constatăm însă o dificul
tate : relațiile de colaborare se 
încheagă mai anevoios tocmai 
acolo unde ar trebui să primeze 
— in organizațiile școlilor. Aici, 
lucrurile au încă aspect decla
rativ ; se recunoaște necesitatea 
conlucrării, dar. în practică, se 
realizează puțin. Trebuie depă
șit stadiul de a socoti că rela
ția uteciști-pionieri se rezumă 
la acțiuni pregătitoare pentru 
primirea copiilor în U.T.C. Co
laborarea celor două organiza-

•— După cinci ani de la pri
ma conferință, oea de-a doua 
are menirea să analizeze modul 
în care organizația copiilor și-a 
îndeplinit mandatul încredințat 
de partid. O analiză care va 
permite revederea activității 
pionierești în lumina cerințelor 
actuale ale societății, ale evo
luției școlii noastre în general 
și al procesului educațional. în 
special. Va fi o conferință de 
lucru, care va aduce în lumină 
experiențele de valoare, va dez
bate modificările ce se impun 
în documentele statutare ale 
organizației. Mă refer, de pildă, 
la propunerea pe care o facem 
ca pionieria să înceapă ia 7 ani.

Conferințele la nivel orășe
nesc. municipal ori județean, 
care au loc în luna iunie și. 
respectiv, în septembrie, vor 
anticipa dezbaterile din Confe
rința pe țară, incit aici vor pu
tea fi supuse discuției lucruri 
deja gîndite, perfectate.

Vreau să remarc, în final, un 
element cu totul nou pe care-1 
vor promova conferințele oră
șenești. municipale, județene și 
Conferința pe țară. în cadril 
acestor organisme de lucru se 
constituie, pentru prima oară, 
secțiuni ale copiilor. în luna 
mai, pionierii își vor delega re
prezentanții din active 
secțiunile lor în cadrul 
rințelor.

Duminică dimineața a părăsit 
Canitalâ, delegația militară a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de general de 
armată O Gin U, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Marelui Stat Major al Ar
matei populare coreene, care a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră.

Duminică dimineața a sosit în 
Capitală, Maurice Stans, minis-

trul comerțului al S.U.A., care, 
împreună cu soția va face o vi
zită în România la invitația mi
nistrului comerțului exterior, 
Cornel Burtică.

Ministrul american șl colabo
ratorii care îl însoțesc, va avea, 
în timpul șederii în țara noas
tră, întrevederi cu personalități 
ale vieții de stat și economice 
românești, cu care prilej vor 
fi discutate o serie de modalități 
referitoare la dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor econo
mice dintre România și S.U.A.

ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE

Spectacole sătmărene

pent ni 
oonfe-

expll-— Dacă vreți să 
câți ce rol vor avea a- 
ceste secțiuni ale pionie
rilor.

— în primul rlnd. ele consti
tuie o formă a dezvoltării de
mocratismului in organizația 
copiilor. în fond. In organizația 
lor, pionierii. se exersează pen
tru activitatea. .social obștească 
de mai Urziți. în aceste secții 
vor discuta proiectul de statut, 
probleme ale vieții de organi
zație. Consider că este un man
dat de încredere pe care pio
nierii noștri 11 merită — pri
mul lor mandat social pe care 
și-1 vor onora cum se cuvine.

I Cel dinții spectacol al Teatru
lui de Nord din Satu Mare, 
secția maghiară, a adus în aten
ție textul unui tînăr autor de 
limbă maghiară din localitate, 
dotat cu o certă sensibilitate 
lirică, și nu lipsit de un real 
simț al teatrului : Kocsis Istvân. 
Prin aceasta a șasea lucrare a

I sa, „Amurgul lui Bolyai Iânos", 
Kocsis Istvân asemeni multor 
creatori ai noștri, se dovedește 
pasionat de examinarea opțiuni
lor etice ale personalității, de 
examinarea acelor opțiuni care 
au' fost de natură „să transfor
me viața în destin". Monologul 
dramatic scris de Kocsis Isvân 
aduce pe scenă un Bolyai fră- 
mîntat de întrebări, un Bolyai 
în plină criză. însingurat. izolat 
și parcă uitat de oameni, Bolyai 
își rememorează existența, mo
mentele ei de răscruce, momen
tele in care — la început inspi
rat de romantismul tinereții, 
apoi din ce în ce mai lucid — a 
ales mereu, din mulțimea dru
murilor posibile — știința ; lu
mea pură, deschizătoare de pers
pective cosmice pentru om, a 
matematicii. (Și aceasta nu o 
dată, cu' prețul sacrificării ce
lorlalte predispoziții, unele chiar 
„mai omenești", ale personali
tății sale proteice).

„Amurgul lui Bolyai Iânos" re
prezintă o pledoarie pentru ac
tivitate străină de orice aspira
ție egoistă ; pentru „drumul cel 
greu". existenta eroică pusă în

„Printre
„concurență" cu un „tabu*, 
(Charlie Chaplin în „Dictatorul" 
vorbea, la sfîrșitul filmului, 
șase minute pe cînd acum re
cordul este matematic depășit). 

Eroul filmului, Paul, nu este 
un „raisonneur". Funcție ade
seori esențial dramatică, ci un 
colportor ■ el povestește ceea
ce nu vede și vede lucruri des
pre care, cinematografic, „ta
ce*. Și dacă așa se prezintă 
el ca erou, insistenta lui mono
logare aparține unei structuri 
mai mult literare și mai puțin 
cinematografice, Spre exemplu, 
toate naivitățile sale, refugiul 
său în cuvinte ce denumesc ne- 
întîmplate acțiuni, mitomania 
lui nu ne spune, în PRINTRE 
COLINELE VERZI, nimic. Cel 
mult, forțînd lucrurile, ne pu
tem închipui că în această pos
tură existențială a Iui față de o 
realitate dură (cîteva crime 
într-un mediu în care se întro
nează suspiciunea) el reprezintă 
indiferența morală, o apatie la 
fel de condamnabilă ca și liniș
tea cuvioasă sub care, la rîn- 
du-i se ascunde paranoicul Mi- 
loia. Dar aceasta este o inter
pretare fortuită, filmul rămî- 
nînd în tiparele clasice ale in
trigii polițiste. O intrigă exce
lentă pe care regizorul o scapă 
voit din mină, adept al unui fel 
de a vedea, de a nota cu unel
tele cinematografului eveni
mente care nu se „adună" în
tr-un film.

Foarte multe secvențe discu
tate separat sînt excelente. 
Plimbările lui Paul pe străzile 
orășelului montan, spre exem
plu, întrec în expresie monolo
gul care le însoțește. Există 
chiar o imagine în care, mer-

colinele verzi"
gînd pe o stradă în pantă, ai 
impresia că eroul plutește de-a 
dreptul peste acoperișurile ora
șului, așa cum de fapt el și plu
tește peste realități pe care nu 
vrea să le înțeleagă pentru că 
nici nu-1 interesează. Dacă aici 
avem o strălucită imagine 
funcțională, nu același lucru îl 
putem spune despre, de exem
plu, violul pe prundul unei ape, 
simplă calofilie de un gust dis
cutabil, care șochează inutil.

Există, de asemeni, niște „fu
rii" bune într-un text literar 
dar fără „valută" cinematogra
fică. Anchetatorul (interpretat 
de Ion Dichiseanu) nu-i decît 
un personaj brutal. Ce face și 
cum face el în PRINTRE CO
LINELE VERZI, vrînd să des
lușească două crime, e un 
transplant kafkian zadarnic. 
Desigur, este posibil un aseme
nea personaj ciudat. Cu o con
diție : sâ nu fie investit cu o 
funcție care să reprezinte mo
rala tuturor, chiar dacă i se o- 
pune spectaculos, ținînd seama 
că e locotenent-colonel de mili
ție, un plutonier (interpretat
excelent de Ion Caramitru),
sfios, drăguț — demn — cult — 
nervos. Rezolvarea (aflăm 
ne-i asasinul) nu mai este 
film, nici literatură. Doar 
încercare moralizatoare de 
didacticism neconvingâtor. 
ne aflăm, în PRINTRE COLI
NELE VERZI, în fața unei 
ciocniri de forțe, Arion și Mi- 
loia, pe de o parte, și ancheta
torul pe de altă parte, chiar 
dacă este vorba de o crimă, ci 
într-o confruntare asupra con
diției umane. Și forța legii și

ci
nici 

o 
un 
Nu

a omului care o reprezintă tre
buie să stea în dreptatea legii 
și a omului și nu în exercitarea 
în gol a unei puteri. Interoga
toriul nocturn de pe același 
sumbru mal de apă e un joc ab
surd de-a puterea. O putere 
care parcă se privește în oglin
dă, admirîndu-se. Premisele 
dezbaterii de idei pe care do
rea s-o propună PRINTRE CO
LINELE VERZI erau cele ale 
unui.singur personaj, plutonie

rul. Și tocmai el a fost uitat, o 
bună parte din film, și regăsit 
și doar pus în final să îndepli
nească o formalitate : arestarea 
criminalului.

S-ar părea că acest film este 
un eșec. Și, într-un fel este un 
eșec. Dar, cu o singură condi
ție : „eșecul" acesta e un fel de 
victorie. Cam amară, însă vic
torie. Se vede la un nou și bi
nevenit cineast, scriitorul Ni
colae Breban, ceea ce nu 
văzut decît foarte rar în fil
mele noastre : o realitate care 
ne suprinde tocmai pentru 
că este firească. între ea și 
noi nu se interpune nimic. Mă 
refer, bineînțeles, la realitatea 
orașului, . a fabricii, a oameni
lor, a chipurilor și îmbrăcămin- 
ții chiar. Un firesc, un „deja 
vu* care este al filmului din
colo de film. A fost ajutat aici 
de un operator excelent, Aurel 
Kostrakiewicz, de un compozi
tor foarte bun, Tiberiu Olah, și 
de o întreagă echipă de tehnici
eni Care a făcut din PRINTRE 
COLINELE VERZI un film 
disoutabil în sensul frumos al 
cuvîntulul.

am

TUDOR STANESCU

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Electricieni
— Turnători
— Oțelari
— Forjori
— Macaragii

f^fnema Studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRA — ora 20.

Candidații pentru cursurile de calificare trebuie sâ înde
plinească următoarele condiții :

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnători, forjori, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personaî- 

învățămînt, telefon 43 04 40 — interior 4.

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează Ia Central (orele 9,15; 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru

lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Festival (orele 9; 12,30; 16,15; 20).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Modern (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18 30: 20,45).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 19,30), Volga 
(orele 9,45; 15; 19) Progresul (ore
le 15; 19).

RENEGATA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 17,45; 20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re), Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Tomis (orele

9,30; 12,30; 16; 19,15), Flamura (ore
le 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Miorița (ore
le 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15),
Bucegi (orele 10; 15,30; 18; 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ■ rulează la Unirea 
orele 15,30; 18), Moșilor (orele 
15,45; 18; 20), Sala Palatului (orele 
17.15: 20,15).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Unirea (ora 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,30).

ROMEO ȘI JULIET A : rulează 
la Drumul Sări (orele 16 si 19).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

ADIO GRANADA ! • rulează la 
Giuleștl (orele 15,30: 18; 20,30), Au
rora (orele 9; 11: 13,30; 15,45; 18; 
2015).

CLANUL SICILIENILOR : ru

lează la Pacea (orele 15,30; 18; 
30,15), Viitorul (orele 15,45; 18), 
Cosmos (orele 15,30; 18).VAGABONDUL • rulează la 
Crîngași (orele .10; 16; 19,30).

TREC ZILELE • rulează la Vii
torul (ora 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE J 
rulează Ia Cosmos (ora 20,15).

MEXIC ’70 : rulează la Vitan 
(orele 15,30: 18).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează Ia Vitan (ora 20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
ia Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

HIBERNATUS rulează la La- 
romet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—17,45 în continuare : program 
de f’Ime documentare (orela 
19,30; 21).

LUNI. 2C APRILIE 1971
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY 8TRINDBERG - ora 20 ; 
Teatru! Mic : TIMP ȘI ADEVĂR 
— ora 19 ; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy) : MICUL INFERN — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : CONȘTIINȚA — 
spectacol festiv —* ora 19 ; (Sala

slujba înaltelor Idealuri umane. 
Lanțul îndoielilor — virtuale 
negații — sfirșește cu o puter
nică afirmație. Examenul critic 
al vieții confirmă, reafirmă — 
in ciuda elementelor contrarii — 
nobila premisă pe care s-a des
fășurat, din tinerețe. întreaga 
existență a savantului.

Monodrama lui Kocsis Istvân 
și-a găsit, la Satu Mare, un bun 
regizor, (Gyongydsi Gâbor), care 
a imaginat pe marginea textului 
o complexă partitură scenică de 
natură să potențeze teatralitatea 
spectacolului. Ea și-a găsit un 
dotat scenograf — Paulovics 
Lâszlă, care a imaginat un ca
dru de joc ce sugerează, 
citeva elemente, termenii
mei. mulțimea posibilităților din
tre care eroul a fost pus să a- 
leagă. El și-a găsit mai ales, un 
fericit interpret: Zsoldos Arpâd; 
un actor inteligent, apt să treacă 
cu ușurință prin stările extreme, 
paroxistice, prin multiplele ..mici 
roluri" ale personajului, un ac
tor capabil de tensionate inte
riorizări, stăpîn pe mijloace de 
exteriorizare moderne, expresive 
prin sobrietate. Deținător al unui 
registru vocal întins, Zsoldos 
Arpâd s-a arătat sigur în arta 
de a lansa cu inteligență — în
tr-o gradație cel mai adesea fără 
reproș — cheile multiple ale 
dramei, numeroasele întrebări 
puse de conștiința mereu neli
niștită a eroului.

Prin „Casa festivităților*, cel 
de al doilea spectacol prezentat 
de către secția maghiară a Tea
trului de Nord din Satu Mare, 
ne-am aflat în fața unei alt® 
remarcabile creații de limbă ma
ghiară apartinind poetului de 
talent, afirmat acum ca un dra
maturg de substanță, Kânyâdi 
Sândor. „Casa festivităților" a- 
duce și ea în atenție o temă ca
racteristică dramaturgiei noas
tre : dezbaterea etică avînd în 
centrul ei raportul dintre gene
rații. „Casa festivităților" pro
pune meditații : măsura în care 
nobilul mesaj al tatălui, al pă
rinților — acești părinți puternic 
antrenați în activitatea de edi
ficare a unei lumi noi — s-a 
transmis eficace, luminînd dru
mul fiilor. De asemenea, gradul 
în care cei trei fii se dovedesc 
anti să preia acest mesaj și o- 
dată cu el responsabilitățile ce 
le revin. Cu excepția (de natură 
să confirme regula) unor evo
luții iremediabil aberante (Naci), 
starea de criză declanșată a- 
proape de la sine, anunță și aici 
un „timp înnoitor". Conștiința 
adîncă a personajelor, nici o cli
pă, definitiv înstrăinate de ade
văratele legi morale și valori 
umane. alimentează procesul 
identificării greșelilor și depă
șirii lor.

Montarea sătrnăreană, regia 
Kovâcs Ferenc clarifică substan
tial textul în direcția ideilor 
sale esențiale, cel mai bine ar
gumentate și realizează — cel 
mai adesea în cadrul unor scene 
de rafinată, îmbinate între co
mic. grotesc și dramatic —. nu
anțate portretizări psihologice, 
îricepînd ca o amuzantă come
die animată de prezența unei 
inimoase echipe a televiziunii, 
spectacolul capătă mai ales în 
partea a doua tonul unei dezba
teri grave și lucide. La reușita 
lui remarcabilă, talentații actori 
sătmăreni Csiki Andrâs, Bartis 
Ildikâ, din nou, de nerecunoscut, 
la interval de o oră, Zsoldos 
Arpâd, Acs Alajos, Torbk Istvan, 
Elekes Emma și alții, șî-au adus 
o substanțială contribuție.

S. IOANA
A

CÎND VINE PISICA (rulează la 
Cinemateca — Union (orele 10,30; 
12,30; 14,30) ; LUPTĂTORII DIN 
UMBRA (ora 16,30).

LUNI, 26 APRILIE 1971
99 lfi.OO Deschiderea emisiuni!. 

Scena. Emisiune de informație și 
critică teatrală • 18,30 Panoramic 
științific • 18,50 Revista econo
mică TV • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 50 de ani în 50 de evocări
• 20,20 Film serial : Cavalerul 
Furtună" (IV) • 21,10 În întîmpi- 
narea semicentenarului P.C.R. 
Ocolul țării în opt luni. Emisiune- 
concurs (ultima etapă) • 22,15 
Cadranele din turnuri vechi — 
program susținut de formația 
„Roșu și Negru" • 22,43 Tele
jurnalul de noapte.
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FOTBAL f
Diagrama etapei

Clasament

BASCHET

Campioana 
echilibrului

Teri s-a încheiat și campio
natul național de baschet femi
nin. Tricourile de campioane au 
revenit și în acest an echipei 
Politehnica din București, antre
nată de prof. Gr. Costescu.

Studentele, cu toate indispo
nibilitățile care de-a lungul 
campionatului le-au diminuat 
potențialul de joc, au avut evo
luția cea mai constantă, s-au 
prezentat ca o formație înche
gată, omogenă, al cărei principal 
atu a fost experiența.

Taflan, Gugiu, Diaconescu, 
Szabados și celelalte eleve ale 
lui Grigore Costescu au realizat 
jocuri spectaculoase, dovedi n- 
du-se, în același timp, și cele 
mai eficace (media punctelor 
înscrise în cele 27 de meciuri de 
către studente depășește 70. în 
timp oe media tuturor echipelor 
oscilează în jurul a 58 de 
puncte).

Politehnica a fost urmată în 
clasament de Rapid (antrenor 
S, Ferencz), I.E.F.S. (antrenor 
I. Nicolau), Crișul șl Sănătatea 
Satu Mare. Dintre aceste for
mații ne-am fi așteptat la mai 
mult de la I.E.F.S.. ewhipă care 
dispune de numeroase elemente 
tinere, cu calități fizice impresi
onante. Dar seriozitatea și per
severența antrenorului Ionică Ni
colau nu a putut evita scăderile 
de formă, datorate, zic gurile 
rele, vieții prea puțin sportive 
a unora dintre viitoare profe
soare de sport.
^Remarcăm din nou formația 
Sănătatea din Satu Mare, care 
«-a impus atît prin tinerețea 
componentelor. în mare parte 
eleve, cît și prin tactica curajoa
să, tinerească, dinamică, impusă 
de antrenoarea Gabriela Both. 
Numai o victorie surprinzătoare 
a Crișului asupra echipei cam
pioane a făcut ca elevele sătmă
rene© să scape locul patru, pe 
care il meritau cu prisosință.

Celelalte 5 echipe, dintre care 
au fost „selecționate" și cele 
două retrogradate, Mureșul și 
Voința nu merită, de fapt, cali
ficativul de formații divizio
nare A.

Dar, despre toate acestea. în
tr-o viitoare analiză, mai amplă, 
a baschetului nostru feminin.

o. faun

RAPID-POLITEHNICA 2—1 (1—1). 
Au marcat Dan (min. 10) și Ma
rin Stelian (min. 86) — pentru Rapid și Incze (min. 1) — pentru 
Politehnica.

FARUL-DINAMO 2—1 (2—1).
Ologu (2) respectiv Deleanu.

STEAGUL ROȘU-UNIV. CRAIOVA 1—o (0—0). In min. 4 meciul 
a fost întrerupt din cauza unei 
ploi torențiale șl reluat după un 
sfert de oră. Golul victoriei a fost înscris de Pescaru (min. 83).

F.C. ARGEȘ-PROGRESUL 3—9 
(3—0). PiteștenJi au realizat trei goluri prin Frățilă (2) și Radu în 
primele 20 de minute ale partidei !

S.C. BACĂU-C.F.R. CLUJ 9—0. 
Emerich Dembrovschî a fost com
plet anihilat de clujeanul Fanea ! 
De remarcat reapariția arbitrului 
Nicolae Cursaru care și-a ispășit 
pedeapsa primită după meciul 
Steaua-Politehnica.

C.F.R. TIMIȘOARA-JIUL 1—2 (0—1). o victorie extrem de pre
țioasă pentru oaspeți. Feroviarii 
au sous adio diviziei A. Au mar
cat Peronescu (min. 32) și Ldbardi 
(min. 83) — pentru Jiul, Regep 
(min. 58 — din lovitură de la 11 metri) — pentru C.F.R.

STEAL A-U.T.A. 3—0 (1—0). 
Campionii au pierdut fără drept 
de apel în fața cup-menilor, puși 
pe fapte mari în această a doua 
jumătate a campionatului. Autorii 
golurilor : lorflSnescu (min 44 șl 
85), Dumitriu III (min. 68).

„U“ CLUT-PETROLUL 1—1 
(1—1). Oaspeții au deschis scorul 
prin Dincuță care a transformat 
(min. 38) o lovJtură liberă din 
afara careului. Clujenii au egalat 
prin Adam (min. 44).

DIVIZIA B
SERIA I

Flacăra Morenl-A.S.A. Tg. Mu
reș 0—4 ; S. N. Oltenița-Sportul 
studențesc 0—1 ; Metalul Bucu- 
rești-Metrom 0—0 ; Poiana Cîm- 
pina-F.C. Galați 1—2 ; Portul 
Constanța-Știința Bacău 2—1 ; 
Politehnica Galați-C.F.R. Pașcani 
2--0 ; Dunărea Giurgiu-Progresul 
Brăila 1—0 ; Metalul Tîrgoviște- Ceahlăul P. Mearnț 1—0.

în clasament, A.S.A. TG. mu
reș ocupă locul I (cu 32 puncte), 
urmată de Sportul studențesc 
(29 p.).

SERIA A II-A

Crișul-Polltehnlca 2—0 ; Minerul 
Anina-Minerul Baia Mare 1—0 ; 
Metalurgistul Cugir-Corvinul 1—0; C.S.M. Siblu-Gaz Metan Mediaș 
2—0, Olimpia Satu Mare-Electro- 
putere Craiova 2—0 ; U.M. Timi- 
șoara-Glorla Bistrița 0—1 ; C.S.M. 
Reșița-C.F.R. Arad 5—0 ; Vagonul 
Arad-OIimpia Oradea 1—1.în fruntea clasamentului. CRI- 
ȘUL ORADEA s-a distanțat la 4 
puncte de Politehnica Timișoara.

NATAȚIE 1

„Internaționalele- de sărituri 
ale României — concurs devenit 
tradițional în ultimii ani și des
pre care ne place să credem că 
ar avea o oarecare valoare conti
nentală — s-au desfășurat Intr-un anonimat deplin la piscina „Flo- 
rcasca". Concursul, anunțat inițial 
pentru noul bazin din cadrul 
Complexului „23 August" unde 
am fi putut urmări și proba de 
platformă, s-a redus doar la pro- 
beie de trambulină : 1 și 3 m. 
După ce, în prima zi, cuplul ași
lor români In materie — Melania 
Decuseară, reintrată după o ab
sență competițională de un an 
datorită unui accident suferit în 
concurs, și Ion Ganea — s-au im
pus cu oarecare autoritate după 
executarea săriturilor libere și 
„de școală" la cea mai mică 
trambulină, duminică, în cea de a doua zi, lucrurile s-au mai 
complicat. Băieții, executând 11 
salturi și fetele 10 (dintre care 
primele 7 au fost considerate, 
inutil, drept „preliminare", dat 
fiind numărul redus de concu
renți), am avut posibilitatea sâ facem unele observații. Și anu
me : Ganea este un sportiv de 
valoare, desigur, dar mereu (a- 
casă) fără contracandidat. Partea 
stimulativă a unui concurs lipseș
te, credem, pentru el. Are deten
tă, este echilibrat, intră bine în 
apă, „bate" juniori ca Ilieș sau 
Fabich, dar... pe trambulinele

Prin prisma poziției în clasa
ment, întâlnirile programate în 
Capitală, în care cei „trei mari'1, 
— Grivița Roșie, Steaua și Di
namo — întîlneau ultimele cla
sate, respectiv Rapid, C. S._ M. 
Sibiu și Constructorul, se părea 
că erau încheiate conturile.

în Giulești, sîmbătă, Grivifa 
roșie, într-un joc deschis, în 
prezența puținilor spectatori — 
aceștia n-au avut ce regreta 
pentru că jocul s-a constituit 
într-un spectacol agreabil — 
reușește cu Rapid un 24—3, fără 
să se întrebuințeze prea mult.

La Ghencea, în întâlnirea 
Steaua—C.S.M. Sibiu, militarii au 
încheiat partida cu sibienii la 
scorul de 35—6 menținîndu-se 
aproape de liderii campionatu
lui.

Al treilea meci, de pe stadio

Rapid 21 9 19 2 24—13 28
Dinamo 21 19 < 5 35—18 26
Steaua 21 9 T S 30— 21 25
Farul 21 19 5 • 31—29 25
U.T.A, 21 1G 4 7 29—22 24
Petrolul 21 9 9 9 25—22 24
St. roșu 21 9 6 7 15—15 23
Politehnica 21 • 4 9 33—28 22
U. Craova 21 9 s « 17—18 21
„U" Cluj a 8 4 9 21—21 20
F.C. Argeș 21 T « 8 28—29 39
S.C. Baciu 21 9 2 11 25—29 18
Jiul 31 8 2 11 19—25 18
c.r.R. ciuj 21 9 5 19 23—34 17
Progresul 21 5 5 11 16—29 15
C.F.R. Tlm. 21 4 3 15 12—34 18

Etapa viitoare
(2 mai)

Petrolul-Farul ; Politehnica- 
Steaua ; U.T.A.-Steagul roșu ; Di- 
namo-F.C. Argeș ; Jiul-„U“ Cluj ; 
Univ. Ci’aiova-Rapid ; Progresul- 
S.C. Bacău ; C.F.R. Cluj-C.F.R. 
Timișoara.

Im AIOVI SAD Șl BRATISLAVA
E limpede, campionatele naționale se 

desfășoară sub semnul perspectivei și im
portanței Cupei Europei. Rezultatele în
registrate în prima rundă a acestei pri
măveri au provocat adevărate șocuri se
lecționerilor : cehoslovacii, adversarii noș
tri de Ia 16 mai, de la Bratislava, au în
vins pe galezi, la Swansea, cu 3—1, Lu
xemburgul obține la Gera, în fața R.D. 
Germane, un rezultat strins 1—2, fotba
liștii francezi realizează în pofida puter
nicei selecționate maghiare, la Budapes
ta, un draw senzațional : 1—1... Să re
cunoaștem, sînt toate acestea surprize de 
proporții care anunță că în competiția su
premă continentală, ca tărie poate cu 
nimic mai prejos decît un C.M., se vor 
duce „războaie" acerbe nentru promova
re, pentru a obține dreptul ascensiunii în 
ierarhi-i euroneană. Va fi greu, nemai
pomenit de greu.

Din acest punct de vedere importantă 
ni se pare și partida de Ia Novi Sad, iar 
victoria obținută de „tricolori4', în dauna 
coechipierilor lui Djaici — prestigioasă și, 
într-un fel, concludentă. Avem o echipă 
care pe lingă atributul omogenizării si 
tehnicității, a mai câștigat cu timpul și 
un stil propriu de joc : ea eradică un 
joc combinativ, spectaculos, eficace, adop
tând o tactică adecvată în funcție de ad
versar. Este aici, să recunoaștem, și un 
merit al antrenorilor dincolo de at’t de 
des pomenita conjunctură favorabi’ă — 
o generație de talente autentice — pe c*re 
au prins-o. Ceea ce ar trebui să rețină din 
arest test, este evoluția slabă a adver
sarului nostru, mai insignifiantă ca de- 
obicei și de cît ne-am fi așteptat. Și să 
nu uităm, rezultatul trebuie să-J apre
ciem și in funcție de acest criteriu.

Prin arest unghi — al perspectivei, al

șanselor — am urmărit, mai insistent, 
două dintre partidele etapei care angajau 
în luptă aproape pe toți componenții de 
bază ai echipei naționale. Prima confrun
tare, cea dintre Rapid și Poli Iași, ne-a 
furnizat una dintre cele mai frumoase, 
electrizante, spectaculoase și eficace 
partide de fotbal din acest campionat. 
Acest meci a avut tot piperul, toată sarea 
unui derbi autentic, unui fotbal modern : 
acțiuni dinamice, pase și șuturi imprevi
zibile, multe, periculoase, precise și pu
ternice, mingi cu adresă trimise cu căl
câiul. fente enigmatice, intervenții senza
ționale ale goal-keeperilor, go’uri de o 
rară frumusețe, execuții tehnice rafinate, 
inedite. Argumente ? Chiar în primul mi
nut de joc, Incze IV, precum teribilul 
Johnstone, încearcă și reușește — dar <ie 
ce manieră I — să străpungă apărarea 
Rapidului cu 3 internaționali. îl tentează 
pe Ștefan care cale neputincios, apoi pe 
Dumitru, Dan . ezită să-i iasă înainte și 
cu ristul exterior, de la vreo 20 de metri, 
trimite o minge cu un efect și cu o 
forță încât nici chiar Răducanu n-a 
putut-o scoate, resemnând u-se s-o pri
vească în plasă stupefiat. Dar spectacolul 
a avut mai multe „lovituri de teatru". 
In min. 10 Dan execută o lovitură liberă 
directă din afara careului de 16 m. Balo
nul expediat ca din tun pătrunde printr-o 
spărtură a zidului, lovindu-se de adver
sar, îsî schimbă direcția si intră în pla^ă, 
păcălindu-l re excelentul lordache, aflat 
pe traiectoria mingii.

Și al treilea gol se înscrie în aceleași 
circumstanțe incendiare.

Celălalt meri, de la Constanța, dintre 
Farul și Dinamo, deși miza a fost mai 
mare, s-a identificat din foarte multe 
puncte dc vedere, cu cel de sîmbătă, de

pe Republicii, Farul a avut un început 
vijelios, a atacat viguros, incisiv și cele 
2 goluri extraordinare semnate de Ologu 
nu exprimă altceva decît superioritatea 
gazdelor și ardoarea „răzbunării" pentru 
acel 1—i din toamnă. La 2—0 Farul, par
că surprins de avantajul acumulat atît 
de repede în fața liderului detronat, a 
oprit motoarele permițînd buCureștenilor 
să iasă la atac și să pună, în cîteva rîn- 
duri, într-un real pericol propria poartă. 
Dintr-o lovitură liberă „specialistul" De
leanu a redus din handicap dar lauda lui 
poate fi, în același timp, blamul portaru
lui Constantin căruia balonul i-a trecut 
ștergîndu-i urechile. Dacă în repriza se
cundă nu s-a produs nici o schimbare pe 
tabela de marcaj — deși jucătorii ambe
lor echipe au depus eforturi uriașe, uneori 
secondate de durități — asta este din 
cauză că ambele team-uri s-au apărat cu 
strășnicie, demonstrind o energie, o forță 
și ambiție inepuizabile.

De altfel, în general, etapa a fost carac
terizată de jocuri deschise, — cu excepția 
celui de la Pitești, unde F. C. Argeș, în 
vervă, și-a încheiat repede conturile cu 
Progresul — echipele punînd, spre satis
facția noastră, un accent deosebit pe ofen
sivă, înaintările dovedindu-se, de astă 
dată, mult mai eficace. Fotbalul fără atac 
e, intr-adevăr, ca o mîncare dietetică. Ne 
place această orientare spre fotbalul ofen
siv, spre fotbalul pozitiv, cînd jusătorii se 
angajează total, cînd se creează un echi
libru, o armonie chiar, intre mijloacele 
tehnico-tactice și cele fizice și psihice. 
Altfel nu merge. în confruntările interna
ționale, astăzi, se cere tot mai mult o 
angajare totală fizică și psihică. Perioada 
romantică a fotbalului s-a încheiat de 
mult.

V. CABULEA

. Crosul 
tineretului

o BRĂILA: 30 000 de tineri 
la start

într-un decor de 
autentică primăvară, 
străzile centrale brăi- 
lene au fost, joi după amiază, marto
rele unei adevărate 
revărsări a entuzias
mului șl elanului ti
neresc al participan- 
ților la faza muncipa- 
lă a „Crosului tinere
tului".

După ce la rîndul 
lor fuseseră și el partlcipanțl la această 
competiție, în etapele 
anterioare, tinerii din 
școlile, întreprinderile 
șl instituțiile brăilene 
au venit în număr 
mare — aproape 
3 000 — să-și încuraje
ze colegii, care s-au 
străduit să-i reprezin
te cu cinste, luptînd 
Îientru ocuparea unor 
ocuri cît mal bune, 

în dorința de a se ca
lifica la faza urmă
toare.

Dar, dincolo de cîș-

tlgătoril stabiliți de 
oficialii concursului, 
o performanță deose
bită se cuvine a fi re
marcată, și anume, a- ceea ! a popularității 
de care se bucură a- 
ceastă largă competi
ție de masă în mijlo
cul tinerilor din Brăi
la. Ilustrativ în acest 
sens este numărul im
presionant al celor 
care au luat startul 
acestei competiții -, a- 
proape 30 000 de tineri 
de pe raza municipiu
lui. Dintre aceștia, 
cei 554 de participant! 
la faza municipală au 
oferit dispute foarte 
aprige în urma cărora 
au fost stabiliți ur
mătorii cîștigători : 
categoria 15—16 ani — 
fete : Mariana Crol- 
toru (Școala generală 
nr. 19) ; 2. Georgeta 
Morun (Liceul nr. 3) ; 
3. Eugenia Cosma 
(Școala generală nr.

9) ; băieți î 1. Ton 
Constantin (Uzina 
„Progresul") ; 2- Stâ
nei Popescu (T.U.G.) ; 
3. Mihai Cojocaru (Li
ceul nr. 4) ; Categoria 
17—19 ani : fete : 1.
Florica Croitoru (Li
ceul nr. 4) ; 2. Steluța 
Buzea (Liceul nr. 5) ; 
3. Mărioara Trifan 
(Liceul nr. 3) ; băieți : 
l. Teodor Vrabiev 
(D.N.F.) ; 2. Gheorghe 
Mirică (Uzina „Pro
gresul") ; 3. Ionel Di
nu (Liceul nr. 4) ; 
Categoria peste 19 
ani : fete î 1. Aurelia 
Vasile (Uzina „Lami
norul") ; 2. Elena Iuga 
(Fabrica de discuiți) ; 
băeți : 1. Ștefan Va- 
silache (Uzina „Pro
gresul") ; 2. Stancu
Gînsac (I.O.I.L. nr. 1) 
șl 3. Gheorghe Dinu 
(Liceul nr. 5).

I. BELCIUGAN

• Militarii — pe traseele 
crosului

Multiple și variate sînt căile prin 
care militarii trupelor M.A.I. dau 
glas bucuriei și entuziasmului 
prilejuite de gloriosul jubileu al 
partidului. In acest context, Cam
pionatul de cros pe trupele de 
pază a depășit ca anvergură și 
semnificație parametrii unei în
treceri sportive obișnuite. O ates
tă. atît larga bază de masă a 
campionatului, ardoarea cu care 
și-au disputat șansele toți concu- 
renții, cît și organizarea irepro
șabilă a întrecerilor.Desfășurate într-o atmosferă 
sărbătorească, întrecerile au scos 
în evidență o luptă strînsă, pur
tată în limitele deplinei sportivi
tăți. Traseul, însumînd 3 000 m în 
teren accidentat și împădurit, a 
solicitat eforturi fizice deosebite 
din partea militarilor concurenți. 
Cum era șl firesc, au cîștigat cei 
cu o pregătire atletică și tactică 
superioară, cel cu un plus de 
voință.

Fruntașul utecist Mircea Ghi- 
țescu, din lotul „Jiul", este un 
destoinic caporal de schimb cu 
rezultate foarte bune la trageri 
și la celelalte categorii de pregă
tire, fapt pentru care a și fost 
distins cu insigna „Militar de 
frunte". In cadrul finalei de cros, 
frumoasa lui carte de vizită a fost 
încheierea întrecerilor s-au făcut 
gios : locul I. L-au urmat, în
deaproape, fruntașul Nicolae 
Hreceniuc, soldatul Teodor Chlta-

ru și caporalul Gheorghe Vătă- 
măniuc — toți, uteciști și com
ponent! ai lotului „Someșul", cel 
care au meritul de a fi constituit 
cu adevărat o echipă. Dat fiind 
specificul vieții ostășești, după 
încheierea întrecerilor s-au făcut 
calcule și pe echipe. Cei de la 
„Someșul" au triumfat și în acest 
clasament prin ocuparea locului I 
pe echipe, cucerirea trofeului : 
„Cupa campionatului de cros", 
precum și a unui premiu special 
decernat de Consiliul politic al 
trupelor M.A.I. organizației U.T.C. 
cu cele mai bune rezultate în ac
tivitatea sportivă. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, la o diferen
ță minimă de puncte, loturile 
„Jiul", „Dîmbovița", . Bîrsa", 
„Dunărea", „Bistrița" șl altele. 
De asemenea, primii clasați, cît 
și organizatorii campionatului da 
cros au primit, din partea C.C. 
al U.T.C., a C.N.E.F.S. șl a Fede
rației Române de Atletism, nu
meroase diplome și plachete.

Să sperăm că această avalanșă 
de premii — generoasă șl îndrep
tățită recunoaștere a eforturilor 
celor merituoși — nu-1 va copleși 
pe cei în cauză. Ci, dimpotrivă, 
le va stîmi ambiția, nobilă și 
tonifiantă, de a ne reprezenta cu 
cinste la faza pe Capitală a „Cro
sului tineretului" ediția 1971.

Căpitan VICTOR CURTEANU

POVESTE 
VECHE...

olimpice nu prea ajunge. Melania 
Decuseară nu a atins încă forma 
bună care a consacrat-o. Așa se 
face că o mult mai tînăiă concurentă din R.D.G. (Cornelia 
Gensburg) a condus-o detașat 
după primele 7 sărituri la trambulina de 3 metri : 282,90—242,10... 
Și-atuncl, putem sâ-i reproșăm 
spectatorului care absentează, că 
nu vine să aplaude pe cei doi 
campioni ai României, seniori de 
mai mulți ani, cum bat „măr" 
juniorii mici cu care fac echipă T 
La băieți, după 8 salturi. Ganea 
s-a impus cu dificultate față de 
principalul său rival, polonezul 
Jerzy Sucheki, un alt săritor cu 
vechi state : 319,80—313.40. In rest 
s-au „bătut" copiii pe punctaje de 
la 285,85 în jos. De fapt concursul 
ni s-a părut interesant mai mult 
datorită juniorilor și copiilor care 
au luptat deschis pentru un loc 
IV sau V... Pe campionii noștri 
de la seniori i-atn vrea înscriși în 
cît mai multe concursuri tari, cu 
adversari pe măsura lor, în con
diții de experiență egală. La re
centa ediție a „Internaționalelor" 
mai bine am fi pierdut cu ju
nioare și copii în echipă, decît 
am cîștigat cu Ganea și Decu
seară. Ține federația atît de 
mult la palmares ?

VIOREL RABA

IW1 CALMĂ,
R1ZULTATE NORMALI
nul de pe șoseaua Oltenița, Di
namo—Constructorul a luat sfâr
șit cu scorul de 16—12, în urma 
unui meci în care „constructorii* 
au ratat trei lovituri de pedeap
să, fiind, la un moment dat, 
foarte aproape de victorie.

Acum urmează în campionat 
o pauză necesară pregătirii lotu
lui național în vederea întâlnirii 
cu Marocul. Intre timp o selec
ționată a armatei franceze va 
întîlni la Constanța. într-un 
meci de verificare, lotul națio
nal, iar pe 2 mai pe Steaua la 
București.

In țară, Rulmentul Bârlad— 
Știința Petroșeni 10—3 ; Agrono
mia Cluj—Farul Constanța 
12—11 ; Universitatea Timișoara 
—Politehnica Iași 6—3.

GABRIEL FLOREA

ATLETISM

Prolog
N-a fost ca 
altădată...! GIMNASTICĂ

■ _ .. v. •

estival
Campionatul R.S.R. pe echipe, 

prolog ia sezonul atletic estival, 
a adus cîteva performanțe de 
valoare internațională prevestind 
mari frămîntări în ierarhia va 
lorilor autohtone din acest an. 
în fruntea tuturor se situează 
saltul valoric deosebit de spec* 
taculos al Argentinei Menis (an
trenor Ion Benga) care aruncând 
60,04 m la disc, s-a instalat pe 
primul ioc pe lista mondială din 
acest an. Performanța ei care 
întrece substanțial gloriosul re
cord al Llei Manoliu (59,48) in 
vestește o nouă atletă româncă 
în lupta pentru supremația mon
dială în această probă. Tot con 
cursul de pe Stadionul Repu • 
blicii a mai scos în evidență cî
teva „intrări* promițătoare în 
noul sezon din aer liber. Astfel, 
Constantin Stan (10,5 sec. și 21,1 
sec. la 100 și 200 m.), Gheorghe 
Duigheru (48,0 sec. și 21,1 sec. 
la 400 și 200 m.) și Gheorghe Pe- 
tronius (51,7 sec. la 400 m. gar
duri) adevărate revelații ale con
cursului, vor avea un cuvînt ho
tărâtor de spus în acest an.

Dintre atleții deja consacraț) 
Cornelia Popescu cu o săritură 
de 1,82 m si-a înscris *1 nu
mele printre fruntașii listei mon
diale a săritoarelor In înălțime 
Ca de altfel și colegul ei de pro
bă, Ton Șerban (2.11 m.). Tot 
printre performanțele remarca
bile mai amintim pe Valentin 
Jurcă la lungime (7.73 m ) și pe 
Valeria Bufanu, care deși și-» 
reluat de curând antrenamente
le. a reușit să alerge în 24.0 sec 
200 m și în 13 5 sec. 100 m gar
duri. Este drept. că aceste ulti
me performanțe au fost făcute 
și cu sprijinul unui vânt priel 
nic.

Etapa a doua a campionatului 
R.SR. pe echipe care va ave» 
loc la 2—3 mai va constitui ală
turi de întrecerile desfășurate 1» 
sfârșitul, săptămânii trecute, ul 
ținui criteriu nentru alcăh.Vrea 
echineî naționale care va în+î1nl 
la 11 mai. la Constanta, echîoa 
masculină a Norvegiei, într-un 
meci amical.

V. TIMIȘ

Am așteptat — și noi ca și 
mulți alții — cu multă nerăbda
re și interes, această a XlV-a 
ediție a „Internaționalelor" _ de 
gimnastică. Am așteptat deci, ne 
era „sete" de gimnastică, nu vă
zusem de aproape patru luni 
sportivii noștri fruntași evoluînd 
în ambianța plăcută a sălii Flo- 
reasca și apoi, se anunțaseră, ca 
de obicei, alături de vedetele 
noastre și cîteva nume de prim 
rang pe plan Internațional. în 
preziua concursului am aflat, 
însă, că Elena Ceampelea este 
nerestabilită și nu va participa, 
apoi Paula Ioan — idem, pen
tru ca vineri, în prima zi a în
trecerilor, să-1 găsim pe valoro
sul nostru campion Petre Miha- 
iuc în tribună, privind cu tris
tețe la colegii săi și spunîndu-ne. 
între două oftaturi, că s-a acci
dentat I

Concursul a Început sărăcăcios 
(și sub aspectul publicului și al 
sportivilor), n-a mal venit 4nici 
televiziunea, cu transmisiile în 
direct, iar țările prezente, in 
mod obișnuit, de ani de zile ia 
această competiție (U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Ungaria Iugosla
via și R.D Germană) și-au tri
mis garniturile secunde dacă nu 
chiar..., terțe ! Ne-am Înarmat, 
totuși, cu răbdare și am așteptat 
evoluțiile concurențelor La bă
ieți, Gheorghe Păunescu și-a do
vedit din nou clas-a, câștigând fă
ră probleme „individualul com
pus*' — e drept In fața unor ad
versari de valoare modestă

A venit, apoi, rîndul _ fetelor 
care ne-au făcut să ne uităm cu 
nostalgie la... Elena Leuștean — 
acum arbitru ! In afară de Eli- 
sabeta Turcu (câștigătoarea în
trecerii) și-Maria Antinie (o și- 
biancă al cărei, debut în „națio
nală" a fost mai mult decît pro
mițător), toate celelalte cinci 
reprezentante ale noastre s-au 
aflat într-o adevărată „zodie a 
ratărilor", căzând de pe unul și 
chiar două aparate. Dacă la a- 
cest lucru am mai adăuga și 
faptul că gimnastele române (cu 
cele două excepții amintite) pre
zintă. pe lîngă serioase ca
rențe în pregătire și în
grijorătoare tendințe de... în- 
grâșare, va apare clar mo
tivul pentru care o gimnastă de 
14 ani (Zdena Dorneakova — 
Cehoslovacia) s-a clasat pe locul 
întîi La sol și doi la individual 
compus, iar alta de... 13 ani (Gi- 
ttâ Escher — R.D. Germană), a- 
flată la primul ei concurs inter
național. a cîștigat proba de să
rituri l

Iată, acum, lista campionilor i 
BĂIEȚI : sol — Gh Păunescu 
18,85; cal — M Gheorghiu 18.55; 
bară — Gh. Păunescu 18,60; ine
le — K Ghiula (Ungaria) 18,65; 
sărituri - N. Achim 9,20 ; para
lele — E. Furman (U R.S.S.) 18,55; 
FETE . sol — Z Dorneakova 
18.75 ; btrnâ — M Constantineș- 
cu 18,75 ; paralele — T. Perskaia 
(U.R.S.S.) 18,75 I sărituri - E. 
Turcu 19.00

Lecfia a IIl-a
CU CE CONTINUĂM?

Cam spre mijlocul " 'sau sfârși
tul celei de a doua săptămâni de 
fjracticare regulată a culturismu- 
ui, începeți să vă coordonați 

mișcările, stăpîniți într-o oareca
re măsură exercițiile, iar febra 
musculară a dispărut. In fiecare 
dimineață, timp de 10 minute, 
pe stomacul gol, reluați cîteva 
din exercițiile de încălzire și 
cite un exercițiu de culturism, 
executat fără nici o greutate, așa 
în joacă, ușor, mimînd mișcările. 
Respirați adînc înaintea și după 
terminarea fiecărei mișcări.

EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE
Pentru început o ușoară aler

gare pe loc. Brațele atîmînd re
laxate de-a lungul corpului. Din 
cînd în cînd o ușoară răsucire 3 
capului de 360 de grade în am
bele direcții. Apoi se reiau exer
cițiile (a : 2 X 8 ; (b : 3 X 6 ; 
(o:4x5; (d : 2 X 6 ; (e : 2 X 8 
și (1:2x6 (din lecțiile I și II).

NOI EXERCIȚII
g) Corpul întins, sprijin în de

getele picioarelor și palme, cu 
fața în jos. Sprijinindu-ne de o 
bancă, un scaun, executăm Ho
tărî pe ambele brațe. Dozare : 
3 x 5.

h) Cu pioioarele depărtate, în 
poziție picioare, ne prindem de
getele mîinilor între ele și exe
cutăm rotări de 360° de la 
dreapta la stînga și invers. Doza
re 2 X 8 + 6.

EXERCIȚIILE 
SAPTAMINII A III-A

Nu uitați I După ce ați termi-

La catedră : profesorii TIBERIU BAN 
și DUMITRU HlTRU

nat toate exercițiile de încălzire 
și ați inspirat de cîteva ori adânc, 
treceți și repetați toate exercițiile 
de culturism apărute în ziarul 
de săptămâna trecută (Exercițiile 
nr. 5—8). Se respectă întocmai 
dozarea indicată, cu o singură 
excepție. La exercițiul nr. 8 se 
trece la 4 X 8 repetări. Pauza în
tre serii poate fi între 1—2 mi
nute.

Apoi, trecem la învățarea ur
mătoarelor mișcări :

EXERCIȚIUL 9 (gîtul)

Folosind un prosop petrecut 
pe după ceafă, a căror capete le 
apucăm peste pumni și avînd 
brațele la nivelul pieptului, exe
cutăm extensia capului cu rezis
tență. Dozare : 2 x 8,

EXERCIȚIUL 10 
(membrele superioare)

La poziția de plecare avem 
brațele cu gantere trecute pe 
după ceafă iar de aoolo execu
tăm extensia brațelor. Se poate 
efectua simultan sau alternativ 
(brațele pe rînd). Dacă avem o 
ganteră de greutate mică (1—1,5 
kg.) o apucăm de un capăt, ca 
«a-i mărim opoziția.

EXERCIȚIUL 11 (trunchiul)

Din poziția stând, depărtat, cu 
trunchiul aplecat într-un unghi

de 90 de grade, se execută răsu
cirea părții superioare a corpu
lui spre stînga și spre dreapta, 
ou ducerea brațului la piciorul 
opus. Dozare : 2 (b X 2 — 4 kg).

EXERCIȚIUL 12 (picioarele)

Avînd picioarele apropiate, cu 
ga uterele la umeri, ne ridicăm 
pe vîrfuri. Aci putem folosi cu 
succes o bară metalică sau ca
pete de țevi, osii de căruță, 
obiecte casnice eta Dozare: 
3 (8X4 — 8 kg.).

Data viitoare :

• Executâm oare 
corect exercițiile ?

• Ce importanță are 
respirația ?

• Despre o alimen
tație rațională.

• Exercițiile săptă- 
mînii a IV-a !

HORII ALEXANDRESCU

Juniorii într-un SPECTACOL 
DE LEVITATIE

Sîmbătă dimineață în antrac
tul „internaționalelor", s-a dis
putat, In sala Floreasca, o aită 
competiție de gimnastică, rezer
vată de astă dată juniorilor din 
reprezentativele orașelor Bucu
rești și Budapesta. La individual 
compus, reprezentanta noastră 
Carolina Marin a repurtat o fru
moasă victorie, întreeînd-o pe 
redutabila ei adversară Kriszti- 
na Medvedsky (Budapesta) cu o 
diferență apreciabilă; 37,95—37,00. 
înfrângerea suferită de echipa 
noastră feminină se datorează, 
în mare oarle. evoluției slabe a 
gimnastei Eliza Pavel (a ratat 
la bîrnă și paralele).

La oăieți, glmnaștii român! 
n-au putut face față valorii in
contestabile a selecționatei ora
șului Budapesta - care a fost de 
(apt echipa de juniori a Unga
riei - evoluînd, totuși la nivel 
bun La individual compus s 
câștigat Magyar Zoltan (Buda
pesta) cu 56.15 p. urmat de re
prezentantul nostru Nicolae O- 
prescu șl gimnastul maghiar 
Bela Polster cu cîte 55,60 p. Pe 
echipe la feminin. Budapesta 
182,65, București 178,05 ; la mas
culin : Budapesta 274,70, Bucu
rești 270,15. Fig. 10.Fig. &. Fig. ÎL Fig. 12.
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• MULTIPLUL EVENIMENT 
TEHNICO-ȘTIINȚIFIC al săp- 
tămirdl trecute — lansarea 
stației orbitale „Saliut", apoi 
plasarea pe orbită a navei 
cosmice „Soiuz 10“ cu echipaj 
la bord, tn sfîrșit joncțiunea, 
operată cu succes, a celor 
două corpuri cerești fabricate 
de mina omului — a marcat 
itrălucit împlinirea unui de
ceniu de la prima apariție a omului în Cosmos, prin zborul 
lui Iuri Gagarin, neuitat erou 
Bl umanității. Atunci a fost o 
primă rotație în jurul Pămîn
tului, întîia oră de înfrigurată 
cercetare a globului de la 
înălțimi nevisate decît de 
poeți : „un cer de stele de
desubt, / deasupra cer de stele". Acum, V. Șatalov, A. Eli
seev, N. Rukavisnikov pregă
tesc, poate, treptele primului 
„cămin" al omului de știință 
chemat, în anii următori, să 
muncească și să trăiască în la
boratoare orbitale. A fost, în
tre acel aprilie și cel de acum, 
un deceniu înscris cu litere 
enorme în Istoria civilizației. 
Dar și a eroismului care îi 
face cu putință progresul. 
CFoto 1).
• PE STRĂZILE LONDREI, 

una dintre nenumăratele de
monstrații îndreptate împotri
va înarmării a pus în acțiune 
Inventivitatea manifestanților 
pentru o mal clară evidențiere a protestului lor. Măștile- 
glugl poartă semnul conven
țional al primejdiei nucleare, inscripții demască interesele 
business-man-ulul angajat în 
Industria de armament șl o 
fac printr-un caustic joc de 
cuvinte, cu un umor sec și 
tăios, specific insular. Undeva se amintește de Nagasaki. în
tre Londra acestei primăveri 
șl Nagasaki din vara dezastru
lui atomic, iată, sînt 26 de ani 
șl o jumătate de circumferin
ță terestră. Dar îngrijorarea 
menține conștiințele responsa
bile lntr-un circuit unic, co
nectat perpetuu la trecut pen
tru a fi în stare să protejeze 
eficient viitorul. (Foto 2).
• VEDEM NIȘTE oameni 

nftscuțl pe pămîntul Iberic mult timp după ce încetaseră 
ultimele focuri ale războiului 
din Spania șl, ca atare, în
scriși în registrele stării civile 
care purtau însemnele oficiale 
ale regimului franchlst. Dar 
copilăria, apoi adolescența, 
apoi tinerețea acestor oameni 
au făcut din el anti-franchisti 
convinși. Cînd împrejurările 
le-au permis, ei au pornit să 
ducă mesajul convingerii lor

Klltlce din țară, de-a lungul 
ropel, intr-un marș demon-

gtratlv, întreprins cu ardoarea 
deplinei sincerități de mesa
geri a unei tinere generații 
ireconciliabil opusă militaris
mului. Ultima frontieră pe 
care au trecut-o a fost aceea 
a propriei lor patrii, în fața 
bornelor căreia pașnicul pro
test al manifestanților a luat 
forma cunoscută sub numele 
de sit-in (așezare pe pămînt). 
Imediat după întoarcerea la 
Madrid, poliția a operat arestări, șapte demonstranți fiind 
trimiși după zăbrele. Temeini
cia lozincilor sub care se des- fășurase marșul a fost astfel 
pus în evidență. Quod erat 
demonstrandum... (Foto 3).
• SURIZATOARE, purtătoa

rea rochiței mini a trecut 
înainte. Simte, fără îndoială, 
cum o urmăresc privirile pe
rechii cu care șl-a încrucișat 
pașii și... gusturile. Dacă o va fi interesat mal mult atenția 
critică a rivalei purtătoare de 
maxi, sau atenria cu nuanță 
apreciativă a domnului, este 
greu de spus. Oricum, înde- 
părtaților cronicari ai străzii 
de astăzi li se rezervă o docu
mentare din ce în ce mai bogată în ce privește „războiul 
metrajelor", cum n-au avut 
vreodată cronicarii războaielor 
zise de 7. de 30 șl de ioo de 
ani, luate la un loc 1

ȘTEFAN IUREȘ

Dezvoltarea economiei ILR.S.S.
La Moscova s-a dat publici

tății comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică a U. R. S. S. 
privind activitatea industriei 
sovietice în primul trimestru 
al acestui an.

în comparație cu primul tri
mestru al anului trecut, volumul 
producției Industriale a crescut 
eu 8,fi la sută, iar productivitatea 
muncii cu 7 la sută. Cele mai 
mari creșteri de producție au 
fost înregistrate în industria 
chimică și petrochimică (12 la 
»ută), construcția de mașini (11 
la sută), producția de mărfuri 
de uz cotidian, casnic și cultu
ral (11 la sută).

Comunicatul precizează, toto
dată, că „în industrie încă nu se 
foloseso pe deplin rezervele pen
tru creșterea continuă a eficien-

ței producției, anumite între
prinderi nu îndeplinesc planu
rile stabilite".

SOIUZ-10" S A întors pe pămînt
*

Precizări la Parii încheierea lucrărilor
• Un zbor comun de 5 ore șl 30 de minute

DUMINICA LA ORA 2,40 (ORA MOSCOVEI), DUPĂ ÎNDEPLI
NIREA PROGRAMULUI DE CERCETĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
ÎMPREUNA CU STAȚIA „SALIUT", NAVA COSMICA „SOIUZ-10", 
PILOTATĂ DE ECHIPAJUL FORMAT DIN VLADIMIR SATALOV, 
ALEXEI ELISEEV SI NIKOLAI RUKAVIȘNIKOV, A ATERIZAT LIN 
PE TERITORIUL UNIUNII SOVIETICE, LA 120 KILOMETRI NORD- 
VES1 DE ORAȘUL KARAGANDA.

Cercetările realizate în 
cursul acestui zbor constituie 
o etapă a programului general 
de lucrări cu stația orbitală 
științifică „Saliut". In cursul 
celor 48 de ore de zbor împre
ună cu „Saliut" au fost efec
tuate cercetări complexe pri
vind verificarea funcționării

800 000 DE 
AMERICANI AU

DEMONSTRAT 
ÎMPOTRIVA 

RĂZBOIULUI 
DIN VIETNAM

sistemelor perfecționate de 
căutare reciprocă, apropiere, 
acostare, cuplare și decuplare 
a navei cosmice și stației au
tomate.

La 24 aprile, la ora 4,47 (ora 
Moscovei), nava „Soiuz-10" a 
fost cuplată cu stația „Saliut“. 
Procesul cuplării aparatelor 
cosmice s-a desfășurat în două 
faze. în prima fază, apropie
rea navei de stație pînă la 
distanța de 180 metri s-a reali
zat cu regimul automat de 
conducere. în continuare, a- 
propierea și acostarea au fost 
realizate de echipajul navei.

Zborul sistemului cosmic 
„stație-navă* în stare de cu
plare a durat cinci ore Șl 30

minute. în cursul zborului tn 
comun au fost verificate sis
temele de bord șf evaluate ca
racteristicile dinamice.

După îndeplinirea experi
mentelor stabilite, echipajul a 
procedat la decuplarea și înde
părtarea navei „Soiuz-10" de 
stație. în continuare, nava 
„Soiuz-10" și stația „Saliut" 
au zburat separat.

După îndeplinirea progra
mului stabilit au fost efec
tuate operațiuni de pregătire 
a coborîrii navei „Soiuz-10" pe 
Pămînt Echipajul a realizat 
orientarea necesară a navei și 
la ora 1,59 (ora Moscovei) a 
pus în funcțiune motoarele de 
frînare. Compartimentele na
vei s-au separat, iar aparatul 
destinat coborîrii și-a început 
zborul spre Pămînt. După frî- 
narea aerodinamică în atmo
sferă, au fost puse în funcți
une sistemul de parașute și, în 
imediata apropiere a Pămîn- 
tului motoarele de aterizare 
lină.

FRANȚA NU
ȘI-A SCHIMBAT
POLITICA FAȚA

DE N.A.T.0
• Politica Franței față de 

N.A.T.O. rămîne neschim
bată ; audientele pe care 
președintele Pompidou le va 
acorda reprezentanților per
manent!, ca și secretarului 
general al N.A.T.O.. cu pri
lejul vizitei oficiale pa care 
o va face în Belgia, la sfîr- 
șitul lunii mai, apar ca un 
gest de curtoazie față de o 
instituție ale cărei raporturi 
cu Franța au fost clar defi
nite. Această precizare, pro
venind din cercuri apropiate 
Palatului Elysâe, a fost făcu
tă vineri de agenția France 
Presse, ca urmare a unei 
știri, publicate de o agenție 
de presă americană, care 3e 
referea Ia o pretinsă reîn
noire a interesului Franței 
fată de N.A.T.O.

Congresului P.C. Bulgar
SOFIA 25. — Trimișii speciali, 

Dumitru Ținu și Gheorghe leva, 
transmit : Duminică dimineața, 
în sala „Universiada" din Sofia 
a avut loc ședința de încheiere a 
luorărilor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Bulgar. în 
sală erau prezenți delegații 
bulgari, precum și delegațiile 
partidelor comuniste și muncito
rești, ale partidelor socialiste de 
stingă și democratioe, ale mișcă
rilor de eliberare naționale invi
tate la lucrările Congresului. Era 
prezentă delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Gheorghi Vladikov, președin
tele secretariatului Congresului, a 
anunțat că Congresul a ales noile 
organe conducătoare ale partidu
lui : Comitetul Central, Comisia 
Centrală de Control și Revizie a 
P.C.B. în prima sa ședință ple
nară, a spus vorbitorii], C.C. al

P.C.B. a reales în funcția da 
prim-secretar al C.C. al P.C.B. pa 
tovarășul Todor Jivkov.

în cuvîntul de închidere, To
dor Jivkov» a relevat importanța 
Congresului al X-lea care a 
adoptat programul partidului și 
a trasat calea edificării societății 
socialiste dezvoltate în Bulgaria.

Lucările Congresului s-au în
cheiat într-o atmosferă de entu
ziasm, expresie a voinței comu
niștilor bulgari de a transpune 
în viață hotărfrile adoptate.

★
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Bulgar a oferit un 
prînz la hotelul „Sofia" în cins
tea oaspeților străini care au 
participat la lucrările Congresu
lui al 
parte fi 
munist 
varășul
participat la lucrările Congresu- 
lui. '

X-lea al P.C.B. A luat 
delegația Partidului Co- 
Român, condusă de to- 
Gheorghe Pană, oare a

La Washington, aproximativ 
500 000 de oameni de cele uiai 
diverse convingeri politice și re
ligioase au participat la impre
sionantul marș pe marele bule
vard Pennsylvania. în semn de 
protest împotriva continuării 
războiului din Indochina, a re
fuzului Congresului și Adminiș- 
trației de a pune capăt vărsări
lor de singe prin retragerea 
imediată și necondiționată a tu
turor trupelor americane din 
Asia de sud-est. în rîndul parti- 
cipanților se aflau reprezentanți 
aj organizațiilor de tineret, pa
cifiste, sindicale, ai cercurilor de 
afaceri, precum și membri ai 
corpului didactic, uniunilor reli
gioase, congresmeni, militari în 
termen și veterani ai războiului

Pe sute de pancarte erau scrise 
numele localităților indochineze 
rase de pe suprafața pămîntului 
de bombardamentele aviației a- 
mericane. Pe cele mai multe 
pancarte era înscris dezideratul 
majorității covîrșitoare ax opi
niei publice americane : „Cerem 
retragerea imediată și necondi
ționată a tuturor trupelor ame
ricane din Vietnam"

La marșul din orașul San 
Francisco au participat circa 
300 000 de persoane. în ambele 
orașe, manifestațiile pentru pace 
s-au desfășurat într-o ordine 
exemplară.

Tn zilele de 21 și 22 aprilie, 
Informează agenția V.N A„ avi
oane americane au bombardat 
satul Huong Lap din R. D. Viet
nam iar artileria americană de 
la sud de zona demilitarizată 
3 deschis focul asupra unor sate 
clin zona demilitarizată, situat” 
la nord de paralela 17. La 22 și 
2,3 aprilie, aviația americană a 
bombardat, din nou, localități 
dens populate din provinciile 
Nghe An și Ha Tinh.

Cu șapte ani m urmă, .
26 aprilie 1964, Tanga- 
nlca și Zanzibar, uind 
curs voinței maselor 
populare, ratificau a- 
cordul de unire într-un 

singur *tat. Crearea Republicii 
Unite Tanzania era al doilea act 
major în Istoria acestei țări după 
dobîndlrea independenței în 1961. 
Succesul luptei de eliberare na
țională în Tanganica și Zanzibar, 
unirea într-un singur stat au 
creat poporului tanzanian condi
țiile politice necesare abordării 
complicatelor probleme lăsate de 
lunga dominație colonială . îna
poierea economică, socială «1 cul
turală. La un deceniu de la ob
ținere» independentei șl Ia numai 
șapte -z '.z. zzzLzzz. :~Zz -r.
singur stat, Tanzania oferă, po
trivit ~
Moniteur Africain", imaginea „u- 
nul stat stabil din punct de ve
dere politic, preocupat de crearea 
bazelor unei dezvoltări armonioa
se și realiste, „țintind" o suvera
nitate economică completă". Cel 
de al doilea plan cincinal, intrat 
în vigoare cu doi ani în urmă, 
stabilește sarcini de amploare în 
domeniul dezvoltării economiei. 
Majoritatea întreprinderilor stră
ine, băncile și companiile de asi
gurare din sectorul particular ur
mează a fi naționalizate. Alături 
de agricultură, care, ca principa
lă ramură ~ 
bucura de 
culturile de 
bac precum 
lor urmînd _ __ ____  _____
— sînt prevăzute măsuri impor
tante pentru dezvoltarea indus
triei. In afara producției diaman- 
tifere, care atinge în prezent 1 
milion de carate, cea auriferă va crește de oatru ori pînă în 1980. 
Se va accelera, de asemenea, ex
tracția carboniferă și de mine
reuri de fier. Fonduri importante 
sînt destinate tn continuare pros
pecțiunilor pentru descoperirea 
de noi rezerve de petrol și gaze 
naturale, extinderiii exploatărilor 
forestiere, care constituie o im
portantă sursă de venituri, șl 
dezvoltării turismului.

Pe plan extern, Tanzania mili
tează pentru lichidarea colonia
lismului șl rasismului în Africa, centru coouerare cu toate statele 
lumii, tn acest cadru se situează 
si relațiile româno-tanzaniene. Stabilirea de relații diplomatice, 
vizitele de delegații, comerțul în 
continuă dezvoltare, cooperarea 
în domenii de interes rectnroc 
oferă legăturilor dintre România 
si Tanzania perspective *avo- 
rabile.

ani de la unirea intr-un
ziarului senegalez „Le

a economiei, se va 
atenția cuvenită —• 

ceai, tutun și bum- 
și creșterea animale- 
a fi sensibil extinse

BAZIL ȘTEFAN

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Excelenței Sale 
Președintelui Republicii Unite Tanzania, JULIUS K. NYE- 
RERE, următoarea telegramă:

Cu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a proclamării Repu
blicii Unite Tanzania, în numele poporului român, al Con
siliului de Stat și al meu personal, adresez Excelenței Voas
tre cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres poporului tanzanian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și coo
perare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare 
spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

I I I hota
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NAȚIONALUL BUCUREȘTEAN A PREZENTAT 
LA FLORENȚA SPECTACOLUL „REGELE LEAR"

Colectivul Teatrului Na
țional „Ion Luca Caragia- 
le“ din București a pre
zentat, în cadrul „Festiva
lului internațional al tea
trelor de la Florența", 
spectacolul „Regele Lear" 
de Shakespeare.

împreu- 
prestigiu 

__ ____ r_, ------- America 
Latină, Naționalul din București 
a obținut un remarcabil succes. 
Aplauze vii, la scenă deschisă, au 
răsplătit atît interpretarea artiș
tilor, între   ___ --------- "
George 
povici, 
Seciu, 
regia ___  _ _______ ____
ciuleseu. Spectacolul a fost primit 
cu satisfacție și a prilejuit apre
cieri elogioase din partea critici
lor și publicului, contribuind Ia 
sporirea prestigiului artei teatra
le românești. cunoscute la Flo
rența și prin spectacolele anteri
oare ale teatrelor „Lucia Sturdza 
Bulandra" și Teatrului Național 
din Cluj.

De altfel, întreaga presă italia
nă subliniază în cadrul cronici
lor de specialitate valoarea între
gului colectiv al „Naționalului", 
condus cu pricepere de artistul 
poporului, Radu Bellgan. „Este 
cu certitudine cel mai reușit 
spectacol, tn toate compartimen
tele sale" — scrie ziarul „Corriere della Sera". El oferă totodată, un 
exemnlu deloc neglijabil șl. une
ori, de-a drentul imnresionant, 
nrivind rezultatele ce se Dot ob
ține prin educarea mișcării corno- 
ra’.e a actori’or. practic» neelUată 
d° o bvnă parte a școlilor recita
ți”0 a’e teatrelor europene".

Ziarul „Paese “

Participînd la festival 
nă cu alte opt teatre de 
din Europa, Africa și

___ care s-au remarcat 
Constantin, Silvia Po- 
Eliza Plopeanu, Valeria 

Gheorghe Cozorici, cît și 
originală a lui Radu Pen-

„Excepționala ediție a tragediei 
shakespeariene, pusă în scenă de 
Teatrul Național român, reprezin
tă un spectacol de înaltă clasă ar
tistică cu o caracteristică specifi
că. întreaga tragedie, în această 
interpretare a românilor, deosebit 
de îngrijită a fiecărei scene, de
vine un violent rechizitoriu îm
potriva Istoriei înțeleasă ca des
tin. Rareori am văzut un specta
col atît de profund".

Scena-cheie a spectacolului, relevă ziarul ,,Unită", o constituie 
furtuna ce se abate asupra suve
ranului deposedat de putere șl 
alungat. „Aceasta reprezintă o 
excelentă compoziție teatrală, 
care confirmă calitățile originale 
ale regizorului. Publicul, alcătuit 
în majoritate din tineri, a decre
tat ..Regele Lear", interpretat de 
români ,-drept un triumf și un 
succes răsunător". Cronici e’o- 
gioase publică, de asemenea, zia
rele „La Nazione", „II Resto del 
Carlino", „II Gîorno" și altele.

NOI EXPROPRIERI 
DE LATIFUNDII IN 
CHILE

Sera" apreciază :

• ÎN CHILE a fost anun
țată exproprierea altor 76 
latifundii, situate in provin
cia Linares. Se precizează 
că, de Ia începerea aplicării 
reformei agrare, au fost ex
propriate aproximativ 500 de 
mari latifundii, cu o supra
față țoală de peste 1,2 mi
lioane hectare.

Lon Noi la... Lon Noi
Lon Noi abandonează viața politică. Lon Noi a demisionat. 

Lon Noi formează o nouă echipă ministerială. Piruetele, gene
ralului pot părea ciudate dar știrile din Pnom Penh au încetat 
să ne mai surprindă. Boala lui Lon Noi și tratamentul ei 
nu aparțin doar domeniului strict al medicinii. Buletinele medi
cale nu pot să ofere suficiente explicații în acest caz.

B

„FEDERAȚIA EMIRATELOR"

Agențiile de 
pesă au anunțat 
că Bahreinul a 
acceptat propu
nerile saudl-to - kuweitiene 
privind crearea 
rederațiel celor 

— nouă emiratedin Golful Per- 
S sic.
I. Proiectul fede-
r rației celor nouă emirate 
. I (Bahrein, Abu Dhabi, Dubai, 
’) Qatar, Ras el-Khaima, Um 
C el-Qowan, AJman, Fujeira și 
r Charja) datează de cîț-iva ani. 

în februarie 1968, cei nouă 
’) emiri au semnat un acord de 
C creare a unui Consiliu suprem 
r al suveranilor a unui consiliu 
> executiv. Ulterior *u ajuns la 
S un acord și în problema ale-

au respins categoric această 
propunere, cerînd o reprezen
tare egală, pentru a nu per
mite unui singur emirat posi
bilitatea tie a controla parla
mentul. In fond, însă, gradu! 
deosebit dc dezvoltare econo
mică a celor nouă emirate, 
delimitarea destul de vagă a 
frontierelor și problema con
trolului asupra cîmpurllor pe
trolifere, au constituit tot atî- tea elemente de neînțelegeri 
între aderenții la federație, 
care, din aceste cauze au con
tinuat să rămînă in stadiul 
intențiilor.

In acest impas, Kuweitul și 
Arabia Saudită au întreprins o 
acțiune de mediere. După ta
tonări care au durat aproape 
un an, propunerile de com
promis saudito-kuweitiene au

C gerll unui președinte, a unei 
r capitale și a unui guvern fe- 
J deral, precum șl a unei con- 
\ stituții comune. Cînd a fost, 
C însă, vorba de punerea In 
/ practică a acordurilor reali- 
J zate, cel nouă suverani nu 
S s-au Înțeles sub nici o formă. 
L Dezacordul a fost generat, în 
r primul rînd, de probleme de 
J ordin politic. Fiecare din cel 
\ nouă emiri era convins că C este cel mal indicat pentru 
r a-șl asuma funcția de preșe- 

dinte al viitoarei federații; fle- 
S care din cele nouă emirate în 
L parte insista asupra faptului 
f că propria sa capitală întru- 
J nește toate condițiile pentru 
\ a deveni sediu federal. în 
L plus, Bahreinul, a cărui popu
lă lație reprezintă mal mult de 

Jumătate din cea a întregii 
Tederații, insista ca reprezen- 

I. tarea în viitorul parlament fe
deral să fie proporțională cu 
numărul locuitorilor fiecărui 
emirat. Celalțl opt parteneri

oala lui Lon Noi a fost ne
așteptată. Vîrsta șî grijile 
pot, desigur, lăsa urme. 
Știrea privind spitalizarea 
generalului a coincis însă 
cu informațiile de pe front

care Indicau înfrîngeri grele ale 
trupelor administrației de la 
Pnom Penh. Cîmpul de luptă 
s-a apropiat de capitală și, în
tr-o noapte, un atac fulgerător 
întreprins de patrioți a adus 
războiul chiar în orașul ce cu
noscuse pînă atunci un calm re
lativ. Exploziile au tulburat 
somnul locuitorilor. Dar pentru 
generalii și coloneii din subordi- 
nea lui Lon Noi a fost un șoc te
ribil : se dovedea capacitatea pa- 
trioților de a acționa pretutin
deni, chiar în acele zone consi
derate „sigure". Animozitățile 
latente au ieșit la suprafață. Di
sensiunile dintre vîrfurile mili
tare și diverși politicieni ambi
țioși n-au mai rămas îngropate 
în culise. Antipatiile mai mult 
sau mai puțin disimulate răbuf
neau violent- Fiecare încerca să 
arunce pe seama celorlalți res
ponsabilitatea eșecurilor. In a- 
cel moment a intervenit îmbol
năvirea lui Lon Noi

A fost „o boală diplomatică" ? 
Un fapt este cert : s-a încălcat 
tradiția în materie de trata
ment medica! al demnitarilor de 
la Pnom Penh Nu s-a apelat, 
ca de obicei, la doctorii cambod- 
gieni și francezi ci la... specia
liști americani de la Saigon. A 
uimat, apoi, plecarea precipita
tă spre Honolulu, S-ar părea că 
după înmulțirea eșecurilor a a- 
vut loc o confruntare dramati
că între Lon Noi și generalii 
săi Premierul era exasperat de 
incapacitatea subalternilor săi, 
după cum ambasada americană 
nu-și ascundea nemulțumirea 
față de modul In care Lon Noi 
își dirijează armata. în acele zi
le, intr-un ziar din Saigon s-a 
scris că ,,generalii cambodgieni 
nu vor să se mai bată, ceea ce 
explică poate o cauză a bolii lui 
Lon Noi". Unii afirmau că Lon 
Noi ar fi „jucat tare" : a pus pe 
protectorii săi americani în fa
ța demisiei și le-a sugerat hao
sul ce ar urma retragerii sale. 
Pentru a salva aparențele s-ar 
fi recurs Ia formula ,bolii". In 
unele corespondențe din Pnom 
Penh nu se exclude posibilitatea 
bolii ca un fapt real (s-a vorbit 
de un atac de cord, apoi de dia
bet și după aceea de multe alte
le...). Totuși dincolo de incerti
tudinile cu privire la sursele a- 
cestei maladii se relevă, în afara 
îndoielilor, amplificarea contra-

dicțiilor in sinul formației con
ducătoare de la Pnom Penh. 
Chiar niște deputați au îndrăz
nit să se plingă : „In prezent noi 
nu cunoaștem situația exactă de 
pe front Știm doar că sîntem 
blocați în Pnom Penh" Un anu
me Danh Sang s-a urcat la tri
buna parlamentară pentru a in
vita auditoriu] să pună capăt 
disputelor, dar președintele a- 
cestei adunări» care nu repre
zintă pe nimeni, s-a grăbit să 
pună punct discuțiilor pe o te
mă incomodă.

Disputa afectează mal întîi pe 
protagoniștii regimului : Lon 
Noi și Sirik Matak. Lon Noi mi
zează pe armată și pe... C.LA- 
(legăturile sale cu C.I.A. datează 
din 1959), Sirik Matak, cunoscut

șî despre faptul că ,,nimeni nu-și 
face iluzii asupra modului în ca
re comandamentul de la Pnom 
Penh informează țara, ascunzînd 
realitatea și transformînd albul 
în negru".

La Pnom Penh domnește ner
vozitatea. „Situația economică 
este proastă, iar inflația pro
voacă o nemulțumire generali
zată" — constată „Le Monde". 
Un corespondent al cotidianului 
parizian descria militarizarea o- 
rașului, dificultățile existenței 
cotidiene și îmbogățirea unui 
pumn de afaceriști ce-și expe
diază averile la Singapore sau 
Geneva. Pe front, patrioții reu
șesc să zădărnicească planurile 
elaborate de strategii Pnom 
Penh-ului. Drumul strategic nr. 
4 care leagă capitala de mare 
este tăiat în numeroase puncte. 
70 la sută din teritoriul Cambod- 
giei se află sub controlul Ar
matei Populare de Eliberare 
Khmere (FALPK). Guvernul Re
gal de Unitate Națională, con
dus de Norodom Sianuk. se bucu-

• O BOALA CU MULTIPLE CAUZE Șl O 
DISPUTĂ PENTRU PUTERE

• CLANURILE NU SE MENAJEAZĂ
• FRATELE GENERALULUI INTRĂ ÎN SCENĂ...

prin aroganță și o sensibilitate 
accentuată față de practica de
numită în mod curent corupție, 
este un exponent al marilor la
tifundiari. Desigur. în linii gene
rale interesele lor coincid. Ne
înțelegerile se referă la împăr
țirea puterii pentru că Sirik Ma
tak are ambiția de a fi nr. 1 la 
Pnom Penh. Amîndoi fac. insă, 
front comun in fața lui Son 
Ngoc Thanh despre care „Le 
Monde" afirma cu discreție ca 
ar fi „foarte apropiat de anumi
te servicii americane, sud-viet- 
nameze și tailandeze". Son Ngoc 
Thanh, cu obiceiuri formate la 
școala trădării, nu-și menajează 
adversarii. Clanul său acaparea
ză poziții-cheie. Amicii Iui Son 
Ngoc Thanh, editorialiști la di
verse ziare, scriu uneori artico
le ce dezvăluie neputința lui 
Lon Noi, corupția, eșecurile. Fi
rește, nu din dorința de a reme
dia lucrurile, ci pentru a înlă
tura un rival ale cărui poziții 
au șubrezit. Dar această înfrun
tare aduce în coloanele ziarelor 
mărturisiri prețioase despre o 
realitate tristă. Aflăm astfel că 
„dacă un funcționar vrea să ob
țină avansarea sa va trebui să 
mituiască o importantă persona
litate : la fel va proceda cel ce 
vrea să fugă de înrolarea în 
armată, scănînd de moartea pe 
cîmpul de luptă șî trăind liniș
tit la Pnom Penh". Se mai scrie

ră de un imens prestigiu. Izola
rea politică a echipei diriguitoa
re de la Pnom Penh este agra
vată de insuccesele ei militare, 

întors de la Honolulu, Lon 
Noi se decide să facă „ordine". 
Folosește iarăși sperietoarea de
misiei. Prezintă demisia guver
nului. Dar răsună glasuri care 
cer ca Lon Noi să rămînă în 
fruntea guvernului. Cel mai activ 
este un colonel, comandantul a- 
părării capitalei. El asigură că 
„armata nu va accepta" retrage
rea lui Lon Noi. Cine e freneti
cul susținător al generalului-pre- 
mier ? Colonelul este... fratele 
său.

Generalul a 
timp, mareșal (ca să se dove
dească că „nu există luptă in
terioară") și — miracol ! — for
marea noului guvern nu a fost 
încredințată lui Sirik Matak, 
cum se grăbiseră să anunțe u- 
nele agenții de presă, ci tot lui... 
Lon Noi. Retragerea „irevoca
bilă", starea sănătății, sfaturile 
medicilor au fost uitate cu o re
peziciune care a uimit chiar și 
pe cei nbișnuiti cu amneziile 
politice. S-ar părea, deocamda
tă, că totul n-a fost decît o ma
nevră pentru „curățirea" echi
pei sale de politicieni prea am
bițioși si care într-o bună zi ar 
putea fi mai periculoși...

devenit, întro

EUGFNÎIT ORRFA

GRECIA Șl COLABORAREA
BALCANICA

întrunit, se pare, adeziunea 
tuturor „celor nouă". Potrivit 
acestor propuneri, în viitoarea 
Adunare federală toate statele 
membre vor fi reprezentate în 
mod egal, va fi creată o 
forță armată comună, fiecare 
emirat avînd posibilitatea 
să-și mențină propriile forțe 
polițienești. în ce privește 
participarea la bugetul fede
ral, fiecare emirat va aloca o 
sumă proporțională cu veni
turile proprii. După cum re
levă agenția FRANCE
PRESSE, numai emiratul Abu 
Dhabi ar ti cerut să-și men
țină forțele armate — cu un 
efectiv de aproximativ 3 500 
de oamenf — sub comanda
ment propriu

Rămîne de văzut dacă, după 
acest început de acord, Fede
rația Emiratelor din Golful 
Persic, foarte bogată tn pe
trol, va putea deveni o rea
litate viabilă.

ATENA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Cîmpeanu, 
transmite : Intr-o conferință de 
presă ținută sîmbătă 
Xanthopoulos-Palamas, 
ministrului de externe 
a declarat că țara sa 
toare „ca 
devină o 
păcii*. în 
nunțat că
M.A.E. din Grecia

la Atena, 
adjunctul 

al Greciei, 
este dori-

peninsula Balcanică 
zonă a Colaborării 
acest context, el a 
un înalt funcționar 

va pleca

sâ

al 
la

Belgrad pentru un schimb de pă
reri cu guvernul iugoslav.

Referindu-se la problema ci
priotă, Xanthopoulos-Palamas a 
exprimat speranța că „prin relua
rea dialogului intercomunitar, se 
va manifesta, de ambele părți, un 
spirit constructiv pentru găsirea 
de soluții"- El a remarcat, tn le
gătură cu aceasta, că guvernul 
turc, condus de primul ministru, 
Nihat Erim, sprijină dialogul in
tercomunitar din Cipru.

Primul ministru francez, Jacques Chaban-Delmas, s-a întors 
sîmbătă noaptea la Paris, după vizita oficială de trei zile în 
Iugoslavia. înainte de plecarea sa din Liubliana, premierul 
francez a subliniat importanta vizitei pentru întărirea relațiilor 
dintre Franța și Iugoslavia. Cu acest prilej ei a declarat că 
nici Franța și nici Iugoslavia nu vor să recunoască blocurile 
drept cadrul de reglementare a unor probleme internaționale.

• GRUPURI
DENT1 ȘI PREOȚI au ocu
pat cinci biserici romano- 
catolice din Managua (Nica
ragua) și alte trei din ora
șul Lcon în semn de protest 
împotriva prigoanei dezlăn
țuite contra elementelor de
mocratice de către regimul 
dictatorului Somoza. Un pur
tător de cuvînt al demon
stranților a declarat că auto
ritățile nicaraguaene dețin 
în închisori 71 de studenți 
care urmează să fie traduși 
în justiție pentru participa
re Ia demonstrații antigu
vernamentale.

Cînd poliția a oprit apa și 
curentul electric pentru a-î 
obliga pe demonstranți să 
părăsească bisericile, aceștia 
au început să tragă clopotele 
chemînd populația la noi 
manifestații. Se relatează că 
arhiepiscopul din Nicaragua, 
Miguel Ovando Bravo, * 
făcut cunoscut că autorită
țile religioase nu intențio
nează să întreprindă vreo 
acțiune pentru a determina 
pe demonstranți să pără
sească bisericile ocupate.
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