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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 5895

COMUNICAT
O delegație de partid și de stat a Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în a doua jumă
tate a lunii mai a.c., la invitația tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ECONOMIC

57 PRODUCȚIA MODERNĂ
Intre problemele de o deose

bită importanță pentru dezvolta
rea -socrlății noastre socialiste, 
pentru viitorul patriei, al națiu
nii române pe care le-a dezbătut 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
se află cele privind învățămîntul. 
EV; îndoială, perfecționarea în- 
Y*âmîntului de toate gradele, 
adoptarea în cadrul plenarei a 
măsurilor corespunzătoare, con
stituie un fapt hotărîtor în rea
lizarea practică a directivelor 
Congresului al IX-lea al partidu
lui cu privire la ridicarea pe o 
treaptă superioară a învătăm»n- 
tului în țara noastră.

Conf. univ. Constantin Pintili*
consilier la Consiliul Național al Cercetării Științifice

Atunci cînd discutăm despre 
perfecționarea învățămîntului în 
general, și a invățămîntului su- 

. perior în special, învățămîntul 
economic ocupă un loc important 
în crearea cadrului corespunzător, 
în asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării materiale și spirituale 
a societății noastre.

Tocmai de aceea, perfecționa
rea învățămîntului superior eco
nomic — parte integrantă a sis-

ternului nostru de învățămînt — 
trebuie să se facă în spiritul unei 
profunde analize a tradițiilor pro
gresiste ale școlii economice ro
mânești și, implicit, a cerințelor 
impuse de dezvoltarea tot mai ra
pidă, ascendentă și armonioasă a 
întregii economii naționale.

Este binecunoscut faptul că. 
spre deosebire de trecut, între
prinderea se dezvoltă astăzi în- 
tr-un univers extrem de mobil, 
este supusă unui proces de conți-

VEȘTI DIN
ORGANIZAȚIILE U. T. C

nuă înnoire ; produsele ce se fa
brică își îmbogățesc permanent 
caracteristicile tehnico-econo:nice, 
se schimbă sau se perfecționează 
tehnologiile de fabricație și, co
respunzător acestora, se schimbă 
sau se perfecționează metodele 
și formele de conducere a unități
lor industriale. Acestea din urmă 
au un rol deosebit de important 
în sporirea eficienței economice 
deoarece menținerea unor metode 
și forme de conducere perimate, 
învechite., care nu mai corespund 
cerințelor actuale ale progresului 
tehnic, constituie, evident, o pu
ternică frinâ in dezvohaiea fiecă
rei unități economice în parte și, 
neîndoios, a întregii economii.

Realizările deosebite obținute 
de unele întreprinderi, pierderile 
ce se constată la altele, nu mai 
pot fi privite doar ca aspecte izo
late. mai puțin importante, ci ca 
probleme de o maximă însemnă
tate, de interes național, 
me ce acestea afectează

ÎN EXCURSIE
10.000 DE ELEVI

DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Zeci de autobuze, nume
roase garnituri de tren spe
ciale din județul Prahova 
s-au îndreptat duminică 
spre Telega. Peste 10 000 de 
elevi din 60 de licee, școli 
profesionale și de cultură 
generală din județ și-au dat 
întîlnire la Doftana. Elevii 
cîmpineni au pus în scenă, 
aici, montajul literar-muzi- 
cal „Trandafirii Doftanei“.

A urcat apoi treptele, pe 
scena deschisă, sub cerul li
ber, corul elevilor liceului 
„I. L. Caragiale“ din Plo
iești., După solemnitatea 
desfășurată aici, o parte 
dintre elevii liceelor și șco
lilor profesionale din alte 
localități au trecut să vizi
teze, muzeele din orașul 
Cîrppina, Bogdan Petriceicu

Hașdeu și Nicolae Grigo- 
rescu, barajul de la Paltinu 
unde se construiește cel 
mai mare lac de acumulare 
din țară menit să aprovizio
neze cu apă potabilă și in
dustrială întreaga Valea 
Prahovei și alte obiective 
industriale.

5000 de copaci 
pe dealul 
Feleacului
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1 700 DE TINERI
BUCUREȘTENI

Această zi de mai a în
ceput pentru 1 700 de tineri 
bucureșteni dis-de-diminea- 
ță, pe la ora 5, și s-a ter
minat odată cu miezul nop
ții. De-a lungul ei, cei 1 700 
de muncitori, ingineri, func
ționari. elevi, au cunoscut 
Valea Prahovei cu tot ceea 
ce poate oferi ea într-o sin-

A intrat în obișnuință 
de-acum : în fiecare dumini
că dimineață, coloane com
pacte de tineri din Cluj 
se îndreaptă 
rele 
Feleac, 
Beliș, 
Căpuș __ , _.
rile și viitoarele locuri de a- 
grement ale orașului. Pe dea
lul Feleacului, de pildă, ele
vii Grupului școlar de Con
strucții, Grupului școlar

spre șantie- 
de împăduriri de la 

Valea Drăganului, 
Bonțida, Aluniș,

sau spre parcu-

(Continuare în pag. a ll-a)
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A ÎNCEPUT

FAZA REPUBLICANĂ A CONCURSURILOR 
DE LITERATURĂ ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, 

FIZICĂ Șl CHIMIE
Duminică dimineața a început în capitală faza republicană a 

concursurilor de literatură română, matematică, fizică și chimie 
la care participă elevi ai claselor a IX-a, a X-a și a Xl-a din li
ceele de cultură generală și elevi din școlile profesionale. Tra
diționala competiție este organizată de Ministerul învățămîntului, 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și societățile 
de specialitate, in vederea cultivării aptitudinilor școlarilor în a- 
ceste domenii.

Realizatorilor celor mai bune lucrări și soluții — din cei aproa
pe 1 000 de concurenți cîți întrunește actuala fază republicană a 
concursurilor — le vor fi decernate premii și mențiuni în cadrul 
unei festivități ce va avea loc săptamîna aceasta.
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..Electro fara-București (secția 
lămpi fluorescente). Ultimul 
control înainte de-a ieși pe 

porțile fabricii

Foto : O. PLECAN
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Din mină in mina,

nestinsă făclie
Cît a trecut de-atunci ? Două- 

• zeci de ani. Douăzeci de ani 
grefați adînc în memoria zeciloi 
de mii de tineri — astăzi oameni 

A cu rosturi însemnate în viața 
™ noastră politică, socială, econo

mică. Amintirile vin șuvoi, ca 
A niște semnale deosebit de puter- 

nice dintr-un trecut nu prea în
depărtat, purtând laurii unei glo- 
rii nedezmințite.

Primăvara fierbinte a anului 
• 1948... O chemare a organizației 

noastre revoluționare de tineret 
și, din toate colțurile țării au 
pornit în marș coloanele tinerilor 
spre defileul Parîngului. In presa 
vremii și apoi în cărțile care au 

V evocat momentul, acțiunea cons
tructivă de mare amploare de- 
dansată de tineri pe traseul 

W Bumbești-Livezeni în primăvara 
lui 1948, apare caracterizată ca 

• o bătălie de proporții impresio
nante. Alt termen nu ar putea 
explica mai pregnant, mai precis, 

• ceea ce s-a petrecut atunci în 
defileul agrest. O bătălie pașnică, 
vorbind elocvent despre infinitele 
disponibilități eroice și patriotice 
ale tineretului țării noastre. Eroi
ce, pentru că nu se mai pomeni

ri sc ca o cale ferată, lungă de 34 
w kilometri, urmînd să treacă prin 

11 tunele, peste numeroase pode- 
țe și viaducte, peste 6 poduri 
suspendate si pe jun traseu care 
prevedea dislocarea a sute de 
mii de tone de stînca, să fie dată 
în exploataie în termen de opt 

_ luni de zile. Patriotice, pentruVă 
V realizarea acestei căi ferate se 

înscria cu majuscule în rezolvarea 
unor acute probleme economice

Dionice Șincan
ale țării noastre la acea dată — 
ușurarea transportului produselor 
bazinului carbonifer din regiu
nea Petroșanilor spre punctele 
principale de consum (industriile 
grele din Banat, Muntenia și 
Transilvania), mai buna deservire 
a traficului de călători și mărfuri 
între Oltenia și Transilvania etc.

Animați de această importantă 
sarcină, 28 000 de brigadieri — 
tineri muncitori, țărani și intelec
tuali — s-au prezentat pe Valea 
Jiului sfidînd condițiile grele de 
lucru și dificultățile impuse de 
traseul 
scurteze 
Tot ce _ _ 
ar putea fi exprimat în cifre 
— dacă ne-am referi la construc
ția propriu-zisă. Cifrele pot da 
măsura eforturilor, pot înfățișa 
grandoarea construcției, pot o- 
feri amănunte interesante despre 
energia umană consumată cu a- 
cel prilej, dar în nici un caz 
nu pot evalua la justa lui valoa
re entuziasmul de nedescris care 
a domnit timp de aproape opt 
luni între Bumbești și Livezeni, 
resortul lui invizibil dar puternic 
simțit de o țară întreagă. Desti
nele omenești nu pot fi măsurate 
în cifre. Și acolo, pe Valea Jiu
lui, atunci, majoritatea tinerilor 
muncind cu abnegație la terasa- 
mente, la construcția de tunele 
și poduri, au avut revelația u- 
nui viitor luminos, pe care apoi 
tot ei l-au construit, așa cum 
arată el astăzi, ei, alături de mi
lioanele de muncitori, țărani și

accidentat, izbutind să 
termenul de predare, 
s-a petrecut atunci

intelectuali. Destinele multora 
care atunci se intitulau „brigadi
eri ai muncii voluntare", au că
pătat o altă cale, ca o consecin
ță a profundului proces de tran
sformări revoluționare petrecute 
de-a lungul anilor în viața so
cietății noastre. Tinerii care 
învățau să mînuiască un picha- 
mer, să sfredelească un tunel, să 
construiască un picior de viaduct 
sau să fixeze în baloane șinele 
de cale ferată, astăzi răspund de 
importante instituții și întreprin
deri, au în grijă apărarea țării, 
educă generațiile noi în institute 
și universități, sau fixează în i- 
magini literare bogăția spirituală 
a poporului nostru.

Amintirile vin șuvoi, ca niște 
semnale deosebit de puternice. 
Se plămădeau, la Pietrele Albe, 
la Șoimii sau la Murga-Mare, la 
Tunel Dragalina sau Borzii Vi
neți, caractere oțelite pentru bă
tălia construcției socialismului, 
devotate trup și suflet acestui 
nobil ideal. Mulți dintre cei ve- 
niți pe șantier nu știau carte, fu
seseră argați, sau pur și simplu, 
nu fuseseră nimic — au urmat 
școlile de alfabetizare conduse 
chiar de tovarășii lor de muncă ; 
mulți dintre ei nu cunoșteau Ia 
venire o meserie — au învățat-o 
pe șantier ; unii nu văzuseră în 
viața lor un film, alții nu văzu
seră teatru... în opt luni ei nu 
au făurit numai o cale ferată, 
prezentată azi ca o operă de ar
tă, ci putem spune, s-au cons-

(Continuare în pag. a Il-a)
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antrenament transformau in.. clipa 
Foto : VIOREL RABA

examene

CROSUL TINERETULUI

Prezent? întrecerile ce au avut loc ieri în majoritatea orașelor 
și municipiilor în cadrul tradiționalei competiții organizate de 

U.T.C., corespondenții noștri ne relatează :

După începuturi anemice și mai puțin 
entuziaste, și — culmea — lipsite de... ti
nerețe, cea mai mare competiție de masă 
— Crosul tineretului — a debuiat. ieri în 
unele locuri cu o nouă fază, superioară — 
cea județeană sau pe municipii iar în al
tele au continuat întrecerile pe centre. 
Competiția capătă amploare și aceasta se 
explică prin faptul că disputa pentru în- 
tiietate nu se mai dă între protagoniștii 
din aceeași comună sau unitate. Forțele și 
destoinicia măsurîndu-se în compania unor 
concurenți necunoscuți, mai mulți la nu
măr, și cei mai buni, care aduc cu ei la 
ștartul marii întreceri orgolii și ambiții 
locale. Toate acestea se soldează cu un sin
gur cîștigător : tineretul care promovează

triumful întrecerii drepte, al sportivității, 
al optimismului — atribute ale tinereții.

Comitetele județene și municipale ale 
U.T.C., organizațiile de bază, au acordat, 
de astădată, o atenție mai mare competi
ției, au manifestat mai multă grijă pentru 
organizarea și mobilizarea tinerilor la în
trecere, pentru asigurarea unui cadru săr
bătoresc, adecvat. Și rezultatele — cu ex
cepțiile de rigoare — încununează munca 
lor, eforturile depuse cu lauda tuturor.

Inserăm în cele ce urmează ample rela
tări, primite aseară telefonic, de la cores
pondenții noștri.

FOTBAL

ETAPA A XXII-A

STEAUA—JIUL: 6—1 (1—1). Au 
marcat : Sorin Avram (2), Voinea (2). 
D Popescu, Tătaru (Steaua) și Sandu 
(Jiul).

DINAMO BUC.—FARUL 2—1 
(1—1). Au marcat: Pircâlab (2) pentru 
Dinamo, Mareș pentru Farul.

„U“ CLUJ—PROGRESUL 3—1 
(0—1). Au marcat : Șoangher (de la 
învinși), Mustețea, Pexa, Adam (pen
tru învingători).

DINAMO BACAU—RAPID 2—0 
(0—0). Au marcat : Ene Daniel, Bă- 
luță.

AS.A. TG. MUREȘ—PETROLUL 
0—1 (0—0). A marcat : Grozea.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—„U‘# 
CRAIOVA 2—0 (1—0). Au marcat : 
Pescara, Florescu

PE UMERI — 
CA ATLEȚII VECHII 

ELADE

Ieri în orașul Urlați 
și-au dat întîlnire la 
faza pe centru a Crosu
lui tineretului cîteva mii 
de tineri din orașul 
Urlați și comunele Va
lea Călugărească și Al
bești Paleologul. Ei îi 
însoțeau în camioane și 
căruțe cu drapele și 
flori pe cei mai buni 
tineri atleți cîștigatori 
ai fazei pe comune. Dis- 
de dimineață, NICO
LAE SERȘEA, secretar

al comitetului orășenesc 
al U.T.C.. împreună 
cu membrii comitetului 
organizaseră totul în a- 
mănunt. Traseul pentru 
probele de 800—1 000 
—1 300 m plat desenat 
din fața clădirii Consi
liului popular orășenesc 
cu trecere prin fața Mo
numentului Eroilor din 
1916—1918 apoi pe 
strada Tudor Vladimi- 
rescu și pe Bulevard, 
curînd a fost închis 
complet de spectatorii 
localnici și cei sosiți de 
departe pentru a-și în
curaja tinerele lor spe-

ranțe. Cînd semnalul 
întrecerii a fost dat,’ în
tregul oraș avea aerul 
unui vast stadion. Pe 
traseu au fost desfășu
rate pancarte cu denu
mirea asociațiilor sporti
ve din comunele parti
cipante, suporterii agi- 
tîndu-se, strigînd în
demnuri de încurajare 
colegilor lor. Cei 12 
cîștigatori declarați cei 
mai buni sportivi ai ce
lor două comune și ai 
orașului Urlați care vor

(Continuare în 
pag. a IlI-a)

F.C. ARGEȘ—U.T.A. 1—0. A mar
cat Kraus.

Voinea, cum rar i se întâmplă, nu va mai greși de data 
aceasta...

Sfîrșitul de an școlar aduce în 
actualitate pentru numeroși elevi 
EXAMENUL — formă de pro
movare într-o treaptă superioară 
pe scara învățămîntului de cultu
ră generală ori de specialitate. 
Absolvind școala generală de 8 
ani elevii își pot continua studii
le în trei tipuri de școli : licee, 
licee de specialitate și școli pro
fesionale. In funcție de aptitudi
nile pe care le au, de proiectele 
privind profesiunea pe care do
resc să și-o însușească, ei pot 
opta pentru una din aceste insti
tuții de învățămînt, avînd de în
deplinit o unică condiție pentru 
a reuși la concursul de admitere: 
o bună pregătire școlară, care să 
le asigure medii de trecere.

Concursul de admitere în cla
sa a IX-a a liceelor de cultură 
generală se va desfășura în în
treaga țară între 17 și 27 iunie. 
El constă din 5 probe : limba 
romană — scris și oral, matema
tică — scris și oral, istoria patriei 
— oral.

Pentru elevii care se vor în
drepta spre învățămîntul liceeal 
de specialitate, concursul de ad
mitere va avea loc între 18—27 
iunie. Ei vor avea de susținut 4 
probe : limba română — scris și 
oral, matematică 7— scris și oral. 
Candidații reușiți la concurs se 
pot înscrie în anul întîi numai la 
liceul și în specialitatea la care 
au susținut concursul.

Absolvenții școlilor generale 
care se îndreaptă spre învățămîn
tul profesional vor susține con
cursul de admitere între 1—12 
iulie. Probele de concurs : limba 
română — scris și oral, matema
tică — scris și oral.

La toate tipurile de școli amin
tite, materia de examinare este 
cea prevăzută în programa cla
selor V—VIII a școlii generale.

Deși anul acesta liceele nu dau 
promoția obișnuită de absolvenți 
(elevii care ar fi trebuit să-și în
cheie studiile liceale beneficiază 
de hotărîrea privind preKmgirea 
duratei învățămîntului de cultură 
generală la 12 ani) se organizea
ză totuși sesiunea obișnuită a 
examenului de bacalaureat (ori 
examen de diplomă pentru absol
venții liceelor pedagogice) pentru 
cei care din diferite motive nu 
l-au susținut anul trecut, precum 
și pentru absolvenții învățămîntu- 
lui liceal seral și fără frecvență. 
Examenul de bacalaureat în li
ceele de cultură generală și exa
menul de diplomă în liceele pe
dagogice se va desfășura între 17 
iunie și 1 iulie. Pentru buna pre
gătire a candidaților la aceste 
examene între 27 mai și 15 iunie 
în toate școlile interesate se vor 
ține lecții de sinteză, iar profe
sorii de specialitate vor da con
sultații individuale și colective 
care vor întregi munca personală 
a elevilor.

Concursul de admitere în învă
țământul superior se va desfășura 
în toate facultățile, între 5 și 15 
iulie. EI constă din probe practi
ce (Disciplinele pentru concurs, 
precum și programele lor au fost 
publicate în „Gazeta Invățămîn- 
tului*, în numerele cuprinse între 
936—941). Pentru facultățile și 
secțiile la care nu se completea
ză cifra de școlarizare, prin con
cursul din iulie se va organiza 

, al doilea concurs între 5 și 15 
septembrie.



PAGINA 2 SCINTEIA TINERETULUI

CRONICA

MATO

GRAFICĂ

CINE

CRONICARII NOȘTRI
9

VĂ RECOMANDĂ:
VEȘTI DIN

ORGANIZAȚIILE U. T. C.

APROAPE

IZBINDA?
Așa pare filmul „Zile de 

vară" regizat de un debutant, 
Ion Niță, după un scenariu de 
Fănuș Neaga. Dar această re
lativă apropiere, nu de succes, 
pentru că oricum filmul place, 
ci de reușită, numește în fapt 
prelungita pubertate a cinema
tografiei noastre, pendularea 
Ci Intre naivitate și joacă, tea
ma de a sc apropia de viață 
pîitȘ acolo incit să sc confunde 
cu ea, sau teania de a reflec
te asupra vieții, de a face din 
pelicula de film nu o serie de 
„poze** pentru un umor sau 
o nostalgie de glorie a șlagă
relor de sezon, ci o continuă 
mărturie despre ideile și felul 
de a fi al realizatorilor sau al 
speatatarilor contemporani.

,}Zilc de vară** e o comedie 
inspirată (l’mtr-un mediu puțin 
solicitat de cineaștii noștri : sa
tul contemporan. Cele cite va 
repetate si grave eșecuri ale 
filmelor despre țărani au deve
nit proverbiale. Autorul scena
riului, Fănuș Neagu, aflat la 
primul text independent pen
tru film, după „Lumină de iu
lie" (în colaborare cu V. Or
nam) și „Vremea zăpezilor" 
(în colaborare cu N. Velea) 
și-a creionat o comedie lirică 
intr-un peisaj cunoscut din 
proza sa : ținuturile din -preaj
ma Dunării.

Acum, intimplările zilelor 
de vară sînt condiționate de 
clteva perechi de îndrăgostiți. 
Pretextele sînt plauzibile, at
mosfera autentică. Totul este 
bine condus pînă spre un fi
nal care derutează, filmul pier- 
zîndu-și tind pe rind toate 
„cuceririle". Pînă la comenta
rea acestui final, care putea să 
lipsească, trebuie numite și 
cuceririle, foarte importante 
pentru un debut regizoral: 
ritmul narațiunii filmiee, aten
ția deosebită pentru decorul 
natural, mai puțin speculat de 
imagine, dar foarte exact, mai 
ales in ceea ce privește interi
oarele (decor semnat de Ște
fan Marițian), firescul inter- 
preților deteatrdlizați, de la 
costumație pînă la dialog. Sînt 
și cit ev a rezerve care țin de

îngroșarea unor scheme, cum 
ar fi plictisitoarea repetare a 
aruncatului în Dunăre, de tea
ma nevestei, pe care o face 
mereu bătrinul comandant al 
unui vas de mic tonaj. Pe 
urma, grotescul situațiilor din 
vagonul de dormit al băieților 
cu o gesticulație care aminteș
te de ieftinele bufonade ale în
ceputurilor cinematografiei.

Din fericire, atenția specta
torului e foarte puțin captată 
de asemenea detalii, și acțiu
nea, alertă, se bucură de un 
umor optimist la adresa unor 
credibile încurcături sentimen
tale.

Vrind să dea mai mult decit 
își puteau permite, autorii fii 
mutul îyi continuă o acțiune 
terminată prin sacrificarea u- 
nei capre, sacrificiu de care 
depindea fericirea unei tinere 
perechi, pe o altă pantă străi
nă de psihologia eroilor.

Așa apare un oarecare es
croc, un fel de mercenat la a 
cărei apariție hidoasă se des
fac cuplurile printr-o „sperie
tură" fără leac. Personajul nu
mit Rădulescu-F ață provoa
că o mică dramoletă al că
rui sfîrșit, în care se amestecă

o sinucidere ratată, o romanță 
și o „iertare*, e de un gust în
doielnic. Dar acest final, ab
surd dacă vreți, dar de un 
absurd de iarmaroc, pune tot 
filmul intr-o lujnină defavora
bilă.

Autorul scenariului nu recu
noaște acest final, declarînd că 
nuă aparține. Și nu știu deci 
cifte ar merita atunci „felicită
rile". In orice caz, rămine o 
specializare a cineaștilor noștri 
neatenția la „gramaj" în ori
care din rețetele pe care le 
combină. Apropierea de reu
șită a filmului nu rămine a- 
tunci decît o scuză la care 
nu mai pot fi aduse justifi
cări Comic sau dramatic, un 
film despre viața satului con
temporan rămine încă așteptat

De remarcat dintr-o buni 
distribuție doi debutanfi. Nma 
Zetnescu și Florin Tânase. ală
turi de cîțica dintre foarte 
hunii noștri actori de film :

Constantin, Draga OUeanu și 
Ștefan Bănică. O mențiune 
specială pentru o actriță pu
țin cunoscută: Dodu Caian- 
Rusu

TUDOR STĂNESCU

Inoepe o bogată 
săptămînă cultural-ar- 
tistică, poate cea mai 
plină de evenimente 
din acest an.

Viața teatrală bucu- 
reșteană va cunoaște 
trei premiere de cert 
interes, e vorba 
celebra operetă 
FAIR LADY de 
deric Lowe, la 
trul de Operetă, în 
regia lui Ion Dacian 
și avînd în rolurile 
principale pe Mircea 
Nemens și Constanța 
Cîmpeanu. Spectaco
lul, care va avea loc 
pe 8 mai, va fi o 
demonstrație că și la 
opereta bucureșteană 
bate un vînt proas
păt. My Fair Lady 
este prima operetă 
gen music-hall care se 
prezintă la noi.

La 11 mai la Tea
trul ,.Barbu Delavran- 
cea“ o comedie irlan
deză contemporană 
„Kathleen" de M. Sa
yers în regia lui Con
stantin Dinischiotu. 
iar duminici o înde
lung așteptată pre
mieră : traducerea și 
adaptarea hii Gellu 
Nanm după . Nepotul 
hri Rameau" de Denis 
Diderot spectacol 
regizat de Dând E$- 
rig.

flati sub Mtnnul cen-

Georjțe Enescu cu
noaște ți et o săptă- 
mfaA de vîrf: un 
concert al corului Ma-

de 
MY 

Fre- 
Tea-

drigal (la 9 mai) sub 
bagheta unui oaspe
te englez, dirijorul 
Roy Bohana. Concer
tele Filarmonicii, de 
vineri și sîmbătă, di
rijate de Ion Baciu, 
vor prezenta melo
manilor pe violonce
listul francez Paul 
Tartelier, interpretînd 
concertul în Re ma
jor de Haydn. La 7 
mai 
ini: 
care 
Sala

alți oaspeți stră- 
quartetul danez 

va prezenta în 
mică a Palatu-

TĂ SEARA în regia ț 
lui Geo Saizescu și 
avînd ca interpret! a 
principali pe Sebas- 
tian Papaiani, Ma- 
riella Petrescu și Ana 9 
Szeles ; parodia ceho
slovacă SFÎRȘITUL ț 
AGENTULUI W 4 C 
realizat de V. Vorli- a— 
cek, regizorul unei 
alte parodii care s-a 
bucurat și la noi de 9 
un mare succes, 
„Cine a vrut s-o u- 
cidă pe Jessie ?" și o 
comedioară de bule- A

1700 DE TINERI
BUCiREȘTENI

gură zi. Excursia s-a înde
părtat însă mult de firul 
văii. De la Sinaia — un tra
seu a unit într-o singură li
nie Poiana Stînii, Piatra 
Arsă, cantonul Jep, cascada 
Urlătoarea, Buștenii și Po
iana Țapului. Tot de acolo, 
un alt grup a escaladat 
înălțimile : cota 1 400, cota 
1 500, Vîrful cu Dor, Piatra 
Arsă și Poiana Stînii. Iar 
de la Predeal au fost vizi
tate îndeosebi cabanele: 
Clăbucet — plecare, Clăbu- 
cet — sosire, Susai, Gîr- 
bova.

această parte a Clujului va 
avea un aspect nou. Vă invi
tăm atunei la Cluj I

IOAN BUS
LA LILIAC,

Un debut
Ia Galați

ANSAMBLUL
ARTISTIC

AL TINERETULUI

IN VALEA
RUDARIEI

cu un comic £ 
nu mai are ne-

de prezentări
de Funâs, OS- 9

5 000 DE COPACI 
PE DEALUL 
FELEACULUI

„Tehnofrig“, studenții mai 
multor facultăți, au plantat 
aproximativ 5 000 de puieți. 
Rezultate bune s-au obținut 
și pe celelalte șantiere de îm” 
păduriri din județ. Pînă în 
prezent, circa 395 000 puieți 
plantați pe aproape 70 hecta
re desenează conturul unor 
păduri în devenire ; o vii
toare podoabă care va aco
peri locurile golașe sau te
renurile din zona de deal ne
folositoare agriculturii. în 
raza municipiului Cluj, tine- 

Szeîes și Sebastian Papaiani in rji au participat și la alte 
^alul de simbătă seara" £ acțiuni de amploare. La sec-

ția în aer liber a Muzeului 
etnografic al Transilvaniei 
lucrarea este de acum în
cheiată.’Aici s-au amenajat 
două drumuri de acces și 
mai multe alei, s-au plantat 
500 pomi. La intrarea estică 
a orașului 200 de tineri sînt 
prezenti zilnic la lucrările 
de amenajare a unui nou 
parc care dispune și de două 
terenuri de fotbal, la planta
rea brazilor șj la lărgirea șo
selei. Cînd totul va fi gata,

concerte de 
Haydn și Schubert 

Opera va găzdui și 
ea interpret! de peste 
hotare : baritonul ita
lian Aldo Pratti. so
prana sovietică Maria 
Bieșu și tenorul a- 
merican Leonardo del

Ecsanx va oferi 
dna premiere dne- 
matograr.z^ dintre 
care trei sfat come
dii : una românească 
BALVL DE SIMBA-

vard 
care 
voie 
Luii
CAR. Celelalte două 
premiere ne vor prile- 
jui o întîlnire cu doi 
actori cunoscuți, Mi- 
chele Morgan și Raf 
Vallone în OBSESIA, 
un film din 1954, și 9 
seria a doua a unei 
ecranizări după pro- • 
za clasicului maghiar 
Jokai Mor: ZOLTAN £ 
karpathy.

Un cor de peste 100 de 
persoane a apărut pe una 
din scenele Galațiului. 
Ceilalți — dansatorii, so
liștii vocali, instrumentiștii 
— așteptau și ei să intre in 
scenă. Toți la un loc alcă
tuiau Ansamblul artistic al 
tineretului, înființat nu de 
mult prin strădania Comi
tetului municipal Galați al 
U'T.C. Excelenta formă ar
tistică în care s-a prezentat 
ansamblul cu primul său 
spectacol „Cîntec, joc și ti
nerețe", îndreptățește spe
ranțele puse in el. Aplau
zele la scenă deschisă au 
însemnat trecerea cu succes 
a confruntării cu exigența 
publicului și, totodată, o 
răsplată spontană adusă 
profesorilorși actorilor care 
au contribuit cu priceperea 
și dăruirea lor sufletească la 
reușita spectacolului.

Acum, la început de 
drum., putem spune cu cer
titudine : vom afla în cu- 
rînd și alte vești despre a- 
cest ansamblu al tineretu
lui.

V. MOINEAGU

La Rudăria, străveche așe
zare de pe Valea Pîrîului cu 
același nume, intr-un minu
nat decor de verdeață și 
flori de mai, a avut loc du
minică tradiționala serbare 
a liliacului înflorit. încă de 
dimineață, zeci de fete și 
flăcăi, îmbrăcați în pitorești 
costume bănățene au vestit 
prin sunete de tulnice, în
ceperea serbării jocului și 
cîntecului popular româ
nesc. Au venit la sărbătoa
rea liliacului de pe valea 
Rudăriei, cîntăreți și dansa
tori din satele Bozoviciului 
și Almașului, din părțile 
Mehadiei și Oraviței, pre
cum și numeroși turiști din 
Reșița, Anina. Moldova- 
Nouă și alte localități din 
Banat. Ca semn al ospitali
tății, tinere din Rudăria au 
oferit vizitatorilor frumoase 
buchete și coronițe din flori 
de liliac. întrecerile artis
tice, jocurile distractive, bu
catele alese, pregătite de is
cusiți bucătari, specifice pe
trecerilor populare din par
tea locului, au împlinit ve
selia și voia bună a celor 
veniți aici să petreacă îm
preună la sărbătoarea lilial 
cuiul.

MM&

învățămîntul superior economic
(Urmare din pag. I)

C INEM A T OGR’AFE

Spatii școlare 
în construcție
GALATI «le 1* cere»- 

pendentol nwtrn). in noul 
cartier al Galatintal, TI* 
(lina III ie afli in plini 
construcție un modern lo
cal de țcoali eu 16 aUi de 
elasi. laboratoare etc. La 
Tecaet odată en noul an 
de invițimlnt, unul din 
liceele existente tn acest 
municipiu iți ca reîncepe 
activitatea Intr-un nou lo
cal. Sint in curs de exe
cuție noi spații In locali
tățile Rediu, Suhnrlul, 
Fundenl el altele.

Se prevede ca in noul 
an școlar 196»—1969 In Ju
dețul Galați si fie date in 
folosința alte 1* săli de 
clasă dotate eu mobilier 
modern si materialele di
dactice neoesare.

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15).

Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9,30; 11.45; 14; 16.30;
18.45; 21).

EA VA RIDE
rulează la Republica (orele 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
19; 21,15), Feroviar (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15), Festival (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 11,30; 14.30; 17,30; 20,30), 
‘Gloria (orele 9; 11.30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Tomis (orele 8,30 
—16 ’tn continuare 18,30—21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Miorița (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; Z0.30).

ZILE DE VARĂ
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30: 
16; 18,15; 20,45).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU
(cinemascop)

rulează la Lumina
11,15; 13,30; 16;
Cotroceni
20,30).

GIOCONDA
rulează Ia
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Union (orele 15,30;

(orele 9; 
18,30; 20,45),

(orele 15,30 ; 18 ;

FARA SURIS 
Central (orele 8,30;

19; 20,30). Popular icrele 15.39; 
18; 20.30).

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18.30; 20.45). Buzeșt: 

(orele 15.30; 18; 20,30)
EDDIE CHAPMAN AGENT 
SECRET

rulează la Grivița (orele 9: 
11.45; 14.30; 17,30; 20.30). Fla
mura (orele 9; 11,30; 13.45; 16; 
18,30; 20,43).

CU TOATA VITEZA, ÎNAINTE! 
rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20,15).

UN bărbat și o femeie 
rulează la Dacia (orele 9—15.45 
în continuare. 18,15 — 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Bucegi (orele 9;
11,30; 15,30- 18; 20,30). Giultfti 
(orele 15; 17,45; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI
FERICIȚI

rulează la Unirea (orele 15,30;
18).

HOCUS-POCUS
rulează la Lira (orele 15,30—18;
20,30).

NOAPTEA NUNTII ÎN PLOAIE 
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

viața in doi
rulează la Floreasca (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

TREI GRĂSUNI (cinemascop) 
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 în continuare 18,30—20,45).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI
ÎN PLUS (cinemascop)

rulează la Aurora (orele 8,30;
11,30; 14,30; 17,30; 20,30). Fla
căra (orele 15; 17,45; 20,30).

EROII DE LA TELEMARK
(cinemascop)

la Rahova (orele 15.30;

NEBUNA. NEBUNĂ, 
(cinemaseep)
la Progresul (orele

rulează Ia Mcșilor (orele 15J8; 
19; 39J9).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Munca (orele 14. 
16; 18.15; 28.36).

EU. EU. EU... $1 CEILALȚI
(cinemascop)

rulează Ia Arta 'orele 9.15;
11.30; 13 90; 15.45; 18.15; 28 JC

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Vitan (orele 15.30: 
18: 2838V

TOM ȘI JERRY
rulează
19).

O LUME 
NEBUNA

rulează
15.38; 19).

DOCTORUL AU MĂ DOARE 
(cinemascop)

rulează la Ferentari 
1530; 19; 2030).

NOUL LOCATAR
rulează la Pacea (orele
19; 28,15).

CAPCANA (cinemascop) 
rulează la Crîngași 
1530; 18; 2030).

LEUL AFRICAN 
rulează la Cosmos (orele 1430- 
16,30; 1830; 2030).

CERTITUDINEA PROBABILI- 
TAȚILOR, MICA PANTERĂ. ȘI 
PRIETENUL EI. LUCIAN GRI- 
GORESCU, CĂRȚILE DE ÎN
CEPUT. LA TOATE LATITU
DINILE. PE URMELE UNUI 
FILM DISPĂRUT, ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 3/1963

(orele

15.45:

(orele

MIHAI COMAN

-ROMAN POUTIST-
R B Z U M A T

Tlatrul tehnician Neln Stcian a fMt rtslt mort In camera Iul. 
Pentru ipoteia •Inueideril pledează situați» »rea In care >e 
aflau atlt Nelu. cit ,1 colacul său de serviciu Dan Vlxiru (dl,pi
rul firi urmi) din cauea fraudelor care fuseseră descoperite la 
cooperativa nude lucrau. Dar In noaptea mortii. Nelu a fost vi
zitei de un anume Stăneseu. cu care s-a certat. Cine e acest 
Stănesou ? Nu cumva uclgaspl 1 Maiorul Iordan Freda ,1 loco
tenentul Fireilab înecare» si afle adevărul.

— Da, tovarăși, vă spun pe rind. De la Început. Trenul de 
marfă 617196 a oprit in gară acum o săptămînă (și preciză data) 
Ia ora 5,36, In zori. Ne-a lăsat zece vagoane : cinci încărcate 51
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cinci goale. Urma ca gospodăria de stat, care fusese anunțată 
din vreme, să descarce mașinile agricole și să încarce — în 
toate vagoanele — produse. Descărcarea s-a făcut la timp, dar 
încărcarea a întîrziat : sîntem la început de campanie și n-au 
destule autocamioane. Așa că or să plătească locații, cît nu face. 
Abia ieri pe la prînz au venit cu produsele. Cînt am. trecut 
pe lingă unul dintre vagoanele care fuseseră goale de la început 
(trebuia să le pun la punct pentru încărcare), am observat in
tr-un colț un fel de pachet mare. Vagoanele erau neacoperite 
și aveau pereți înalți de vreun metru. Pînă atunci nu mă uita
sem înăuntru. Nu aveam de ce. Pachetul era învelit într-o prelată. 
L-am chemat pe tovarășul șef și ne-am dat mai aproape, să 
vedem dacă n-are vreo inscripție, dacă nu e colet poștal. Ne-a 
izbit mirosul. L-am desfăcut și am dat telefon la postul 
de miliție. A venit mai tirziu tovarășul sergent, pe urmă un 
tovarăș căpitan cu o ambulanță. I-am spus cum l-am găsit și l-au 
luat. Asta-i.

— Cum arăta pachetul ?
— Cum arăta...
Omul rămase puțin pe gînduri.
— Cum să vă spun ? Arăta bine. Nu glumesc, arăta bine de 

tot... Dacă n-ar fi fost mirosul...
— Cum adică, bine ?
— M-am și mirat, vă spun. Eu am trăit și la oraș... Știți si 

dumneavoastră cum sînt pachetele pe care le poartă cuconițele 
pe bulevard. Așa de-un deget, cu funduliță. N-o să credeți...

— Ce n-o să ci-edem ? Spune !
— îi strînsese genunchii, îi apropiase capul de genunchi, să nu 

fie pachetul prea lung. Și sfoara era legată cu pricepere, meto
dic. N-o să mă eredeți — ziceam — dar nu e o invenție, am 
văzut și eu, a văzut și tovarășul șef, avea chiar și fundă. 
Sfoara, zic, avea fundă. Numai că, dacă desfăceai funda, sfoara 
tot înodată rămînea. Funda era un fel de fantezie.

Omul îi întovărăși pînă la mașină. Apoi îi puseră o întrebare 
și el le răspunsese afirmativ : într-adevăr, pînă la spitalul raio
nal nu mai aveam decît cîțiva kilometri.

15
Identificarea era ușor de făcut. Trupul căzuse cu fața în jos 

și obrazul, ferit de soare, își păstrase trăsăturile. Directorul spi
talului li lăsase în cabinetul lui și plecase de mult, la „vizita*4 
zilnică, prin saloane. Căpitanul Pop, de la reședința miliției
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GRADrVl-CINEMATOGRAF 
U mai ÎMI 

EL DORADO 'cineazaseep) 
rufa—A fa_ Defaa (orele 19.46). 

PEvrp.l CTȚIVA DOLARI 
TN PLUS 'elr.eujkscep)

ruîrazâ la Aurora (orele 19.30).
TOM 81 JERRY

la Rahova (ora 20,15). 
EL DORADO (cinemaseep) 

rjleară la Tomis (orele 19.30). 
Expoziție (Piața Sținteii) ora 
19jQ.

OML’L CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALACE 

rulează la Vitan (ora 20).
EU. EU EU_ ȘI CEILALȚI 
(einemasce*)

r-Zează la Arta (ora 19.30).
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la Capitol (ora 19J0).
Arenele Libertății (ora 20).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
feri cm

rilează la Unirea (ora 20).
SFÎNTUL LA PÎNDA

rulează la Buzești (ora 19,30) 
TOPKAPI (cinemascop)

rulează la Bucegi (ora 19,45).
EROII DE LA TELEMARK

(cinemascop) rulează la Moși
lor (ora 19.45).

EA VA RÎDE
rulează la Stadionul Dinamo 
(ora 20).

GENTLEMANUL DIN COCODY 
(cinemascop)

rulează la Lira (ora 19,30).
O LUME NEBUNA, NEBUNA. 
NEBUNA
(cinemascop)

rulează la Progresul-parc (ore
le 20).

FRAGII SĂLBATICI
rulează la Herăstrău (ora 19,30).

A eeonomia națională, pe toți oame- 
nii muncii.

Diviziunea internațională a 
£ muncii — formă importantă a 
v colaborării internări — leagă as

tăzi, mai mult ca oricînd, un nu- 
A măr din ce în ce mai mare de în

treprinderi și unități economice 
din toate țările lumii Or, aceasta 
presupune noțiunea binecunoscu
tă de ccmpettticiiate. Și numai 
acele produse sînt competitive 
care reușesc să se impună prin 
caracteristici tehnico-eeonomice 
evoluate, costul cel mai redus, 

9 execuție de cea mai bună cali
tate.

_ De ce depinde obținerea aces- 
9 tor succese r Răspunsul nu poate 

fi altul decît: de gradul de pre- 
gătire a cadrelor tehnice și eco- 

V nomice, de nivelul la care sînt 
asimilate și introduse în tehno- 

• logiile fiecărei întreprinderi cuce
ririle cele mai noi ale științei și 
tehnicii contemporane.

•
 Cui îi revine această importan
tă sarcină, a pregătirii la un înalt 
nivel a cadrelor tehnice și eco- 
9 nomice? Evident, învățămîntului 
superior. „Iată de ce trebuie să 
ținem seama — spunea în cuvîn-

tarea sa tovarășul Ni colac 
Ceaușescu la plenara din 22—25 
aprilie a.c. — că măsurile pe care 
le adoptăm astăzi vor trebui să 
fie strîns legate și să asigure sa
tisfacerea cerințelor care vor a- 
pare mîine în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, să răspun
dă pe deplin necesității de a avea 
în toate domeniile de activitate 
cadre bine pregătite, în stare să 
facă față sarcinilor sporite de 
viitor".

Referind u-ne la învățămînțul 
superior economic, trebuie să a- 
rătăm că actualul plan de învă- 
țămînt, disciplinele noi apărute 
oferă toate posibilitățile pentru o 
pregătire complexă, cu un larg 
orizont, a cadrelor de economiști, 
corespunzător cerințelor actuale 
și de perspectivă impuse de pro
gresul rapid al științei economi
ce. învățămîntul economic va 
trebui orientat, în viitor, spre a- 
cele direcții care vor răspunde pe 
deplin cerințelor de mîine ale 
producției industriale, înseamnă 
că învățămîntul economic supe
rior trebuie să înarmeze studenții 
cu cele mai înaintate metode și 
procedee de planificare, organiza
re și conducere folosite pe plan

mondial In cele mai avansate în
treprinderi industriale.

Aceasta presupune ca toate ca
drele noastre din învățămîntul 
superior economic să fie la curent 
cu ceea ce este nou în domeniul 
respectiv, să creeze posibilitatea 
ca întregul corp didactic să stu
dieze și să-și ririice în permanen
ță nivelul de cunoștințe, răspun- 
zînd astfel cerințelor pe care Ie 
ridică pregătirea profesională, 
ideologică și politică a tineretului 
studios din patria noastră. W

Paralel cu eforturile îndreptate’ 
spre desăvîrșirea profesională a 
studenților-economiști, va tre
bui să milităm cu și mai multă 
energie, să luăm măsuri și mai 
hotărîte spre a face ca învățămîn- 
tul nostru superior să constituie 
un instrument de însușire și răs- 
pîndire a ideilor marxism-leninis- 
mului, o adevărată tribună a con
cepției materialiste despre lume 
și viață, să promoveze în întreaga 
sa activitate concepția și ideologia 
partidului nostru comunist. Pro
movarea cu consecvență a concep
țiilor marxism-leninismului con
stituie garanția sigură a triumfu
lui în lupta pentru construcția 
socialismului în patria noastră.

Făclia nestinsă
pag. I)

focul muncii, 
au fost o

A truit pe ei înșiși în 
w Bumbești-Livezenii _ _ __

școală în adevăratul înțeles al 
A cuvîntului, o școală printre alte 

multe școli de același gen, năs
cute în acei ani la îndemnul par- 

£ tidului- Pentru că același feno
men s-a petrecut și la Salva-Vi- 
șeu, și pe șantierul din Lunca 

• Prutului sau pe miile de șantiere 
ale muncii patriotice deschise 
milioanelor de tineri dornici să-și 

9 dea toate forțele, cu toată dra-

gostea, pentru slujirea idealului 
socialist. Acțiunea lor de atunci 
a devenit o tradiție. Făclia mun
cii patriotice a fost preluată de 
noile generații și prin activitatea 
lor neobosită o fac să trăiască 
vie, cu o mare prospețime.

Douăzeci de ani... Am evocat 
acea primăvară de nenumărate 
ori la întîlnirile cu participant» 
la marea bătălie constructivă de 
pe Valea Jiului. Am poposit în 
birourile unor ingineri — foști 
brigadieri — care n-au mai pă
răsit șantierele ; în cabinetele

unor medici ; în bibliotecile unor 
scriitori ; la bancul de lucru al 
unor muncitori cu înaltă califi
care ; la o margine de hotar co
operatist, cu președinți și briga
dieri. Amintirea acelor zile este 
păstrată ca o comoară scumpă. 
Lozinca pe care au avut-o atunci 
pe buze luînd cu asalt duritatea 
Parîngului, este astăzi și mai 
mobilizatoare, fluturînd pe buze
le milioanelor de tineri ai patriei 
noastre :

Cu partidul nostru-n frunte 
Vom avea victorii multe I

acestui raion de cîmpie își tot freca fața nedormită, cu sprin- 
ceneie alouni. decolorate de «oare, și bea pahar după pahar 
din cana de apă veche, încălzită, rămasă pe biroul directorului.

— O bere rece ! Grozavi ar fi o bere rece 1 exclamă intr-un 
tirziu ; nu, tovarășe locotenent ?

Pircălab confirmă politicos.
— Da— cugetă celălalt cu glas tare — dar de unde bere rece 

aici, la spital ?
Valuri de căldură pluteau somnoroase, venind dinspre cîm

pie ; o căldură de pămint uscat, de frunză încinsă și prăfuită. 
Maiorul stătea în colțul cel mai umbrii al încăperii, închisese 
ochii și nu mai spunea nimic. îl așteptau pe director să revină ; 
nu mai aveau de făcut nimic decît să-i mulțumească și să plece. 
Căpitanul se oferise chiar să se ducă in căutarea lui, dar maio
rul nu voia să întrerupă „vizita**.

Omul cu sprincenele alburii îi pusese la curent în cuvinte 
puține și fără să adauge nici un fel de aprecieri personale. 
Trupului (care fusese adus de la gară cu ambulanța) i se făcuse 
autopsia In zori. Mai mult ca sigur, murise în aceeași noapte 
în care se sfirșise și Nelu. Dan Viziru fusese călcat de o ma
șină. Roțile vehiculului — lucru extraordinar — trecuseră 
de două ori (dus și întors, poate) peste trupul tînărului. „Sa
dism ? „Nu... se gîndi Pircălab. Voia să fie sigur că e mort*. 
Apoi cadavrul fusese împachetat („Acesta e cuvîntul ! împa
chetat ca un obiect oarecare, cu grijă, nu înfășurată în grabă**) 
în prelată. încă înainte de venirea lor, căpitanul se interesase 
la direcția generală C.F.R. și aflase că trenul de marfă 017198 
părăsise gara București-triaj la ora 2 și 14 minute noaptea. Tot 
direcția generală îl informase două ore mai tîrziu că mecanicul 
și însoțitorul trenului declară amlndoi că prima oprire a avut 
loc la ora 5,36. Medicul căruia căpitanul îi relatase faptele (mi
litarul era, evident, un om de meserie serios și experimentat : 
procedase corect) declarase după autopsie că trupul e într-o 
stare atît de proastă îneît nu poate să-și dea seama dacă a fost 
urcat în vagon sau azvîrlit de la oarecare înălțime (de pildă, 
de pe un pod de cale ferată), dar că există unele indicii vagi 
pentru această a doua alternativă.

Hainele mortului, prelata... Pînza groasă nu avea pe ea nici 
un semn, după care să poată fi recunoscut proprietarul. Stătea 
pe jos, la picioarele celor trei, ghemuită ca un animal adormit : 
o bucată oarecare de pînză tare, bună să acoperi o mașină cu ea, 
să n-o plouă.
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— Nu arată rău ! comentă, într-un tîrziu, căpitanul. Probabil 
că proprietarul mașinii are garaj și n-o folosește.

Mai mult din politețe, (omul îi inspira respect) Pircălab își 
notă și această indicație, lingă toate celelalte. Deși era vorba 
de o posibilitate dintr-o mie. Apoi, cum directorul tot nu venea, 
traseră bucata de pînză în dreptul ferestrei, o desfăcură încă 
o dată, o cercetară atent. Fără nici un rezultat.

16
Nu se făcuse nici douăsprezece, dar era cald, groaznic de cald, 

profilul amical al halbei de bere evocate de căpitanul Pop nu 
se zărea nicăieri și se simțeau amîndoi la capătul unei zile grele 
de lucru. Și ce frumos începuse : cu găsirea lui Stănescu. Adu- 
cîndu-și aminte de bucuria lui exagerată, Pircălab zîmbi ironic.

— Trebuie să-i luăm interogatoriul lui Stănescu — spuse maio
rul. Dar înainte de asta, mai sînt cîteva lucruri de făcut. No
tează, te rog. în primul rind, să fie anunțat Radu. Ce rost mai 
are să supravegheze casa ?

După ceasurile grele prin care trcuseră, cabinetul arăta mo- 
horît. Căldura apăsa neiertătoare și cuvintele se închegau ane
voie.

— Ia legătura cu cine trebuie, să i se pună la dispoziție o 
mașină. Să ia la rînd toate secțiile de miliție. în noaptea crimei 
trebuie să se fi găsit pe caldarîm urme de sînge.

Scoase o batistă proaspăt călcată („unde-o păstra, domnule ?“) 
și își șterse fața de nădușeală.

— Mă gindesc cum aș proceda dacă aș fi „sectorist** și dacă 
a$ întîlni în sectorul meu să zicem, în mijlocul unei străzi 
— o pată sau mai multe, care ar putea fi de sînge. M-aș alarma 
sau nu? Bineînțeles, presupunînd că nu s-a semnalat nici un 
accident... Nu știu... Poate că m-aș gîndi că a avut cineva o 
hemoragie sau chiar că e vorba de vreo pasăre tăiată. Să nu mă 
fac de rîs, raportînd mai departe asemenea fleacuri. Mai bine 
să aștept; dacă apare ceva suspect...

— Presupunînd că ucigașul n-a șters urmele. Putea să pre
sare nisip, de pildă...

— Evident, cu un tip atît de metodic te poți aștepta la orice.
Dar oricum, era noapte și probabil că nu-i convenea să rămînă 
prea mult acolo... —<

Maiorul rămase o clipă cu ochii închiși.

(Continuare în numărul de JOI)
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INFORMAȚII
t Delegația parlamentară nor
vegiană, condusă de Leif 
Granli, al doilea președinte al 
Stortingului, împreună cu pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec și Mia Gro
za, vicepreședinte al M.A.N., 
a vizitat duminică județul Ar
geș.

in continuare, delegația a 
vizitat centrala hidroenergeti
că de pe Argeș.

Președintele consiliului
popular județean provizoriu a 
oferit un dejun în cinstea 
oaspefți'lor. In cursul după- 
amiezii. delegația a plecat spre 
Sibiu. în trecere prin județul 
Vîlcee, membrii delegației au 
făcut un scurt popas la Mă
năstirea Coada.

★
Duminică a părăsit Capitala 

Shear! Yehuda, ministrul ad
junct al dezvoltării din Izrael,

DIN

ATLETELE PROMIT

NU

(Agarpres)

CONSTANTINFoto

Șl DE

PESTE

HOTARE

Prezent tn tribune, tran
zistorul il poartă pe spec
tator rind pe rlnTt, pe toate 
stadioanele.

care a vizitat țara noastră cu 
prilejul deschiderii expoziției 
„Izrael — producție și dezvol
tare".

VALERIU MALTOPOL
vicepreședinte al F.R. de Atletism

ȚARĂ

După concursul de primăvară al atlefilor juniori

CRONICAÎN LOC DE

★
în cadrul manifestărilor con

sacrate aniversării anului revolu
ționar 1848, la căminele cultura
le din Văiișoara, Ribița, Strei, 
Băcia, Bat a Rîu de Mori și în 
alte localități din județul Hune
doara au avut loc duminică sim
pozioane și expuneri pe tema : 
„120 de ani de revoluția din 
1848".

★
în mai multe localități din ju

dețul Bihor, între care și la că
minele culturale din Oșand și 
Gepiș, profesori din Oradea au 
susținut duminică expuneri des
pre „Eroi pașoptiști în litera
tură*.

la duminica sportivă

bucureșteni
Aceeași Comisie sportivă 

de pe lîngă U.A.S.R.-Bucu- 
reșii, criticată pe bună drep
tate acum două săptămîni de 
ziarul nostru pentru lipsă de 
activitate, a ținut să ne dez- 
mii ă și să dovedească că 
cela semnalate de noi au fost 
un „accident". Sîmbătă și 
duminică baze1?, sportive de 
h Drept, Medk-ină, Politeh- 
7fcă și Tei au fost teatrul u- 
nor disputate întreceri de fot
bal, volei, baschet și judo, 
desfășurate în cadrul celei 
de a XlV-a ediții a Campio
natelor universitare ale Bucu
re? țiului.

Cele mai atractivi, -Zitreceri 
au fost cele de judo, la care 
au fost invitate și formațiile 
studențești din Timișoara, 
Brașov, Cluj și Iași (ultimii 
neprezentîndu-șe). Deși intro
dus în țara noastră doar de 
cîțiva ani, acest fymos sport 
a cîștigat repede mulți ade
renți în rîndul studenților 
(numai în București peste 
200).

In clasamentul pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
București I, neînvinsă, urma
tă de Poliitehnjea-Brașov, și 
Politehnica-T imișoara.

întrecerile pasionant© și la 
celelalte discipline •— baschet, 
volei, fotbal — au făcut, pen
tru studenții bucureșteni, 
protagoniști și spectatori, o 
duminică sportivă plină și 
agreabilă.

Recent s-a încheiat concursul republi
can al juniorilor desfășurat pe Stadionul 
„23 August", constituind .prima cac^run- 
tare pe plan național a celor mai buni 
juniori. In foile de concurs au fost con
semnate peste 800 participări la băieți 
și 500 la fete !

Desigur însă că nu numai participarea 
interesează, ci și rezultatele înregistrate. 
S-a mai scris că dintre ele s-au evidențiat 
cele de la înălțime. Virginia Bonei (Rapid- 
București, antrenor Constantin Dumi
trescu) cu 1,77 m. a doborît recordul de 
junioare, obținând și cea mai bună per
formanță mondială în aer liber a anului. 
Rezultatul de 2,06 m. obținut de juniorul 
Csaba Dosza (Liceul hr. 2 din Tg. Mureș, 
antrenor Zoltan Szabo) constituie un 
valoros record personal și-il recomandă, 
dacă pregătirea lui se va desfășura pe o 
linie ascendentă, un pretendent ia primele 
locuri în cadrul Campionatelor europene 
de juniori care se vor desfășura în luna 
august la Leipzig. Alături de aceste două 
performanțe, trebuie menționate și alte 
rezultate promițătoare ; cum sînt cele ale 
atteților : Anton Cornel (15 ani — clubul 
sportiv școlar București) care a obținut 
un nou record republican de juniori mici 
la prăjină cu 4,00 m. ; Petre Lupan (Me
talul București) la 1500 m. plat; Alexan
dru Nege,seu (C.S.O. Pitești) la 1500 m. 
obstacole ; Gheorghe Petrohius (U.T.Arad) 
la 400 m. plat și 400 m. gânduri ; Mariana 
Goth (Metalul București) la 100 și 200 m. 
plat (la această ultimă probă rezultatul 
de 24,7 este la numai o zecime de secundă 
de recordul național de junioare); Doina 
Bădescu (Rapid București) la 400 m. și 
altele.

O remarcă specială «e cuvine pentru 
junioara mică Viorica Recu (Clubul spor
tiv școlar București, antrenor Gheorghe 
Rftducănescu) care la acest concurs a 
arătat o bună pregătire cîștigînd probele 
de 80 m. plat cu 10,3 (la o zecime de 
secuhdă de recordul național), 300 m. 
plat cu rezultatul de 41,8 (de asemenea la 
o zecime de secundă de record), clasîn- 
du^se pe locul II la 500 m. plat cu rezul
tatul de 1 :18,9 și contribuind la cîștigarea 
ștafetei de 4x1*00 m.

Atît rezultatele primului clasat la fle
care probă cît și a primilor șase con- 
curenți, în general, sînt mai bune decît 
la concursul de primăvară desfășurat anul 
trecut în luna aprilie. Aceasta se poate 
vedea din situația comparativă cuprin-

zînd rezultatul primului clasat și media 
primelor șase rezultate, din care reiese 
că la un număr de 19 probe din 27 (70 la 
sută), rezultatul primului clasat este mai 
bun decît în 1967, iar la 22 probe (82 la 
sută) media primelor șase rezultate este, 
de asemenea, superioară celei realizate 
anul trecut. La juniorii mici, din 16 probe 
comparabile, la 11 rezultatul primului cla
sat este mai bun în acest an, iar la 15 
probe media primelor șase rezultate este 
superioară celei din 1967.

CONTEAZĂ 
NUMAI 
NUMĂRUL 
CI Șl 
VALOAREA

Ce ne arată această situație ? în primul 
rînd se desprinde concluzia că antrenorii 
și atleții juniori fruntași au respectat 
mai bine decît în ahii trecuți indicațiile 
federației noastre, oglindite în planurile 
de pregătire, privind volumul și intensi
tatea antrenamentelor în perioada pre
gătitoare, că sportivii au depus o muncă 
mai susținută și că condițiile materiale 
asigurate de majoritatea cluburilor» aso-

ciațiilor sportive și școlilor au fost îm
bunătățite. Toate acestea au dus la ob
ținerea unor indici corespunzători și 
pregătirii fizice generale și multilaterale 
și ai pregătirii tehnice, concretizați în 
rezultatele acestui concurs.

în al doilea rînd, concursul republican 
de primăvară a mai arătat că antrenorii 
și profesorii de educație fizică au res
pectat mai bine principiile de selecție, la 
startul multor probe prezentîndu-se ti
neri care prin constituția lor fizică, ta
lentul și o muncă perseverentă vor putea 
obține rezultate superioare.

îmbucurător este și faptul că în primele 
locuri au apărut tineri din unele localități 
unde, pînă nu de mult activitatea 
atletică era absentă sau aproape absentă.

Analizind însă mai atent rezultatele, se 
desprinde și faptul că unii antrenori și 
profesori de educație fizică au prezentat 
la București tineri care nu au realizat 
nici pe departe standardurile de partici
pare stabilite de federație. Este de 
neînțeles acest lucru deoarece la pro
punerea comisiilor județene de atletism, 
s-a dat dreptul acestora de a stabili no
minal atleții pentru acest concurs. Rezul
tate slabe au obținut unii dintre atleții 
juhiori de la Farul Constanța, „Mureșul" 
Tg. Mureș, „Clujeana“-Cluj, „Metalul" 
Satu-Mare, C.S.O. Pitești etc. Cu atît 
mai nemulțumitor este faptul că aproape 
600 participanți la diferite probe nu au 
realizat în concurs standarul fixat! Acest 
lucru trebuie să dea de gîndit antrenori
lor și profesorilor de educație fizica, iar 
comisiile locale de atletism și consiliile 
județene pentru educație fizică și sport 
au datoria să analizeze situația și să ia 
măsurile corespunzătoare.

în încheiere consider necesar ca Co
misia de juniori din cadrul federației 
noastre să analizeze desfășurarea acestui 
concurs, să formeze lotul republican de 

juniori care să fie adus la cunoștința 
opiniei publice. Se impune ca în anul 
olimpic, printr-o pregătire mai atentă, 
prin dăruire mai mare din partea atleți- 
lor și antrenorilor, stimulați de marea în
trecere de la Mexico, cei selecționați să 
obțină rezultatele cele mai bune la con
cursurile și meciurile internaționale, la 
Campionatele europene de juniori, iar 
pe lista celor mai buhe performanțe 
europene ale anului să figureze un număr 
mult mai mare de juniori din țara noas-

DAN VL.AD

DIVIZIA A

CLASAMENTUL

1. Steaua 22

12

5 5 39—23 29
2. F.C. Argej 22 12 3 7 33—18 27
3. Petrolul 22 12 1 9 25—20 25
4. Dinamo București 22 10 5 7 25-23 25
5. Jiul 22 10 3 9 31—30 23
6. Farul 22 9 4 9 32—25 22
7. _U“ Cluj 22 9 4 9 26—30 22
8. Dinamo Baein 22 11 0 11 27-33 22
9. U.T.A. 22 9 3 10 19—18 21

10. Rapid 22 8 5 9 25—28 21
11. „U* Craiova 22 9 1 12 25—28 19
12. Progresul 22 5 8 9 21—27 18
13. Steagul Roțu 22 6 5 11 15—26 17
14. A.S.A. Tg. M. 22 5 7 10 21—35 17

Repausul de 15 minute dintre 
reprize este un sfetnic bun pen
tru antrenorii și protagoniștii ga
zonului. Pentru spectatori, în 
schimb, prilej de nesfîrșite co
mentarii și aprige dispute. Tri
bunele devin, după fluierul ar
bitrului, ad-hoc, foruri justițiare. 
Aici primesc sau li se ia jucă
torilor nimbul celebrității, al ne
muririi.

Ieri, în pauza meciului Dina
mo—Farul, se comenta cu aprin
dere... pauza partidei din ziua 
precedentă, dintre Steaua și 
Jiul, care se pare că a fost ho- 
tărîtoare pentru... Dar, să redăm 
cîteva dialoguri auzite în tribuna 
întîi : „îți închipui tu că Geor- 
gevici, nu-i vedea pe Voinea și 
pe Tică Popescu că-s îmbrăcați 
în albastru ?" „Nu cred, dom’le : 
două echipe oare joacă de la e- 
gal la egal în prima repriză, fac

1—1, nu se pot schimba la față 
într-atîta în cea de a doua. Bine 
scrie și „Scînteia", „o cădere sus
pectă".

Tranzistoarele aduc vești din 
toată țara. La Cluj 1—0 pentru... 
Progresul. Un spectator „obiec
tiv" : „Teașcă ăsta vorbește mul-

DIVIZIA B
SERIA I

Chimia Suceava — C.F.R. 
Pașcani 5—0; Politehnica 
Iași — Politehnica Bucu
rești 0—2 ; Flacăra Moreni 
— Ceahlăul Piatra Neamț 
3—2; Electronica Obor — 
Portul Constanța 1—1; 
Victoria Roman — Politeh
nica Galați 0—0; Chimia 
Km. Vîlcea — Poiana Cîm- 
pina 1—0; Metalul Bucu
rești — Metrom Brașov 
5—1.

SERIA a Il-a
Gaz Metan Mediaș 

dustria sîrmei Cîmpia Tur- 
xii 1—2; C.F.R. Cluj ‘~ 
C.F.R. IRTA Arad 2—(k
Olimpia Oradea — A.S- 
Cugir 2—0; Vagonul Arad 
— Minerul Baia Mare 5—0; 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița 3—1; C.S.M. Sibiu 
Crișul Oradea 0—1; Meta
lul Hunedoara — Politeh
nica Timișoara 3—0.

în cadrul etapei inaugura
le a campionatului republican 
de atletism pe echipe au fost 
înregistrate cîteva rezultate 
valoroase. Astfel, la Brașov, 
Lia Manoliu a aruncat dis
cul la 54,80 m, Valeria Bu- 
fanu a parcurs 80 m garduri 
în 10“9/10, iar Mariana Got 
a alergat 100 m plat în 11" 
9/10 (record de junioare). La 
Timișoara, Viorica Viscopo- 
Ieanu s-a clasat pe primul loc 
la săritura în lungime cu 
6,26 m.

„CURSA MUNȚILOR" 
S-A ÎNCHEIAT

Ce® de-a 9-a ediție a com
petiției internaționale de ci
clism „Cursa munților", or
ganizată de clubul sportiv 
Dinamo, a luat sfîrșit dumi
nică. Etapa a treia a compe
tiției, disputată pe ruta Si
naia — Brașov — Bran — 
Pîrîul Rece — Azuga — Si
naia (144 km), a fost câști
gată Ia sprintul final de S. 
Șepel (Dinamo Moscova), ur
mat în același timp de Ga
briel Moiceanu. La individu
al, competiția a fost cîștiga- 
tă de K. Marek (Ruda Hvez
da Plsen), care a parcurs 
420 km în 10 h 11’42". Di- 
namoviștii noștri s-au clasat 
după cum urmează: Emil 
Rusu locul 3, Tudor VasiJe 
locul 4, C. Grigore locul 5, 
G. Moiceanu locul 7. Pe e- 
chipe a cîștigat Dinamo 
București.

CONCURS DE TINERET 
LA POLIGONUL TUNARI

Pe poligonul de la Tunari 
au început duminică întrece
rile unui concurs internațional 
de tir la care participă echipe
le de tineret ale Iugoslaviei, 
U.R.S.S. și României. In proba 
de pistol viteză, pe primul 
loc s-a clasat Marcel Roșea 
(România) cu 591 puncte. Pro
ba de armă liberă calibru re
dus 60 focuri poziția culcat a 
revenit iugoslavului M. Sipec 
cu 594 puncte. La armă stan
dard 60 focuri (femei) pe pri
mul loc s-a clasat Magda Bor- 
cea (România) cu 563 puncte.

cut echipa Steaua, astăzi (ieri) 
ambele echipe îmi plac pentru 
jocul pe care-1 practică, pentru 
echilibrul de pe teren și fazele 
spectaculoase destul de frec
vente".

Și o cunoștință mai veche a 
cititorilor : CESARE TRENTINI 
— ziarist — Bologna, Italia : 
„Anul trecut, am văzut exact a- 
celași meci, Dinamo—Farul (în 
cuplaj cu meciul de rugbi Ita
lia — România). Ambele echipe 
au făcut azi cam același joc — 
o partidă bună. Cred că apăra
rea lui Dinamo e mai slabă, se 
simte lipsa lui Nunweiller III și 
șutul lui Frățilă. Meciul e cîști- 
gat de bucureșteni pe merit. M-a 
impresionat plăcut portarul de 
la Farul, care a avut intervenții 
nu numai curajoase și spectacu
loase, ci și salvatoare. In aceeași 
ordine îl remarc pe Dumitra- 
che".

— Un pronostic pentru jocul 
de miercuri ?

— în primul rînd va fi un 
meci frumos. Eu, care sînt sim
patizant al echipei din orașul 
meu — Bologna — sigur că aș 
dori să dobîndească victoria. 
Bulgarelli și Guameri, celelalte 
vedete, sînt într-o formă bună. 
Dar să nu uităm că echipa Di
namo vrea să aniverseze cele 
două decenii de existență bucu
roasă și nu tristă. Deci...".

& ' A >JSr-
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REZULTAT EXCELENT 

LA 10 000 m
Cursa de 10 000 m din ca

drul concursului atletic dispu
tat la Auckland s-a încheiat
cu victoria lui Maguire crono
metrat cu timpul de 28’15” 4/ 
10. Rezultatul înregistrat de 
Maguire este excelent, el con
stituind cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului. 
Pe locul doi s-a clasat Madda- 
ford, de asemenea, cu un re
zultat de valoare internaționa
lă : 28’17” 8/10.

Manifestații în cinstea unei aniversări

Salt spectaculos

la ludo

V. CABULEA

Peste obstacol, cal și călăreț, tot una...
FOTO : VIOREL RABA

FOTBAL

CROSUL
TINERETULUI

L TEOHARIDE R. LAL CHIRIC ION

DE CE NU 
ȘI FETELE ?

PE UMERI 
CA ATLEȚII 

VECHII ELADE
ORGANIZATORII 
— CLASAȚI PE 
ULTIMUL LOC

Trecînd și etapa de 
municipiu, putem spu-

te, iar echipa face puține. Nu e 
ce cred unii". După 30 de mi
nute, crainicul-reporter anunță 
că la Cluj, Adam a înscris al 
treilea gol — din 11 m și că 
rezultatul cu care se încheie 
partida este de 3—1 în favoa
rea lui „U" Cluj. Același spec
tator’ „obiectiv" : „Teașcă, ăsta 
antrenor, frate, ce mai. Știe omu’ 
carte, se descurcă al naibii în 
materie de fotbal".

Comentariile devin de prisos. 
Pauza ne-a oferit prilejul să 

solicităm cîteva „impresii pe 
viu" de la doi oaspeți străini, a- 
flați în tribunele stadionului Di
namo.

ISAAC KOKO — ziarist din 
Congo (Kinshassa): „îmi place 
ambianța în oare se joacă fot
balul la dumneavoastră, echipele 
au un bun nivel tehnic și joacă 
un fotbal modem.Ieri mi-a plă-

fi chemați și Ia faza ju
dețeană a competiției 
au fost felicitați și pre- 
miați. Ei au fost purtați 
apoi pe umerii tinerilor 
în urale de-a lungul 
străzilor orașului ca 
atleții vechii Elade. Nu 
putem trece cu vederea 
însă faptul că în aceas
tă zi s-au mai întrecut 
încă 1 400 de sportivi 
la crosul tineretului, 
faza pe centru, în alte 
6 locuri ca : Pucheni, 
Măneciu-Ungureni, Su- 
rani, Tîrgșoru Nou, 
Bălțești și Drăgănești 
că la afirmarea celor 
mai buni au participat 
ca la o mare sărbătoare 
peste 80 000 de specta
tori. Adevărat record 
dorit de multe ori pe 
multe din stadioanele 
unde se întrec sportivii 
de performanță.

Faza pe municipiul 
Brașov a Crosului ti
neretului s-a desfășu
rat pe traseele stabi
lite, în parcul sportiv 
denumit Noua. Orga
nizatorii săi — comi
tetul municipal al 
U.T.C., în colaborare 
cu Consiliul munici
pal pentru educație 
fizică și sport, au mo
bilizat la startul cro
sului un număr de 
750 de tineri din cei 
peste 7 000 partici
pant! la fazele ante-

rioare Au fost astfel 
reprezentate în par
cul Noua cele 20 de 
școli și 60 de asocia
ții din Brașov prin 
cei mai buni alergă
tori ai lor. Deși au 
fost atîția organiza
tori (i-am amintit mai 
sus) s-au semnalat 
destule neajunsuri în 
desfășurarea crosului. 
Tinerii au alergat fă
ră numere de ordine 
iar la sosire nu se 
mai putea ști precis 
care dintre cei frun
tași au străbătut în
tregul traseu și care 
au intrat pe parcursul

20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 

CLUBULUI „DINAMO" BUCUREȘTI

Din programul acestor întreceri care se anunță deosebit de in
teresante vă prezentam astăzi :

8 mai Dinamo București-Bologna 
’ ’.t-l5 co'?curs CU participarea formațiilorDinamo București—Ruda Hvezda Praga.

£?ET : 8—12 mai’ turneu rezervat juniorilor.
,YOEEI• Juniori — 5—12 mai, participă echipele : Steaua. Ra

pid, Palatul pionierilor, Progresul, S.S.E. nr. 1, Tînărul Dina- 
movist.

HANDBAL : juniori — 11—12 mai. La acest turneu și-au anun
țat prezența formațiile : S.S.E. Craiova, S.S.E. nr. 1 București, 
Tinarul Dinamovist.

NATAȚIE : 12 mai, concurs copil la bazinul Dinamo.
Duminică 12 mai — va fi ziua cu cel mai spectaculos program 

din care spicuim partida de fotbal dintre veteranii cluburilor 
Steaua și Dinamo. Un concurs de HIPISM, turneul internațional 
de polo, și finalele Cupei 20 de ani de activitate la handbal, volei, 
tenis de cîmp. Așadar, un program interesant, ce® mai convingă
toare invitație pentru amatorii de sport.

PESTE 2 ZILE, START IN 
„CURSA PĂCII*

La 9 mai se va da startul 
în cea de-a 21-a ediție a tra
diționalei competiții cicliste 
internaționale „Cursa Păcii" 
Berlin—Praga—Varșovia. Tra
seul măsoară 2308 km împăr- 
țiți în 14 etape. La această 
ediție participă alergători din 
18 țări : Belgia, Anglia, Bulga
ria, Cuba, Cehoslovacia, Dane
marca, Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, Olanda, Un
garia, Italia, Norvegia, Polo
nia, România, U.R.S.S., Elve
ția și Iugoslavia. Prima etapă 
se va desfășura pe ruta : Ber
lin—Frankfurt pe Oder-Ber
lin (170 km).

întrecerii. Fetele au 
fost aproape foarte 
slab reprezentate în 
cros, (în jur de 100) 
în majoritatea lor e- 
leve. Au lipsit aproa-

pe cu desăvîrșire ti
nerele muncitoare și 
funcționare din între
prinderile și institu
țiile orașului ca do
vadă că ele nu au 
fost antrenate nici în 
fazele de masă. A 
fost neglijat, de a- 
semenea, aspectul 
propagandistic al a- 
cestei tradiționale 
competiții, ea desfă- 
șurîndu-se aproape în 
taină, departe de 
oraș într-o poiană, 
ce-i drept foarte plă
cută, dar fără public.

ne că unul din scopuri
le principale ale orga
nizării și desfășurării 
Crosului - tineretului — 
acela de a descoperi și 
promova adevăratele 
talente în atletism — 
aici la Bacău în bună 
parte nu a fost atins.

Sinceri să fim, pen
tru noi nu a constituit 
o surpriză acest eșec. 
Întrebîndu-l cu 86 de 
ore înaintea startului pe 
TUDOREL GHEOR
GHIU, șeful comisiei 
sport-turism de la Co
mitetul municipal 
U.T.C., cîți tineri vor 
concura la această eta-

pă, dînsul a ridicat din 
umeri. După ce etapa a 
fost amînată cu o 
săptămînă tovarășul 
Gheorghiu ne-a asigu
rat că „s-au luat toate 
măsurile pentru buna 
organizare și desfășu
rare a etapei". Afirma
țiile nu au fost însă 
confirmate de cele 
petrecute pe par
cursul etapei. Unii con- 
curenți au venit după 
ce etapa s-a desfășurat, 
alții fără echipament, 
startul dat de tov. 
PAUL DEBOVEANU. 
șeful comisiei sport și 
turism de la Comitetul 
județean Bacău al 
U.T.C., a fost total ne
corespunzător din punct 
de vedere tehnic, apoi 
nu s-au văzut nicăieri 
pancarde pentru deli
mitarea „plecării" și 
„sosirii" concurenților 
etc. Să mai adăugăm la 
acestea doar faptul că 
la fete senioare au con
curat numai patru ti
nere. Locul 5 de cine

a fost ocupat tovarăși 
organizatori ?

Crosul tineretului 
este o competiție de 
masă, constituind o 
inițiativă valoroasă 
care trebuie fructifi
cată cu pasiune și 
spirit ele răspundere. 

Cum pînă la eta- 
Sa pe județ mai sînt 

oar cîteva zile ,se im
pun din partea comite
tului județean Bacău 
al U.T.C. măsuri ope
rative pentru a nu se 
repeta deficiențele e- 
tapelor anterioare și în 
special pe ale etapei pe 
municipiu. Condițiile 
materiale fiind asigu
rate, apare de neînțeles 
perpetuarea unor con
cepții funcționărești în 
stilul ele muncă al unor 
activiști U.T.C., tolera
rea luciului de mîntu- 
ială cu unicul scop: 
bifarea unui punct din 
programul de activi
tate.



□ □ □
Convor
birile — 
Ia Paris

Cu o saptâmînă în urmă, în 
cadrul rubricii de față, informam 
pe cititorii noștri că în cercurile 
politice se acredita tot mai mult 
părerea potrivit căreia în cele 
din urmă Parisul va fi acceptat 
ca loc al întîlnirilor dintre re
prezentanții R. D. Vietnam și 
Statele Unite. Părerea s-a dove
dit întemeiată. Astăzi, capitala 
franceză se pregătește să pri
mească pe trimișii celor două 
țări, care urmează să-și înceapă 
seria convorbirilor către sfîrșitul 
acestei sâptămîni.

Stabilirea locului întîlnirilor a 
durat o lună încheiată. Se știe 
că la 3 aprilie, guvernul R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care s-a arătat lim
pede poziția și atitudinea în pro
blema convorbirilor cu Statele 
Unite, precum și hotărîrea de a 
desemna un reprezentant care să 
stabilească contactul cu repre
zentantul S.U.A. Dar, de unde 
pînă atunci guvernul american 
afirmase în repetate rînduri că 
este gata să înceapă discuții cu 
R. D. Vietnam „oriunde și orî- 
cînd", după 3 aprilie și-a schim
bat atitudinea. S.U.A. au respins 
locurile propuse de R. D. Viet
nam — Pnom Penii și Varșovia 
— pe motiv că nu întrunesc 
„condiția neutralității", iar în u- 
nul din ele (Pnom Penh) amba
sada americană este închisă.

Firește, Statele Unite au venit 
cu propuneri proprii, dar toate 
inacceptabile pentru partea viet
nameză, după însăși criteriile a- 
mericane. Unele din capitalele 
propuse de S.U.A. aparținînd ță
rilor N.A.T.O., „Combat" punea 
următoarea întrebare : „Crede 
domnul Rusk în mod serios că 
după ce Statele Unite au res
pins Varșovia în numele unei e- 
xigențe de neutralitate, Hanoiul 
va accepta să-și trimită ^misarii 
la unul dintre aliații adversaru
lui său Cu nici una din res
tul țărilor propuse, R. D. Viet
nam nu avea relații diplomatice. 
Si atunci, tot ziarul amintit se 
întreba : „După ce americanii au 
respins Pnom Penhul pe motiv 
că aici ambasada lor este în
chisă, crede dl. Rusk în mod se
rios că Vietnamul de Nord își 
va trimite reprezentanții într-o 
capitală unde ei nu ar putea dis
pune, pentru a comunica cu gu
vernul lor, de serviciile unei mi
siuni de oarecare importanță ?“.

Tendința de tergiversare din 
partea guvernului american era 
evidentă. De aceea, atît în Sta
tele Unite cît și în întreaga lu
me au fost formulate critici ve
hemente la adresa administrației 
care în locul acelui „oriunde și 
oricînd" prezenta acum condiții 
după condiții, punînd în pericol 
perspectivele deschise prin decla
rația nord-vietnameză din 3 a- 
prilie. In aceste împrejurări, la 
3 mai guvernul R. D. Vietnam a 
dat publicității o nouă declara
ție în care, după ce critică „a- 
titudinea lipsită de seriozitate a 
guvernului S.U.A.", își exprimă 
părerea că „între Hanoi și Wa
shington ar trebui să înceapă 
imediat convorbiri oficiale". în 
declarație se arată, de asemenea, 
că „guvernul R. D. Vietnam sa
lută hotărîrea guvernului fran
cez de a oferi Parisul ca loc pen
tru convorbiri" și că Parisul, 
-întocmai ca Pnom Penhul și 
Varșovia este un loc adecvat 
pentru convorbiri oficiale între 
cele două părți". Partea vietna
meză a propus ca întîlnirile să 
înceapă „la 10 mai sau cîteva 
zile mai tîrziu" și a numit pe 
ministrul Xuan Thuy drept re
prezentant al său „care să în
ceapă convorbiri oficiale cu re
prezentantul guvernului S.U.A., 
pentru a hotărî împreună cu 
partea americană încetarea ne
condiționată a raidurilor de bom
bardament americane și a tu
turor celorlalte acte de război 
întreprinse împotriva R. D. Viet
nam și apoi să înceapă convor
biri despre alte probleme de in
teres pentru ambele părți".

în fața acestei atitudini ferme 
și clare a guvernului R. D. Viet
nam și sub presiunea puternică 
a opiniei publice americane și 
internaționale, guvernul S.U.A. 
n-a mai putut ocoli acceptarea. 
Președintele Johnson a anunțat 
că „data de 10 mai și alegerea 
Parisului ca loc de convorbiri 
sînt acceptabile pentru Statele 
Unite", precizînd însă că „aces
ta nu este decît un prim pas". 
Ca reprezentant al S.U.A. la con
vorbiri a fost numit Averell Ha
rriman, ambasador cu însărcinări 
speciale.

Referindu-se la acordul reali
zat, U Thant, secretarul general 
al O.N.U., l-a caracterizat drept 
un „eveniment încurajator care, 
deși este doar un prim pas, nu 
este mai puțin vital și indispen
sabil". Iată și aprecierea ziaru
lui „New York Times" î „Primă
vara la Paris va avea un carac
ter cu totul special, toate spe
ranțele lumii fiind îndreptate 
spre convorbirile care urmează 
să se deschidă în acest oraș". în 
același timp, presa internațională 
exprimă aproape unanim ideea 

că a sosit timpul să se treacă la 
fapte. Omenirea așteaptă ca Sta
tele Unite să pună capăt agre
siunii în Vietnam, creîndu-se ast
fel premisele instituirii păcii în 
Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Sesiunea
0. N. U.

In cursul săptăminii trecute 
în Adunarea Generală a 
O.N.U, au continuat dezbate
rile în problema situației din 
Africa de sud-vest, aflată sub 
stăpînirea ilegală a Republicii 
Sud-Africane,

După cum se știe, Africa 
de sud-vest se află de aproape 
cinci decenii în situația de 
colonie a unei țări care, pro- 
clamînd apartheidul ca politică 
de stat, întreține aici o cruntă 
discriminare rasială, exploa
tează fără milă populația in
digenă și o lipsește de cele 
mai elementare drepturi. Si
tuația se menține în ciuda 
faptului că în ultimii 20 de 
ani Organizația Națiunilor U- 
nite a adaptat circa 80 de re
zoluții în care se condamnă 
ocuparea ilegală a Africii de 
sud-vest de către R.S.A.

Mandatul asupra acestui 
vast teritoriu, acordat Afri
cii de sud de către Liga Na
țiunilor, a fost retras de multă 
vreme de către O.N.U. însă, 
încâlcind această hotărîre, 
R.S.A. urmărește prin toate 
mijloacele să-și alipească teri
toriul respectiv. Refuzind să 
respecte hotărîrile Națiunilor

Unite referitoare Ia indepen
dența Africii de sud-vest, ra
siștii de la Pretoria sfidează 
protestele opiniei publice mon
diale care cere să se pună 
capăt ocupării acestui terito
riu de către promotorii apart
heidului.

în lupta sa împotriva țelu
rilor de „integrare", adică de 
alipire ale guvernului sud-a- 
frican, populația sud-vest-afri- 
cană și-a creat organizații 
care militează pentru indepen
dență națională, cum sînt Or
ganizația poporului din Africa 
de sud-vest (SW.AP.O.), U- 
niunea națională a Africii de 
sud-vest (S.W.A.D.N.U.) și Or
ganizația democratică naționa
lă unită (N.U.D.O.). Dar, pen
tru a împiedica lupta popu
lației din acest teritoriu pen
tru independență, autoritățile 
de la Pretoria folosesc cele 
mai brutale metode : repre
siuni polițienești, strămutarea 
populației în rezervații asemă
nătoare lagărelor de concen
trare, măsuri severe cu privire 
la deplasările populației etc.

Tocmai datorită acestei si
tuații, dînd glas indignării o- 
piniei publice internaționale, 
țările africane au insistat ca 
O.N.U. să reia dezbaterile pri
vind Africa de sud-vest în sco
pul adoptării unor măsuri ho- 
tărîte care să pună capăt do
minației coloniale a rasiștilor 
sud-africani.

Vorbitorii de pînă acum — 
reprezentanții R.A.U., Ghanei, 
Mauritaniei, Tanzaniei, Libe
riei, Kenyei și alții — au sub
liniat necesitatea de a se trece 
la măsuri concrete. „Timpul 
unor noi discuții a trecut — a 
arătat reprezentantul Ghanei, 
Richard Akwei; acum a sosit 
vremea pentru o acțiune fer
mă și eficace". Exprimîndu-și 
părerea ca Adunarea Generală 
să recomande Consiliului de 
Securitate „impunerea unor 
sancțiuni totale împotriva A- 
fricii de sud", Akwei a decla
rat că se impune ca acest or
ganism, „să ia în considerare 
posibilitatea excluderii Africii 
de sud din Organizația Națiu
nilor Unite". în cadrul dezba
terilor s-au adus critici țări
lor occidentale care, intensifi- 
cîndu-și schimburile economi
ce cu R.S.A., sprijină guvernul 
de la Pretoria și, implicit, ți
nerea Africii de sud-vest în 
situația de colonie. Discuțiile 
urmează să fie reluate astăzi.

în acelaș timp, în Comitetul 
Politic au continuat dezbate
rile în problema neproliferării 
armelor nucleare.

Un test 
electoral
Viața politică din R.F.G. a fost 

dominată în săptămina preceden
tă de implicațiile alegerilor des
fășurate la 28 aprilie în landul 
Baden Wiirttemberg. Ultima con
fruntare electorală înainte de 
alegerile generale din septem
brie 1969, scrutinul din Baden- 
Wiirttemberg (al treilea land — 
ca mărime — din R.F.G. — 5,62 
milioane de alegători) e conside
rat un important test politic. Cu 
atît mai mult cu cît landul acesta, 
guvernat din 1966 de o coaliție 
U.C.D.-P.S.D., reproduce pe plan 
local „marea coaliție" în funcțiu
ne la Bonn, furnizînd, și din acest 
punct de vedere, un „eșantion" 
politic semnificativ.

Voturile în scrutinul de dumi
nica trecută s-au repartizat pre
cum urmează : Uniunea Creștin 
Democrată (U.C.D.) a obținut
44.2 la sută din voturi (față de
46.2 la sută în alegerile prece
dente, din 1964) ; Partidul Social- 
Democrat (P.S.P.) — 29 la sută 
(față de 37,3 la sută) ; Partidul 
Liber Democrat (P.L.D.) — 14,4 
la sută (față de 13,1 la sută) ; 
Partidul Național Democrat 
(P.N.D.) de extremă dreaptă 9,8 
la sută din voturi (față de nici- 
unul în 1964) și stînga democrată 
(S.D.) 2,3 la sută (această organi
zație a fost înființată recent).

Se relevă, în primul rînd, că 
P.N.D. a obținut cel mai mare 
procentaj de voturi din toate ale
gerile la care a participat în cei 
doi ani și jumătate de la înfiin
țarea sa. Acest avans al extremei 

drepte a stîrnit, firesc, îngrijo
rarea. La Bonn, cancelarul Kie- 
singer constata într-un interviu 
acordat agenției D.P.A. că „pu
ternicul avans al P.N.D. reprezin
tă o lovitură grea dată eforturilor 
guvernului federal pe planul po
liticii externe" întrucît „mulți vor 
considera că acest avans cores
punde unei reînvieri neo-naziste". 
Unele cercuri politice din ca
pitala vest-germană subliniază în 
acest sens că se ridică problema 
unor măsuri care să bareze calea 
extremei drepte spre Bundestagul 
viitoarei legislaturi.

Reține, de asemenea, atenția, 
că singurele partide care au în
registrat pierderi de voturi sînt 
U.C.D. și P.S.D. — care, atît Ia 
Bonn cît și în Baden-Wurttem- 
berg formează coaliția guverna
mentală. Unele cercuri politice 
vest-germane explică pierderea 
sensibilă de viteză a U.C.D. și 
P.S.D. prin nemulțumirile mani
festate mai ales în mediul rural 
în legătură cu efectele „integră
rii agrare" în Piața comună. 
Majoritatea observatorilor înclină 
însă să constate existența unei 
stări de spirit nefavorabile „ma
rii coaliții" în sinul corpului e- 
lectoral. Reculul masiv suferit de 
social-democrați (P.S.D. a pierdut 
o pătrime din alegătorii săi com
parativ cu 1964) oglindește, po
trivit unei opinii larg împărțite, 
nemulțumirea alegătorilor față de 
rolul de partener minor al aces
tui partid, atît în landtagul din 
Stuttgart cît și în Bundestagul 
de la Bonn. „Social-democrații 
— remarcă Die Welt — au plă
tit un preț dureros pentru parti
ciparea lor la marea coaliție și 
pentru părăsirea unor puncte ra
dicale din programul lor politic". 
In acest sens, se așteaptă o in
tensificare a presiunilor cercuri
lor de stînga social-democrate în 
direcția unei „reideologizări" a 
P.S.D. și, în ultimă instanță, a 
unei eventuale retrageri din „ma
rea coaliție" înainte de alegerile 
din 1969 (presiuni care, de altfel, 
s-au făcut simțite și la recentul 
congres de la Niirnberg al parti
dului social-democrat). Oricum, 
testul din Baden-Wiirttemberg e 
de natură să facă mai dificilă 
„conviețuirea" în cadrul coaliției 
guvernamentale de la Bonn. Pen
tru că. în afară de creșterea ten

dințelor P.S.D. de a-și manifesta ț 
„personalitatea" în cadrul coali
ției, sînt de așteptat presiuni ale 
păturilor conservatoare din Parti- 
(dul democrat-creștin care inter
pretează pierderile de voturi ale 
U.C.D. ca o critică a actualei qp 
politici de colaborare cu social- 
democrații.

In această lumină observatorii O 
sînt unanimi în a aprecia că re
zultatele testului electoral din 
Baden-Wiirttemberg Vor exercita 9 
o influență notabilă asupra desfă
șurării ulterioare a vieții politice a 
vest-germane. W

Tur de •
orizont

In cursul săptamînii trecute, pe 
arena internațională au avut loc 
și alte evenimente care au reți
nut atenția. Cam în același timp gt 
cu alegerea Parisului ca loc al ™ 
convorbirilor vietnameze-ameri- 
cane, s-a căzut de acord asupra A 
locului altor convorbiri — cele w 
dintre părțile nigeriene în con- 
flict. După cum au anunțat a- A 
gențiile de presă, pentru nego
cierile dintre reprezentanții La
gosului și cei ai Biafrei s-a con- 
venit asupra capitalei etiopiene, 
Addis-Abeba.

Ultimele șapte zile au adus e- ® 
lemente noi și în campania e- 
lectora’iă din Statele Unite. Doi a 
pretendenți „redutabili" la £o- ™ 
toliul prezidențial, democratul 
Hubert Humphrey, și republica
nul Nelson Rockefeller, și-au a- 
nunțat intrarea în cursă. Față de 
Eugene McCarthy și Robert 
Kennedy, aspiranți cu mai vechi 
state de serviciu, Humphrey are 
avantajul actualei sale poziții, a- 
ceea de vicepreședinte al țării. 
Folosind-o cu abilitate, speră el, 
va putea să remonteze în timp 
util din handicap și să obțină 
desemnarea Ia Convenția Parti
dului Democrat de la Chicago 
din august. întrucît, însă, vice
președintele se prezintă ca un 
candidat „al aripei de dreapta a 
partidului, al marelui capital și al 
boșilor sindicali", după cum arăta 
„Le Figaro", se consideră că el 
are cele mai puține șanse, ră- 
mînînd pe locul trei nu numai 
în ceea ce privește ordinea cro- 
nologică a anunțării candidaturii. 
De altfel, însuși Nixon, afirmă 
că după Convenția de la Chica- W 
go adversarul său nu poate fi 
altul decît Robert Kennedy. O

Părerea lui Nixon poate să în
semne și că el este sigur de de- 
semnare, Ia Convenția partidului 
său de Ia Miami. Dar observate- 
rii și, mai ales, marea masă a 
membrilor Partidului republican, 
nu consideră chestiunea ca 
tranșată. S-a văzut aceasta și din 
revenirea lui Rockefeller, guver- 
natorul statului New York. De 
unde Ia 21 martie acesta anun- 
țase că nu va candida, la 1 mai, ™ 
spre surprinderea multora, el 
și-a anunțat, totuși, intrarea în 
cursă.

Acum Nixon nu mai este sin- 
gur. EI are, în sfîrșit, un tovarăș 
de drum ; nu prea dorit, firește, 
dar pînă Ia Miami n-are ce să-i 
facă. In schimb, Rockefeller ar 
putea să-i facă lui Nixon multe “ 
zile negre, ba chiar să-i și „su
fle" învestitura, după cum plas- 
tic se exprimă unele ziare ame
ricane. Pentru că o probă a și 0 
fost dată. La alegerile prelimi
nare din statul Massachusetts,. 
Rockefeller a obținut cel mai ™ 
mare număr de voturi, întreeîn- 
du-I pe Nixon, și aceasta încă @ 
înainte de a-și anunța candida
tura. Se afirmă că, de altfel, gu- 
vernatorul statului New York, 
care se prezintă ca exponent al a 
moderaților, nici n-ar mai fi pă- 
șit în arenă dacă n-ar fi calcu
lat - că are șanse de cîștig. @

•
 danaa, citat ae agenția Associatea 
Press, în jurul capitalei Republi
cii Arabe Yemen (R.A.Y) se des-

•
 fășoară lupte înverșunate între 
unități ale forțelor armate ale 
guvernului republican și elemente 
a ale yemeniților regaliști și mer-

ION D. GOIA
EM. RUCAR

CUBA : un nou spital construit la Sagna la Grande, inaugurat recent.

ROMA. In timpul recentelor ciocniri între studenți și poliție

Lupte înverșunate

in apropierea orașului Sanna
Potrivit postului de radio 

Sanaa, citat ae agenția Associated

Conflictul 
nigerian 
PORT HARCOURT 

ASALTAT DE TRUPELE 
FEDERALE

După cum anunță agenția 
Reuter, la Port Harcourț, 
50 000 de persoane au parti
cipat la demonstrații de pro
test împotriva sprijinului a- 
cordat de Marea Britanie gu
vernului federal al Nigeriei în 
acțiunile militare pe care a- 
cesta le desfășoară împotriva 
autorităților biafreze. înaltul 
comisar britanic din Lagos a 
dezmințit afirmațiile autorită
ților biafreze, potrivit cărora 
Marea Britanie ar sprijini ac
țiunile declanșate de autorită
țile federale împotriva biafre- 
zilor.

Potrivit agențiilor de presă, 
trupele federale au lansat pu
ternice atacuri asupra orașului 
Port Harcourt, ultima fortă
reață biafreză. O serie de in
stalații militare din această 
localitate au fost bombardate, 
iar altele incendiate.

La sosirea la Londra, șeful 
delegației guvernului federal 
la convorbirile preliminare din 
capitala britanică a făcut pre
sei o declarație în care, refe
rindu-se la stadiul actual al 
conflictului militar din Nige
ria, a afirmat că două treimi 
din suprafața Provinciei O- 
rientale, proclamată indepen
dentă anul trecut sub numele 
de Republica Biafra, se află 
sub controlul forțelor milita
re ale guvernului de la Lagos. 
Pe de altă parte, agențiile de 
presă menționează că în timp 
ce armata federală atacă Port 
Harcourt, cu scopul de a izo
la autoritățile biafreze de res
tul lumii, în- diferite regiuni 
ale Provinciei Orientale, în
deosebi în 'sectoarele Onithsa 
și Assaba, unități de guerilă 
biafreze provoacă trupelor .fe
derale însemnate pierderi în 
oameni și materiale de luptă.

cenari infiltrați pe teritoriul Ye
menului. Trupele republicane au 
lansat o puternică ofensivă pen
tru a degaja căile de comunicații 
dintre Sanaa și principalele locali
tăți ale R.A.Y. In timpul angaja
mentelor la vest , sud și est de 
Sanaa, unitățile armatei republi
cane au scos din luptă în cursul 
acestei săptămîni, 58 de merce
nari și adepți ai fostului imam 
El Badr ; în cursul zilei de sîm- 
bătă, 25 de regaliști au fost răniți, 
iar alți 28 capturați, relatează a- 
genția M.E.N. Unități armate ale 
guvernului republican au captu
rat însemnate cantități de arma
ment greu, inclusiv mortiere de 
120 mm. Potrivit surselor din 
Sanaa, au fost, de asemenea, cap
turate o serie de documente care 
atestă că Agenția Centrală de In
vestigații (C.I.A.) din S.U.A. in
cită „elementele regaliste și mer
cenarii angajați în solda acestora, 
să inițieze acțiuni de sabotaj îm
potriva Republicii Arabe Ye
men".

Lupte deosebit de violente au 
avut loc între elemente ale arma
tei republicane și unități de mer- 

alecenari pe diferite porțiuni 
șoselei Sanaa-Hoddeida.

• POPORUL etiopian a sărbă
torit Ia 5 mai ziua eliberării 
țării de sub dominația fasciștilor 
italieni. Această zi a devenit 
sărbătoare națională a poporului 
etiopian.

La ora 6 dimineața în capitala 
țării au fost trase 21 de salve de 
artilerie. Străzile și piețele Addis 
Abebei au fost împodobite cu 
steaguri naționale, iar în nume
roase puncte ale orașului au fost 
ridicate estrade unde s-au desfă
șurat spectacole festive.

La monumentul eliberării și 
monumentele ridicate în memo
ria luptătorilor pentru eliberarea 
tării au fost depuse coroane de 
flori pentru a cinsti memoria 
eroilor care și-au dat viața pen
tru independența țării.

• REGELE Hussein al Ior
daniei, care se află la Londra 
pentru un examen medical, a 
declarat că înainte de a părăsi 
capitala Angliei va avea o în
trevedere cu ministrul de exter
ne britanic, Michael Stewart, și, 
probabil, o convorbire cu primul 
ministru, Harold Wilson.

• DUPĂ cum transmite agen
ția France Presse, James Earl 
Ray, asasinul prezumtiv al pas
torului Martin Luther King, li
derul populației de culoare din

PUTERNICE ATACURI 
ALE PATRIOȚILOR SUD VIETNAMEZI
Potrivit informațiilor transmise 

de agențiile de presă, duminică 
patrioții sud-vietnamezi au su
pus simultan unui intens tir com
binat de mortiere și rachete atît 
Saigonul cît și majoritatea capi
talelor de provincii și a bazelor 
militare americane.

După cum se arată într-o de
clarație a unui purtător de cuvînt 
al forțelor militare americane, 
atacul de duminică dimineața al 
artileriei patrioților a fost îndrep
tat asupra unui număr de 116 
obiective — capitale de provincii, 
orașe, instalații militare, aerodro
muri — din toate cele patru re
giuni tactice de pe teritoriul Viet
namului de sud.

Paralel cu declanșarea atacului 
de artilerie, numeroase grupuri 
ale patrioților s-au infiltrat în 
mai multe puncte ale capitalei 
sud-vietnameze, angajînd lupte 
cu forțe americane și detașamente

Convorbirile 

sovieto-cehoslo vace
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 

cursul vizitei de scurtă durată fă
cută la Moscova, delegația R. S. 
Cehoslovace a avut cu conducă
torii de partid și de stat sovietici 
convorbiri sincere, tovărășești — 
se arată în comunicatul dat publi
cității duminică, Participanții au 
făcut un schimb de păreri privind 
situația din cele două țări, activi
tatea P.C.U.S. și a P.C.C. Părțile 
s-au înțeles asupra dezvoltării vii
toare a relațiilor sovieto-ceho- 
slovace și au discutat, de aseme
nea, probleme actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești mondiale.

S-a stabilit că experții vor stu
dia propunerile celor două părți 
privind continua dezvoltare a co
laborării economice mondiale.

La 5 mai delegația cehoslovacă 
s-a înapoiat în patrie.

Criza politică din Belgia

A eșuat misiunea lui Collard?
Au trecut aproape 

trei luni de la declan
șarea crizei guverna
mentale belgiene și 
perspectivele rezolvă
rii ei nu se întrevăd 
încă. însărcinat în 
urmă cu 12 zile de 
către regele Bâudouin 
cu formarea unui nou 
guvern, președintele 
Partidului socialist, 
Leo Collard, n-a 
putut ralia pînă în 
prezent la punctele 
sale de vedere pe con
ducătorii social-creș- 
tini cu care speră să 
alcătuiască noua coa

liție guvernamentală. 
Analizînd propunerile 
făcute de Collard în 
vederea elaborării ți
nui program guverna
mental comun, pre
ședintele Partidului 
social-creștin Hou- 
ben, a declarat că este 
necesar un studiu 
prealabil, de ansam
blu, al acestor pro
bleme cu cel de-al 
treilea mare partid 
național — Partidul 
libertății și progresu
lui. Collard refuză 
însă orice colaborare 
cu acest partid. „De

slcluirl't
S.U.A., este căutat în Guatema
la, unde se pare că ar fi venit- 
cu o mașină din Mexic. Pro
prietarul unui restaurant situat 
pe autostrada panamericană a 
comunicat poliției că un individ 
ale cărui semnalmente cores
pund celor ale lui James Earl 
Ray a luat masa în localul său.

• MINISTERUL de Externe 
al Spaniei a dat publicității, 
sîmbătă noaptea, un comunicat 
în care se spune că autoritățile 
spaniole au hotărît ca, începînd 
de la 6 mai, să închidă frontie
ra terestră cu Gibraltarul ori
cărui trafic cu excepția munci
torilor spanioli care lucrează în 
această colonie britanică și a 
populației civile din Gibraltar, 
care vor obține permise spe
ciale de trecere. Această mă
sură, se menționează în comu
nicat, a fost determinată de fap
tul că Marea Britanie a decla
rat că nu intenționează să se 
supună rezoluției Adunării Ge

„Sărbătoarea băieților**
Corespondentă din Tokio

Grădinile, parcurile și chiar străzile capitalei japoneze au 
îmbrăcat duminică o haină de sărbătoare mai puțin obișnuită 
Simbolul crapului, confecționat din pînză sau hîrtie. a dominat 
pavoazarea multicoloră de primăvară din parcurile Ueno, Shin
juku, Neiji, iar în Kanda circulația automobilelor a fost aproape 
întreruptă pentru a face Ioc ritualului tradițional al sărbătorii 
băieților și copiilor.

La Tokio, în umbra clădirilor moderne și a coșurilor fabricilor, 
dar mai ales în localitățile din afara metropolei, au început să 
apară pe deasupra caselor, încă din prima parte a lunii aprilie, 
fluturînd în bătaia vîntului, simbolul crapului. In apropierea 
festivalului băieților numărul acestor pești viu colorați și lungi 
de cîțiva metri, în raport cu vîrsta băieților, s-au înmulțit rapid. 
Pe prăjină foarte înaltă, tatăl — numai el are dreptul — 
ridică deasupra casei atîția crapi cîți feciori are, cel din vîrf, 
mai mare, simbolizînd pe cel mai în vîrsta. Vîntul face ca 
pînza din care sînt confecționați crapii să se umfle și să dea 
aparența că peștii înoată. în credința japonezilor, crapul are 
puterea de a înota în susul apei și de aceea este un exemplu 
potrivit pentru băieții mai tineri sau adolescenți care, potrivit 
codului cavaleresc. nipon, trebuie să devină puternici, ambi
țioși, și să aibă voința de a trece obstacolele. Este intr-adevăr 
minunată în aceste zile ale „săptamînii de aur“, (prima din luna 
mai) priveliștea localităților din afara marilor orașe cu crapii 
spirituali „zburînd" cu cozile și aripile lor roșii.

Am cutreierat în această luminoasă zi, cînd în mod tradițional 
fetele vizitează frații, prin capitala japoneză, cu simțămîntul că 
pe fondul modern al Japoniei contemporane tradițiile bogate ale 
acestui popor înfloresc viața și sînt surse inepuizabile de înțelep
ciune ca și cu multe secole în urmă. Japonezii, chiar și tinerii. 
care~ au renunțat aproape definitiv la tot ceea ce ar stînjeni 
desfășurarea unei vieți moderne adaptate la sistemul occidental 
al epocii, hu renunță totuși la tradițiile strămoșești.

FLOREA ȚUIU

ale poliției saigoneze. In timpul 
acestor lupte, relatează agenția 
France Presse, generalul Nguyen 
Ngoc Loan, șeful poliției sud- 
vietnameze a fost grav rănit. 
Lupte îndirjite au fost angajate 
în cartierul Cholon, în apropie
rea terenului de curse hipice, 
teatrul violentelor schimburi de 
focuri în cursul ofensivei gene
rale din februarie.

In urma atacului de duminică 
dimineața, forțele americane și 
saigoneze au fost puse sub stare 
de alarmă. In Saigon patrulează 
continuu care blindate și alte ve
hicule militare, pentru a desco
peri centrele de rezistență ale 
patrioților, iar aviația'americană 
întreprinde numeroase raiduri de 
recunoaștere și bombardament 
pentru a contracara acțiunea arti
leriei Frontului Național de Eli
berare.

DACĂ Organizația Sta
telor Americane nu va reuși 
să soluționeze problemele e- 
conomice și sociale ale Ame
rică Latine și se va ocupa 
doar de represiuni poliție
nești, ea se va destrăma, se 
arată într-un articol publicat 
în ziarul guvernamental chi
lian „Nacion", consacrat îm
plinirii a 20 de ani de la 
crearea O.S.A.

Această organizație, se 
subliniază în articol, trece 
în prezent printr-o criză de
osebit de serioasă. Activita
tea ei este paralizată dato
rită incapacității de a trans
pune în viață scopurile care 
au stat Ia baza fondării ei.

Cauzele acestei situații t^.®- 
buie căutate în tendința Sta , 
telor Unite de a transforma 
O.S.A. „într-un organism de 
represiune și de a abate ac
tivitatea ei de la țelurile în
scrise în statut", conchide 
„Nacion".

mai bine de două 
săptămîni caut un 
dialog — a declarat 
el — pînă acum a 
trebuit să mă mulțu
mesc cu un mono- 
lo^‘.

Cotidianul frăhcțy 
,,Le Monde" const 
deră declarația lui- 
Collard drept „un a- 
vertisment dat social- 
creștinilor", iar după 
„Le Figaro" preciză
rile acestuia demon
strează că el este dis
pus să renunțe la mi
siunea de formare a 
unui nou guvern.

nerale a O.N.U. din 19 decem
brie 1967 recomandînd decoloni
zarea Gibraltarului prin trata
tive directe între guvernele en
glez și spaniol.

• PACIENTUL Everett Clair 
Thomas, căruia i s-a efectuat 
vineri la spitalul St. Luke 
(S.U.A.) o operație de transplan
tare a inimii, respiră acum fără 
nici un ajutor mecanic și se 
hrănește deja pe cale bucală. 
Chirurgii care au efectuat ope
rația (cea de-a noua grefă de 
inimă) sub conducerea dr. Den
ton Cooley, s-au declarat pentru 
moment foarte optimiști. Deși 
nici un buletin al stării sănătății 
lui Thomas nu a fost dat publi
cității sîmbătă seara, dr. Cooley 
a declarat totuși că pacientui 
său face progrese mult mai re
pede decît un bolnav care a su
ferit o operație obișnuită de 
inimă.
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