
ÎNAINTE DE TERMEN
Constructorii care lucrează 

pe șantierul Combinatului chi
mic din Rîmnicu-Vîlcea și pe 
cel al Uzinei de produse sodice 
Govora au realizat de la în
ceputul anului aproape 75 la sută 
din volumul de lucrări prevăzu
te pe întregul an. Ei au un a- 
vans de circa 45 de zile față de 
planul la zi.

La cele două obiective date 
în folosință în cursul acestui 
an — linia de carbonat de so
diu brut cu o capacitate de 
375 000 tone pe an la 'uzina din 
Govora șî o fabrică de produse 
cloro-sodice la Combinatul chi
mic Rîmnicu-Vîlcea vor adăuga 
pînă la finele anului încă trei 
fabrici : alcooli oxo. policlorură 
de vinii $i insecticide. Fabrica 
de alcooli oxo (etil hexanol. bu
tanol și izobutanol) se află în 
faza de montaj, urmînd să intre 
în funcțiune în acest trimestru.

(Agerpres)

AII REALIZAT 
PARAMETRI TEHNICI 

PROIECTAT!

colectivul de muncă de aici a li
vrat peste planul la zi uzinelor 
chimico-metalurgice ale țării, a- 
proape 3 500 tone de minereuri 
preparate cu un bogat conținut 
în metal și substanțe active. Suc
cesele acestui tînăr colectiv de 
muncă din bazinul minier Baia 
Mare e rezultatul măsurilor pri
vind buna funcționare a liniilor

CAPACITĂȚI SPORITE 
DE PRODUCȚIE I

Proletari din toate țările, uniți-vă!

I
Uzina de prepararea minereu

rilor de pe platforma Săsar din 
Baia Mare se numără între obiec
tivele industriale recent intrate 
în funcțiune. Cu toate acestea,
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tehnologice de flotare, a celorlal
te obiective conexe. Se remarcă 
în același timp faptul că para
metrii proiectați ai instalațiilor u- 
zinei au fost atinși cu mult îna
inte de termen. Alte realizări 
vizează reducerea cheltuielilor de 
producție, obținerea unor econo
mii suplimentare la prețul de 
cost de aproape un milion lei etc.

VAS1LE MOINEAGU

modificarea unor 
aplicarea în pro- 
unor tehnologii 
specialiștii Com- 
de îngrășăminte

în întrecerea desfășurată 
în cinstea Zilei de 23 Au
gust, prin 
utilaje și 
ducție a 
moderne, 
binatului
cu azot din Piatra Neamț 
au contribuit la creșterea 
capacității de producție a 
fabricii de acid azotic cu 15 
la sută, a celei de azotat 
de amoniu cu 20 000 tone 
pe an și a celei de amoniac 
cu circa 6 la sută. Ca ur
mare, valoarea producției 
globale și marfă a fost de
pășită pînă acum 
16 700 000 lei și 
16 600 000 lei, iar
mente s-au obținut peste 
prevederi 4 300 tone amo
niac, 4 000 tone azotat de 
amoniu, peste 500 tone uree 
etc.

cu peste 
respectiv 
pe sorti-
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SOCIALISMUL
PRIVIND VIZITA DE
LEGAȚIEI DE PARTID 
ȘI DE STAT A RE
PUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA IN REPU
BLICA SOCIALISTA 

CEHOSLOVACA

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistentă
mutuală între Republica Socialistă
România și Republica Socialistă

A devenit o tradiție a „Scînteii tine- 
retului® ca în pragul marilor sărbători ț 
ale poporului român, ale socialismului, 
redacția să solicite tinerilor cititori ras- A 
punsuri la anchete ce vizează existența, W 
răspunderile, visurile și certitudinile 
noastre. Colocviul de august pe care îl a 
propunem în acest an are ca temă valo- W 
rile pe care contemporanii noștri le-au 
cîștigat în și prin socialism.

Ne-am adresat, așadar, unui număr ™ 
de tineri cu următoarea întrebare:

CARE SÎNT, DUPĂ PĂREREA DUM- 
NEA VOASTRĂ, PRINCIPALELE VA- 
LORI PE CARE LE-ATI DOBlNDIT 
PRIN SOCIALISM ? £

Îil^pem azi cu prispele răspunsuri, 
lăsînd, firește, lista deschisă tuturor ci
titorilor „Scînteii tineretului®.

Cehoslovacă
Roma-

Socialistă

„ Omul îi este omului
tovarăș, prieten“
„Lucrez la fabrica de confecții și trico

taje din București — ne mărturisește 
RACITCHI GEORGETA, o tînără înaltă, 
cu priviri senine. M-am născut cînd țara 
era liberă, cînd viața mi se deschidea

scrisori de pe șantiere

CEL MAI
ADEVĂRAT
JURNAL

SEMINARUL 
EUROPEAN:

STUDENTUL,
în față nu prin cărări întortochiate, ama- £ 
gitoare, ci prin certitudinile drumului ce " 
duce spre socialism. Societatea noastră 
liberă, socialistă, mi-a oferit totul. Tre
buia numai să optez, să învăț, să mă A 
desăvîrșesc.

După ce am terminat liceul m-a atras 
frumosul. Mai precis spunînd, frumosul A 
de pe stradă, hainele oamenilor. îmbră
cămintea o întîlnești pretutindeni acolo 
unde sînt oameni. Și atunci mi-am spus : 
ce lucru deosebit este să creezi frumosul W 
cu care se înveșmîntă oamenii ! E și 
acesta un ideal, nu ? Un ideal care, cred £ 
eu, nu poate apărea în forma aceasta 
decît în socialism. Să iubești frumosul 
din viață. El a devenit astfel și idealul 
meu. Restul, cum să vă spun, s-a petrecut 
tare simplu. Am vrut să învăț și mi s-a 
dat totul peijtru a învăța meseria aleasă. W

Socialismul mi-a dat apoi liniștea, pacea 
interioară, echilibrul, m-a ferit de ne- 
liniștea viitorului. Mă simt bine printre " 
oamenii aceștia care mă înconjoară. Sînt 
atenți cu mine, mă sfătuiesc, unii din ei 
mă întreabă : „de ce rămîi numai aici și 
nu năzuiești mai departe ?“ Apoi mă 
ajută chiar ei să fac primii pași spre mai W 
departe. Climatul acesta în care nu numai 
colegii te stimează, ajută, ci 
necunoscut de pe stradă ți-1 
tovarăș de nădejde, este un 
lismului. în viața noastră, 

cearcă să trăiască numai

adeseori omul 
simți prieten, 
dar al socia- 
omul nu în- 

prin sine și

(Continuare în pag. a 11-a)
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Nu departe de Baia 
Sprie, către mina Șuior, 
șoseaua deviază spre stin
gă, sfredelind prin zed de 
serpentine Gutinul și tre- 
cînd de cealaltă parte, la 
Sighet. Străjuite de brazi 
înalți și semeți sau de 
fagi rămuroși, serpentine
le se prind una de alta ca 
segmentele unei imense 
spirale. Privite de sus, 
creează impresia că trec u- 
nele pe sub altele. Un pa
nou roșu „plantat" la bi- 
furcație, pe care scrie sim
plu „Șantierul național al 
tineretului®, ne scoate din 
contemplație, introdueîn- 
du-ne în lumea realului. 
Rostogolirea ecoului aduce 
spre noi bîzîit de motoare 
și scrîșnet de frîne, lovituri 
clare de tîmăcoape, hîrjiit 
de lopeți și tropot de 
maie, un sunet sec do 
piatră spartă și deșertată. 
Imaginea șantierului ne 
însoțește pe întreg firul 
șoselei, tulburînd liniștea 
codrilor. Echipe de tineri,

îmbrăcați în salopete, lu
crează în diverse puncte 
ale șantierului. Sînt elevi ai 
liceului nr. 3 și ai liceului 
economic din Baia Mare. 
Au predat salopetele și 
uneltele de muncă altor 
colegi de generație și au 
păstrat pentru ei amintirile 
celor doua sâptâmîni de 
șantier. Amintiri pe care 
nu le-au trecut în nici un 
jurnal. „Jurnalul l-am scris 
în palme". Au întins bra
țele și mi-au arătat palme
le desfăcute.

Am încercat să ghicesc 
în acest „jurnal" volumul 
și valoarea lucrărilor efec
tuate (săpat teren tare, ni
velat taluze, dizlocări te
ren, împrăștiat pămînt, ci
ment, balast, încărcat și 
descărcat mașini, scos

V. RAVESCU

(Continuare
în pag. a 111-a)

ETAPA A ll-A SUB RAZA

Viitoare

Steaua 2 2—0—0 4—0 4
„U.« Cluj 2 1—1—0 5—3 3
Farul 2 1—1—0 2—1 3
„U“ Craiova 2 1—1—0 4—3 3
Dinamo Buc. 2 1—0—1 5—3 2
F.C. Argeșul 2 1—0—1 4—3 2
U.T.A. 2 1—0—1 4—3 2
Progresul 2 1—0—1 3—3 2
A.S A. Tg. M 2 1—0—1 2—2 2
Jiul 2 0—2—0 2—2 2
Polit Iași 2 1—0—1 2—4 2
Petrolul 2 0—1—1 0—1 1
Crișul 2 0—1—1 1—3 1
Dinamo Bacău 2 0—1—1 4—6 1
Rapid 2 0—1—1 0—2 1
Vagonul Arad 2 0-1—1 2—5 1

Etapa

ARTA si CULTURA
Reunlunea studențească euro

peană de la București a conti
nuat simbătă cu o „masă rotun
dă® unde s-au abordat diverse 
aspecte ale „RAPORTULUI 
DINTRE PREGĂTIREA DE 
SPECIALITATE SI CULTURA 
GENERALĂ". Invitat să partici
pe la această dezbatere, prof, u- 
niv. REMUS RADULET. vice
președinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România a sub
liniat că astăzi nu mai există o 
cultură generală ~ ar fi un nou 
mită utilitară, constituită de 
cunoștințele de specialitate, și 
formația „dezinteresată® a cetă
țeanului. cum este formația sa 
de cultură generală, de care în
vățăminte! trebuie să se ocupe 
sistematic, într-o formă sau alta. 
Oricît de importantă ar fi o 
știință de specialitate pentru 
formarea profesională în învăță- 
mintul superior — a arătat sa
vantul român — ea ar fi insufi
cientă pentru cetățeanul unui 
stat democratic, care trebuie să 
judece conștient de responsabi-

„STELEI"

Steaua-U.T.A.; Rapid- 
Vagonul-Progresul; Din.

„U" Craiova-Crișul ;
A.S.A. Tg. Mureș;
Bacău-Jiul; F.C. Argeș-Dinamo București; Fa- 
rul-PetroIul; Polit. Iași-„U“ Cluj ;

litățile sale și care trebuie sâ 
Îndeplinească îndatoriri sociale**.

. .Cultura, în diversitatea ei, 
ocupă astăzi un Ioc de onoare 
în universitate și joacă, dincolo 
de domeniul învățămîntului, un 
rol deosebit în întreaga viață a 
societății. Faptul este evident și 
nu mai are nevoie de explicații 
— a fost părerea tuturor orato
rilor.^ Participanții la „masa ro
tundă® au precizat că a încerca 
în cadrul seminarului să se de
monstreze importanta acestei 
cerințe de sinteză și armonie — 
echilibrul între specializare și 
cultură generală — ar fi un non 
sens. „Noi avem îndatorirea — 
s-a susținut în cursul dezbateri
lor de simbătă dimineață — 
să găsim căile pe care universi
tatea și organizațiile studențești 
să le folosească în antrenarea 
tuturor studenților la o activi
tate pasionantă de lărgire con
tinuă a sferei de cunoștințe — 
activitate care să transforme în 
valori fructificabile pentru spe
cialitate tot ceea ce acumulează 
studenții din sectoare limitrofe 
sau din ce în ce mai depărtate, 
mai generale, mai universale", i 
Studenții să fie mereu dominați 
de o curiozitate febrilă, de un 
Interes nerăbdător în cercetarea 
valorilor umane, avînd, totodată, 
conștiința că orice personalitate 
se formează și se dezvoltă în- 
tr-un mediu determinat, mai 
presus de orice, social-cultural. 
Universitatea și organizațiile 
studențești sînt chemate să cre
eze acest mediu social-cultural 
în care să-și desfășoare activi-

Republica Socialistă 
nia și Republica 
Cehoslovacă,

hotărîte să dezvolte și să 
adîncească continuu relațiile 
de prietenie frățească și co
laborare multilaterală dintre 
cele două state,

profund convinse că dezvol
tarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Cehoslovacă corespunde intere
selor vitale ale popoarelor ce
lor două state și întregii co
munități socialiste,

hotărîte să întărească uni
tatea și solidaritatea interna- 
ționalistă a tuturor țărilor co
munității socialiste, care se în
temeiază pe comunitatea orîn- 
duirii sociale, pe unitatea sco
purilor și aspirațiilor funda
mentale, pe sprijinul reciproc 
în lupta împotriva imperialis
mului,

constatînd că Tratatul de la 
Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din 
14 mai 1955 a fost încheiat ca 
răspuns la amenințarea gru
pării militare N.A.T.O., și ferm 
hotărîte să acționeze în confor
mitate cu Tratatul de la Var
șovia pe perioada valabilității 
acestuia,

depunînd eforturi pentru a 
consolida pacea și securitatea 
în Europa și a împiedica agre
siunea forțelor imperialismu
lui, militarismului și revanșis- 
mului,

conduse de țelurile și princi
piile Cartei Organizației Nați
unilor Unite,

dînd o înaltă apreciere ro
lului Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Ro
mână și Republica Cehoslovacă 
din 21 iulie 1948. în dezvolta
rea relațiilor prietenești și a 
colaborării dintre cele două 
state,

ținînd seama de experiența 
și realizările pe care cele două 
state le-au obținut in construc
ția socialismului, de stadiul ac
tual și posibilitățile de dez
voltare a colaborării politice, 
economice și culturale, precum 
si de schimbările care au avut 
loc în Europa si în lume,

au hotărît să încheie prezen
tul Tratat și în acest scop au 
convenit asupra celor ce ur
mează :

damentale ale relațiilor dintre 
statele socialiste, vor dezvolta 
și adinei colaborarea econo
mică și tehnico-științifică re
ciproc avantajoasă și vor spri
jini colaborarea în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, precum și cu cele
lalte țări socialiste.

Articolul 3
înaltele Părți Contractante 

vor sprijini dezvoltarea colabo
rării în domeniile culturii, ar
tei, științei, învățămîntului, să
nătății, presei, radiodifuziunii 
și televiziunii, cinematografiei, 
educației fizice, turismului, 
precum și a legăturilor multi
laterale dintre organizațiile 
obștești.

Articolul 4
înaltele Părți Contractante 

vor depune eforturi în conti
nuare pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie între toate 
statele socialiste și pentru în
tărirea unității lor, în interesul 
socialismului și păcii.

Articolul 5
înaltele Părți Contractante 

vor promova consecvent po
litica de coexistență pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale di
ferite și vor continua eforturile 
pentru asigurarea păcii și secu
rității, pentru soluționarea di
ferendelor internaționale prin 
mijloace pașnice, pentru des
tinderea încordării internațio
nale, pentru realizarea dezar
mării generale și totale, pen
tru lichidarea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui și a discriminării rasiale 
sub toate formele, precum și 
pentru respectarea dreptului 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta.

Articolul 6

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Relatări de la competițiile din țară și străinătate

Articolul 1
înaltele Părți Contractante, 

în conformitate cu principiile 
internaționalismului socialist, 
suveranității și independenței, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești, vor întări 
relațiile de prietenie tradițio
nală și colaborarea multilate
rală dintre cele două state.

înaltele Părți Contractante 
constată că Acordul de la 
Miinchen din 29 septembrie 
1938 a fost obținut prin ame
nințarea cu războiul, precum 
și prin folosirea forței împo
triva Cehoslovaciei, că el a 
constituit o parte componentă 
a complotului criminal al gu
vernului Germaniei naziste îm
potriva păcii și o încălcare gro
solană a regulilor fundamen
tale ale dreptului internațional 
contemporan și că din această 
cauză, încă de la început, a 
fost nevalabil cu toate conse
cințele care decurg din a- 
ceasta.

Articolul 7

Articolul 2
înaltele Părți Contractante 

pornind de la principiile fun-

înaltele Părți Contractante 
vor depune eforturi pentru 
realizarea securității și păcii 
trainice în Europa, precum și 
pentru dezvoltarea colaborării 
și a relațiilor între statele eu-

Pentru Republica Socialistă 
România

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru
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ropene, pe baza principiilor su
veranității și independenței, 
egalității în drepturi, avanta
jului reciproc și neamestecului 
în treburile interne.

Părțile Contractante declară 
că una din premisele princi
pale ale securității în Europa 
o constituie inviolabilitatea 
frontierelor existente între sta
tele europene și că, în concor
danță cu Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală de la Varșovia din 14 mai 
1955, vor lua toate măsurile 
necesare împotriva uneltirilor 
și agresiunii forțelor imperia
liste, militariste șî revanșiste.

Articolul 8
In cazul unui atac armat 

din partea unui stat sau unui 
grup de state împotriva uneia 
dintre înaltele Părți Contrac
tante, cealaltă înaltă Parte 
Contractantă, exercitîndu-și 
dreptul inalienabil Ia autoapă
rare individuală sau colectivă, 
conform articolului 51 al Car
tei Organizației Națiunilor 
Unite, îi va acorda neîntîrziat 
tot ajutorul, inclusiv militar, 
pentru respingerea atacului ar
mat.

Despre măsurile pe care le 
vor lua pe baza prezentului ar
ticol înaltele Părți Contrac
tante vor încunoștiința ime
diat Consiliul de Securitate și 
vor proceda în conformitate cu 
prevederile respective ale Car
tei Organizației Națiunilor 
Unite.

Articolul 9
înaltele Părți Contractante 

se vor informa și consulta re
ciproc în toate problemele im
portante care privesc interesele 
lor.

Articolul 10
înaltele Părți Contractante 

declară că obligațiile lor pre
văzute în tratatele internațio
nale în vigoare nu sînt în 
contradicție cu prevederile pre
zentului Tratat.

Articolul 11
Prezentul Tratat este supus 

ratificării și va intra în vi
goare la data schimbului in
strumentelor de ratificare, care 
va avea loc la București, în 
cel mai scurt timp.

Tratatul se încheie pe o pe
rioadă de 20 de ani din ziua 
intrării în vigoare 
prelungi de fiecare 
5 ani, atît timp cît 
din înaltele Părți
tante nu-I va denunța, în scris, 
cu 12 luni înainte de expira
rea perioadei respective.

întocmit la Praga, în ziua 
de 16 august 1968 în două e- 
xemplare originale, fiecare în 
limba română și în limba 
cehă, ambele exemplare avînd 
aceeași valabilitate.

și se va 
dată cu 
nici una 
Contrac-

Republica Socialistă 
Cehoslovacă
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PE SCENELE ȘI
ARENELE VERII

CODRUL A CÎNTAT CU NOI

(FESTIVALUL FOLCLORIC DE LA
HOMOROADE — SATU MARE)

Secularii codri din Valea 
Lupului și-au adunat ecourile 
și au dat zvon de veselie. Sa
tele de sub poalele bătrinelor 
păduri maramureșene au adus 
aici la festivalul folcloric, co
morile păstrate din moși stră
moși — obiceiuri, dansur.i, cîn- 
tece, costume — pe care o 
veche tradiție, la început o 
simplă sărbătoare a pădurari
lor, le păstrează cu întreaga lor 
strălucire. Dar niciodată „n-o 
fo așa frumos** spun localnicii, 
de cînd se păstrează din bă- 
trîni sărbătoarea, ca in această 
duminică de august Și, in a- 
devăr, organizatorii ei — co
mitetul județean Satu Mare al 
U.T.C., casa creației populare, 
consiliul sindical și muzeul 
județean — au știut să dea a- 
cestei tradiționale intilniri de 
la Chilia-Homoroade dimen
siuni pe care geniul poporului 
din acest ținut umbrit de co
drii l-a dat artei sale. Festi

valul folcloric organizat in pă
durea Valea Lupului a fost 
deschis, ca și altă dată, in vre
murile de început, cu o vînă- 
toare a cerbului.

Și cum întotdeauna vină- 
toarea se încheie cu petrecere, 
codrenii și-au arătat toată voia 
lor bună.

Alături de dansurilț speci
fice satelor bătrînești ale co- 
drenilor, unde artiștii amatori 
din Solduba, Stina, Mesteacăn 
și Bixad s-au dovedit neîntre- 
cuți, oșenii din Negrești și 
Gherța Mică au venit cu jocu
rile- însoțite de țipurituri cei 
din Huta-Certeze cu fluierașii 
lor și cu o „chemare a oilor" 
cum numai tulnicele știu să-i 
dea mlădiere. Nunta maramu- 
reșenească a Drăgușenilor, ar
deleneasca celor din Apa și 
Satu Mare, corul din Pomi sau

grupul vocal din Lipău, ca și 
fanfara municipiului U.T.C. 
Satu Mare s-au bucurat de a- 
celeași calde primiri din par
tea celor aproape 15 000 de 
participanți.

Sărbătoarea codrenilor a 
fost deschisă tuturor celor 
dornici de petrecere și frumos. 
Invitația lor a fost primită cu 
multă bucurie de tinerii ro1- 
mâni, maghiari și germani, 
care n-au venit aici cu mina 
goală. Tinerii maghiari din 
Pir și Bervești au ales din 
dansurile lor pe cele mai fru
moase din care n-a lipsit 
„Ceardașul". Folclorul german 
a avut reprezentanții săi în 
dansatorii din Petrești.

Întrecerile sportive, o casă- 
muzeu amenajată în satul Chi
lia, specialitățile locului în 
arta culinară, primirea de 
care participanții s-au bucurat 
tot timpul pe parcursul unui 
traseu de peste 30 de kilo
metri, au creat un cadru săr
bătoresc și o deplină ospitali
tate. Invitații străini din O- 
landa, Rita și Rund van Tie- 
nen, specialiști în dansurile 
populare, au avut un frumos 
cuvînt de apreciere la adresa 
folclorului codrenesc.

R. VASILE

Vacanta, oricum, zboară. Bo
gată în activități sau însoțită nu
mai de caniculă — zboară. A- 
cesta este adevărul ; o dată re
cunoscut îndeamnă la folosirea 
reconfortantă și utilă a zilelor 
verii — frumoasele „păsări că
lătoare" care nu se mai reîntorc 
decît peste un an. Și nu este tot 
una, dacă agenda estivală rămî- 
ne goală sau se acoperă cu în
semnarea evenimentelor care nu 
trebuie uitate.

| „In cele mai frumoase planuri 
ale mele, — notează Săndel Cîm- 
peanu — elev în clasa a X-a a 
unui liceu clujean vacanța era 
repartizată astfel: două luni la 
mare, două luni la munte și 
două luni într-un loc foarte fru- 
fos, la țară. Așa credeam cînd 
eram mai mic. Am crescut și am 
devenit mai... serios. Mi-am 
permis totuși două săptămîni la 
mare. Reîntors în Cluj — o sur
priză. Un coleg îmi lăsase aca
să legitimația pentru clubul 
sportiv al elevilor care funcțio
nează în parcul „Victor Babeș“. 
Cum eram puțin blazat și bine 
bronzat de la mare mă gîndeam 
să stau la umbra perdelelor, să 
citesc și să dorm. Mingea de fot
bal deși o ascunsesem în debara 
nu știu cum s-a întîmplat de 
s-a rostogolit pînă la picioarele 
canapelei undă aveam reședința. 
Parcă îmi rîdea în nas ironic, 
îmi place la nebunie fotbalul. 
Joc și în echipa școlii. La mare 
suferisem o deziluzie : n-am fost 
selecționat pentru un meci cu 
jucătorii, de la „Farul". Deși 
meritam. Selecționerul alcătuise 
însă echipa dînd cu banul. Fi
rește meciul a fost pierdut. Nici 
nu se putea altcumva. Așa a în
ceput „ura“ mea împotriva fot
balului. Stînd pe canapea și pri
vind mingea, mi-au venit în 
minte „marile" meciuri în care 
contribuisem hotărîtor la victo
ria echipei.

Ia să vedem ce o fi la „Babeș" 
îmi zic. Pentru orice eventuali
tate iau și mingea cu mine. Mai 
fuseseră cluburi ale elevilor și

în alți ani dar n-aveai o minge. 
Arăt portarului legitimația iar 
dînsul politicos : „Poftește*4. 
M-am mirat, surprins plăcut. A- 
colo o mulțime de băieți și 
fete. în special la bazin. Se fă
ceau cursuri de perfecționare a 
înotului. Cu antrenori, nu așa la

Subscriu părerii elevului Săn
del Cîmpeanu 400—500 de elevi 
care frecventează „Clubul spor
tiv44. Pe lîngă jocuri, concursuri 
de înot în program au fost in
cluse cîteva activități mai rar 
întîlnite : tragerea cu arcul (un 
curs de inițiere) și tragerea cu

tism, care vor povesti elevilor 
despre activitatea lor.

Comitetul municipal Cluj al 
U.T.C. a deschis încă un club : 
al turiștilor. Scopul acestuia : 
gruparea amatorilor de excursii. 
Itinerariile prevăzute pentru a 
fi parcurse sînt numeroase. In

PERSONALITATEA

VACANȚEI
întîmplare. M-am perfecționat 
și eu în stilul bras și pe spate. 
Știam și înainte să înot, dar 
cam primitiv. Cînd ne-am sătu
rat de bazin, hai pe teren. Mingi 
erau destule să poți juca ce 
vrei, cu cine vrei.

Esențialul e că ne simțim și 
noi o dată stăpîni în „Babeș“ 
Nu îndrăznește nimeni să te 
scoată de pe teren cînd ți-e lu
mea mai dragă..

arma tir. Deși activitatea se 
desfășoară pe discipline, numă
rul celor care doresc să învețe 
mînuirea arcului și a armei de 
tir este mare. Sînt așteptate cu 
nerăbdare întîlnirile cu compo- 
nenți ai echipei de fotbal „U- 
niversitatea" și cu antrenorul 
acesteia, C Teașcă. cu sportivi 
de performantă care vor condu
ce meciuri și concursuri de atle

primul rînd locurile pitorești 
mai apropiate : Valea Drăganu- 
lui, Leghia, Someșul Rece și 
multe altele. Numeroși elevi se 
află. în prezent, la Padiș în ta
băra cu corturi. Se vorbește și 
despre tehnica organizării și des
fășurarea unei excursii. Firește, 
pe ..viu* în cadrul unei Intere
sante excursii tematice. „Pe 
Someș în sus44. în colaborare cu 
Consiliul municipal al organiza

ției pionierilor și cu Cercul ar
heologic al Liceului nr. 11, clu
bul turistic a organizat tabăra 
arheologilor de la Cheile Baciu
lui. De mulți ani există aici un 
șantier al elevilor pasionați de 
cercetarea vestigiilor istoriei 
noastre. S-au descoperit urme 
din neolitic. Grupele de arheo
logi ale pionierilor sînt condu
se de uteciști recomandați pen
tru aceste funcții nu numai de 
pasiunea lor pentru cercetarea 
trecutului, dar și de media gene
rală 10 obținută la istorie. în
chiderea taberei nu înseamnă 
sfîrșit în activitatea arheologi- 
lor-elevi. Bogatul material cules 
va îmbogăți muzeele existente 
în unele școli, va constitui baza 
înființării unor muzee noi.

Păcat că ideea unui club turis
tic s-a concretizat abia la sfîr- 
șitul anului școlar, ceea ce îi 
obligă pe organizatori să debi
teze o parte a activităților la 
care s-au gîndit (în special, 
excursii cu o durată de cîteva 
zile care nu pot fi pregătite în 
pripă) în contul anului viitor. 
Elevii sînt de părere că ar fi po
trivit ca un club turistic să 
funcționeze permanent, avînd 
un statut propriu.

La Dej urmează să se dea 
startul în turul ciclist al jude
țului. Participanții, desigur, sînt 
elevi din clasele mari, cu un 
antrenament serios la bază. Vor 
parcurge cîteva sute de kilome
tri se vor opri în locurile cele 
mai pitorești. Efortul nu va fi 
nici într-un caz zadarnic. Geo
grafia județului va fi vă
zută la scară naturală. Și nu nu
mai atît. în sate sînt prevăzute 
cercetări folclorice, mici stu
dii economice ; materialele cule
se se vor publica în revistele 
școlare

Acestea sînt cîteva aspecte 
care asigură „personalitate" 
vacanței din acest an a elevilor 
din județul Cluj.

IOAN RUS

OMAGIU EROILOR > 
LEGENDARI

O frumoasă manifestare cui- • 
turală organizată de comitetul 
județean al U.T.C. a avut loc A 
duminică la Țebea, unde se află " 
gorunul lui Horia și mormîntul 
lui Avram Iancu. Au participat a 
aproape 2 000 de tineri din Țe- " 
bea și din alte localități ale ju
dețului.

Festivitatea s-a deschis cu o V 
evocare istorică prezentată de ' 
un colectiv de actori de la tea- 
trul de stat „Valea Jiului4' din 
Petroșeni. A urmat apoi un pro
gram artistic susținut de nume
roase formații de amatori ale A 
căminelor culturale din satele 
Munților Apuseni.

DUMINICĂ 
CULTURAL 
SPORTIVA

în comuni Munteni, — •
Galați, a avut Ioc ieri o ( _
că cultural-sportivă, organizată 
de comitetul comunal U.T.C. 
unde și-au dat concursul formații- £ 
Ie artistice din comunele Mun
teni, Drăgănești, Liești, Tepu și 
din municipiul Tecuci. în pro- 9 
gramul de desfășurare al dumi
nicii cultural-sportive la care 
au participat peste 7 000 de ti- • 
neri s-au întrecut echipele de 
fotbal, volei, handbal și oină ale a 
căminelor mai sus menționate. " 
Cei din comuna Tepu au venit 
cu dansul legănat, unduios și șă- A 
galnic ca al sălcioarei. Corul că- 
minului cultural din comuna 
Tepu, dirijor Constantin Ion, a £ 
răsunat ca șî altă dată, sigur în W 
„Zis-a badea să mă duc" și „Vino 
maică să mă vezi". Fanfara și ta- 
raful fabricii de conserve Tecuci 
a impresionat din nou £rin ținuta _ 
sa interpretativă. Q

NIȚĂ VASILE
Subredacția
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județu] 
dumirii- £

ROATA VIEȚII
rulează la Patria
Circul de Stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.

TARZAN. OMUL-MAIMUȚĂ 
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 : 16,45 ; 
19 ; 21,15, Festival (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Sala 
Palatului in zilele de 20, 21 și 
22 august.

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10.45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ; 
20,45), Capitol (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30), Feroviar (ore
le 8 ; 10,30 ; 13 ; 15 45 ; 18,30 ; 
21,15). Excelsior (orele 9,30;
12 ; 14.45 : 17.30 ; 20,15). Modern
(orele 9; 11.15; 1330; 16:
18.30 ; 21).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Tomis (orele 9-15,45 
în continuare 18,15-20.30). Fla
mura (orele 9-16 în continuare 
18,15-20,30), Melodia (orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 : 21),
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20 30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Dacia (orele 8.3ă :

CINEMATOGRAFE
16 ; în continuare 18,30 ; 21),
Floreasca (orele 9 ; 11,15;
13,30 ; 16 : 18.15 ; 20,30).

DUELUL LUNG
rulează la Victoria (orele 8,45 ;
11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21), Ra
hova (oi-ele 15,30 ; 18). Lira 
(orele 15,30 ; 18).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
rulează la Lumina (orele 9 î 
17,15; în continuare 20).

INT1LNIRE ÎN MUNȚI
rulează la Giulești (orele 15,30 ;
18 ; 20).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30 ; joi și sîmbătă ora 18 
Desene animate)

CEHOSLOVACIA, PAMÎNT NE
CUNOSCUT
ÎN ANUL 2901 MAȘINILE VOR 
PACE TOTUL SINGURE. ÎN 
VIZITA LA CARACATIȚE,

STÎNCA NARCIS.
rulează la Timpuri Noi (orele
9-21 în continuare).

TAFFI ȘI VÎNATORUL
rulează la Doina (orele 9 ; 11 ;
13 ; 16 ; 18,15 ; 20).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18 ; 20.30).

O FATA CIUDATA
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15.30 ; 17,45 ; 20). 

PRIETENELE
rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 

AVENTURIERII
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18),Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 
20.30).

INIMA NEBUNĂ... NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18. duminica ora 10 matineu).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 16 ; 20,30).

MESTEACĂNUL
rulează la Volga (orele 9 ; 15,45 
în continuare 18 :20,30).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Aurora (orele 8,45 ;
11.30 ; 14,15 : 17 ; 20).

VALEA.
rulează la Miorița (orele 9 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
UN DOLAR GĂURIT

rulează la Popular (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

JUDECATA
ruleaza la Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL Nft. 4

rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
18.30 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Arta (orele 9 ; 15,45. 
în continuare 18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Progresul (orele
15.30 ;18 ; 20,30).

UN NABAB MAGHIAR
ZOLTAN KARPATHV

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 19).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Crîngași ferele
15.30 18 ; 20,15)

CAUT O NEVASTA 
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 
18 : 20,15).

BĂRBII MĂRUL

TELEVIZIUNE
17,38 — Pentru noi, femeile 1 
18,06 — Actualitatea indus

trială. „România '68 “. 
Dinamica dezvoltării 
industriale a cîtorva 
ramuri de bază ale 
economiei naționale.

18,36 — Curs de limba fran
ceză. Reluarea lecției 
a 6-a.

18,60 — „Șoimii" — emisiu
ne pentru tineret 
Sub cupole albe de 
mătase.

19,20 — Telejurnalul de sea
ră.

19,56 — Buletinul meteorolo
gic. — Publicitate.

20,06 — Trepte spre viitor. 
„Continuitate" — 
film documentar rea

lizat de Studioul de 
Televiziune despre 
tradițiile brigadieri
lor de la Bumbești 
Livezenl.

28.20 — Ce-ați dori să reve-
deți ? Reîntîlnire cu 
cîntărețul englez de 
muzică ușoară Boby 
Schafto.

20,45 — Tele-universitatea 
Istoria civilizațiilor. 
Civilizația cretano- 
miceniană.

21.20 — Seară de teatru :
„Moartea unui ar
tist' de Horia Lovl- 
nescu.

2X20 — Telejurnalul de noap
te.

23,30 — închiderea emisiunii.

Liceul „Dimitrie

Valori pe care ni le-a dat socialismul
Cantemir”- București. Probă scrisă la exa
menul de bacalaureat

Foto: O PLECAN

(Urmare din pag. I)

pentru sine ci prin tot șl prin toate. Am 
crescut în această atmosferă tonică, de 
căldură și generozitate umană, și pentru 
tot ce am și voi avea, îi sînt recunoscă
toare vieții socialiste.

Satisfacția 
împlinirii

Proaspăt absolventă a Institutului de 
teatru și cinematografie „Ion Luca 
Caragiale44, AIME IACOBESCU a avut 
rarul privilegiu de a fi repartizată primei 
scene a țării, Teatrului Național bucu- 
reștean, după ce, la încheierea studiilor, 
catalogul o desemna șefă de promoție.

Dar, să-i dăm cuvîntul ;
— Nu e deloc ușor să desprinzi un 

număr limitat de valori din mulțimea 
cîștigurilor dpbîndite în acești ani. Si e

greu pentru că tot ceea ce am sînt valori, 
iar toate valorile mele, tot ce există în 
jurul meu, poartă un singur nume : socia
lismul. De asemenea, existenta mea tot 
socialism înseamnă. Mă ocup cu ceea ce 
iubesc, am dorit, îmi place. Sînt actriță 
și am avut deplina posibilitate de a-mi 
alege profesia. Socialismul mi-a dat în
crederea în muncă prin faptul că în orîn- 
duirea noastră omul este judecat, cîntă- 
rit, apreciat, după rezultatele muncii sale, 
prin faptul că munca este etalonul suprem, 
blazonul nobil al existenței noastre.

Orînduirea socială în care trăiesc m-a 
adus în fața mor oameni pe care îi 
iubesc și îi admir . cei cărora le datorez | 

Xormația mea profesională, cei care m-au

primit în mijlocul lor eu dragoste șî în- . 
credere. Trăiesc în fiecare zi un entu
ziasm permanent. E foarte bine să te i 
scoli dimineața, să deschizi fereastra, să 
respiri puternic aerul proaspăt, convinsă 
fiind că în fiecare zi pot realiza ceva de 
preț.

Socialismul ml-a dat apoi posibilitatea i 
de a visa, de a crede în vise, în îndepli
nirea celor mai fantastice, aproape ireale 
visuri, dacă vreți chiar pe acela de a 
juca odată, cîndva, nu știu nici eu cînd, 
o piesă pămînteană pe o altă planetă, 
a unei alte constelații.

„Să nu fim modești 
la capitolul 
îndrăzneală”

Inginerul RIZEA CONSTANTIN de la 
Uzinele „23 August* are înfățișarea sobră 
tenace, a omului care știe să-și ducă la 
capăt proiectele. Și totuși, începutul măr
turisirilor sale ne înfățișează imaginea 
adolescentului oscilant din urmă cu mai 
multi ani:

„Cînd am terminat liceul eram oarecum 
dezorientat. Mărturisesc că îmi plăcea & 
arta. Care gen anume nu prea știam cu 
certitudine, dar iubeam muzele. Și totuși 
viața, dar mai ales unele întîmplări con
crete — au decis ca eu să urmez poli
tehnica. S-ar putea crede că port și acum 
cu mine regretele neîmplinirii dorințelor 
din adolescență. Nimic mai neadevărat. 
S-a întîmplat un miracol. Abia după ce 
am intrat pe băncile politehnicii mi-am 
descoperit vocația reală. Și aceasta o 
datorez în primul rînd dezvoltării impe
tuoase a tehnicii în țara noastră, o revo
luție industrială posibilă numai în con
dițiile orînduirii socialiste. Ca student, 
am făcut practică în mai multe între
prinderi industriale, dotate cu tehnică 
modernă. Am putut vedea astfel rolul 
tehnicii în viața contemporană. Am lucrat 
ca student laolaltă cu muncitorii, tehni
cienii, inginerii colectivelor respective. 
Toți mă voiau cît mai capabil, mai bun, 
mai calificat și competent. Semenii mei, 
parcă țara întreagă, se aflau alături de 
mine, ajutîndu-mă, sfătuindu-mă, intere
sați să-mi desăvîrșesc hotărîrea. în ce

altă orfndulre socială se poate realiza o 
asemenea comunicare totală între 
oameni 7 O Identificare atît de perfectă 
a idealurilor, a aspirațiilor ?

Așa am îndrăgit eu tehnica, prin senti
mentul de responsabilitate colectivă că
ruia m-am integrat. Căci socialismul mi-a 
mai dat revelația reflectării în colectivi
tate. Orînduirea noastră a creat relații 
noi, necunoscute pînă acum la nivelul 
micro-grupului, a colectivității în care îți 
duel activitatea, unde ne simțim unul 
față de celălalt legați prin mii și nevăzute 
legături sufletești. De aceea consider că 
socialismul aduce pentru prima oară posi

bilitatea dublei realizări: individuale și 
sociale. Sentimentul tonic al împlinirii 
individuale este astfel dublat de cel al 
responsabilității, atît față de prezent cît 
mai ales față de viitor. Gîndindu-ne la 
viitor — avînd în față certitudinea pre
zentului, — socialismul ne-a mai învățat 
ceva : să nu fim modești atunci cînd 
năzuim, să avem deci îndrăzneala ca 
obiectivele pe care ni le propunem să fie 
la înălțimea sarcinilor pe care ni le tra
sează desăvîrșirea socialismului în Româ
nia.

Cititorilor care doresc să ia parte 
la ancheta noastră le amintim pe 
această cale că pot trimite opiniile 
lor (însoțite de o fotografie) pe adre
sa : „Scînteia tineretului", Piața 
Scînteii nr. 1, București, cu mențiu
nea : „Pentru colocviul de august".

ANUNȚ
MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE, pregătește în 
anul școlar 1968—1969 prin ȘCOLILE PROFESIONALE, mun

citori calificați pentru următoarele meserii:
OPERATOR la fabricarea zahărului, uleiului, berii, spirtului, 

amidonului;
PREPARATOR de conserve, produse din lapte, produse zaha

roase, produse făinoase, mezeluri și conserve din carne ;
VINIFICATOR ȘI PREPARATOR de băuturi alcoolice și ră

coritoare ;
BRUTARI 
MORARI 
LABORANT in industria alimentară ; 
LĂCĂTUȘ MECANIC in industria alimentară, mașini și in

stalații frigotehnice;
ELECTRICIAN în construcții și instalații industriale, de apa

rate de măsură și automatizare ;
STRUNGARI, SUDORI, INSTALATOR de instalații tehnico- 

sanitare și gaze.
ȘCOLARIZAREA ACESTOR MESERII SE VA FACE LA : 

GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA
— BUCUREȘTI str. Spătaru Preda nr. 16 — Telefon 23 37 01 
GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA

— ARMAȘEȘTI. Județul Ilfov — Telefon 3234
GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA 

— CLUJ str. 23 August nr. 22 — Telefon 2 24 12
GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA

— GALATI. B-dul Republicii nr. 169 — Telefon 1 42 76 
GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA

— CRAIOVA, str. Mihai Viteazul nr. 2 — Telefon 35 38 
GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA
— SIBIU. Str. Turismului nr. 15 — Telefon 119 29
ȘCOALA PROFESIONALA PENTRU INDUSTRIA ALI
MENTARA — ROMAN. Str. Dezrobirii nr. 6 — Telefon 18 95.

Se primesc absolvenți ai școlii generale (de 7—8 ani) în 
virstă de cel mult 18 ani — împliniți in cursul anului 1968.

Recrutarea candidaților se va face prin întreprinderile 
M.I.A. din Județele unde acestea iși au sediul.

Concursul de admitere se va desfășura in perioada 1—10 
septembrie 1968 și va consta din următoarele probe : Limba 
română și matematică, scris și oral.

Informații suplimentare se pot lua de la întreprinderile și 
de la școlile mai sus menționate.

Se împlinesc 110 ani de la 
încetarea din viață a lui Barbu 
Lăutarul, legendarul muzicant 
ieșean imortalizat de Vasile A- 

'•lecsandri în canțoneta ce-i poar
tă numele.

Barbu Lăutarul a jucat un 
rol de pi im ordin în înflorirea 
artei lăutărești in Moldova pri
mei jumătăți a veacului trecut.

în locul oricărui portret sau 
încercări de subliniere a rolului 
pe care l-a avut starostele lăuta
rilor ieșeni în înflorirea creației 
lăutărești, preferăm de astădată 
să reproducem cîteva fragmente 
dintr-un articol apărut la 28 no
iembrie 1874 în săptămânalul 
francez „La vie parisienneF.

Descriind celebra vizită a Iul 
Franz Liszt la Iași, cronicarul 
parizian povestește emoționanta 
întîlnire între cei doi slujitori ai 
muzicii.

Deasupra oricăror amplificări 
gazetărești, articolul este însă 
desigur cu totul edificator cu 
privire la valorile artei lăutaru
lui ieșean.

După ce descrie taraful care 
cînta la petrecerea oferită în 
cinstea lui Liszt, autorul artico
lului din „La vie parisiennea 
scrie: „Barbu primise să cînta 
un marș național, după aceia 
boierii entuziasmați, aruncau 
galbeni în paharul său...

Ascultă, Barbute, îi zise Ne- 
culai Sturdza, cîntă-ne „Tu-mi 
ziceai”... Barbu se închină pînă 
la pămînt și taraful începu un 
cîntec melancolic, cam sălbatic, 
pe care lăutarii îl cîntau cu un 
accent particular și propriu mo
dului lor de executare...

Liszt asculta mereu, răsturnat 
pe un scaun de stejar... Cînd 
ultimul acord se auzi el își apu
că mîinile și pieptul său apăsat 
avu un suspin de ușurare...

După cîteva momente Liszt 
se sculă și îndreptîndu-se către 
lăutar îi zise: „Barbule, m-ai 
făcut să cunosc muzica ta, am 
să te fac s-o cunoști pe a mea".

Bătrinul lăutar, drept răspuns 
puse mîinile la piept și se în
chină pînă la pămînt. Liszt se 
puse la clavir... Lăutarul cu 
scripca în mină asculta cu luare 
aminte fără a pierde din vedere 
pe tainicul muzicant. Liszt înce
pu cu un preludiu; apoi sub 
imholdirea inspirației lui extra
ordinare improviză pe un marș

unguresc al cărui cântec lung și, 
melodios domina mereu in mij
locul arpegiilor, trilurilor și gre
utăților înspăimântătoare cu cate 
împodobea cîntecul său. Apoi 
însuflețindu-se, îmbătat de me
lodie, cu fața sa galbenă și ca
racteristică și cu capul dat pe 
spate, cu ochii pe jumătate în
chiși, mergea de la un capăt al 
clavirului la celălalt, făcea să 
curgă din degetele sale ploaie 
de mărgăritare, care veneau cu 
încetul să se contopească fn in
timul motiv; degetele sal^bu o 
repeziciune de necrezut alergau 
pe clavir...

Era intr-adevăr prea frumos. 
Niciodată Liszt nu se ridicase la 
o așa înălțime...

...Liszt se sculă în mijlocul a- 
plauzelor frenetice ale adunării..,

Barbu Lăutarul se duse drept 
la dînsul dîndu-i la rîndul său 
un pahar cu șampanie îi zise; 
„la rîndul meu, stăpîne, te rog 
să bei”...

— Barbule, lăutarule, zise. 
Liszt ce zici de această melodie r

— E așa de frumoasă, stă
pîne — răspunse bătrînul lău
tar — că, dacă-mi dai voie, am 
să încerc să ți-o cînt și eu. Liszt 
zîmbi cu un aer de neîncrede
re, făcînd semn cu capul că pri
mește. Lăutarul se întoarse către 
taraful său și după ce puse scrip
ca la git, începu a cînta marșul 
unguresc.

Nimic nu fu uitat, nici trilu
rile, nici arpegiile, nici variațiu- 
nile cu notele repetate, nici acele 
adorabile treceri din semiton în 
semiton care-i sînt atît de obiș
nuite, pentru a reveni la întîiul 
său motiv. Barbu Lăutarul cînta 
cu amănunțime pe scripca sa 
toată improvizațiunea pianistului 
ce asculta inspăimîntat opera, 
care cu un pioment mai înainte 
o cîntase pe clavir pentru întîia 
dată și pe care poate o șl uitase.

Taraful său îl urma cu precl- 
ziune... Cînd se sfîrși cîntecul, 
Liszt se sculă deodată și mer- 
gînd drept la Barbu, îl sărută 
călduros, apoi luînd, după ve
chiul obicei, paharul cu șampa
nie, i-l întinse zicîndu-i:

— Bea, Barbule lăutar, stăpl- 
nul meu, bea, căci' Dumnezeu 
te-a făcut artist, și tu ești mai 
mare decît mine".

L S.

Rîmnicu Vîlcea. Chimie pe verticală
Foto : O. PLECAN
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tatea masele de studenți, în a- 
ceastă privință vor trebui să ac
ționeze mai mulți factori...

In primul rînd este vorba des
pre factorul SUBVENȚII. Cum 
arată Leo Damen, din Olanda, 
statele trebuie să încurajeze 
mai mulț activitatea cultural- 
artistică a studenților prin in
vestiții destinate construcției 
caselor de cultură, cluburilor 
studențești și altor instituții de 
acest gen — fără de care edu
cația extrauniversitară nu și-ar 
putea îndeplini misiunea decît 
în mod superficial, parțial și la 
întîmplare.

In al doilea rînd factorul 
TIMP. Andics Jeno, din delega
ția R. P. Ungară a relatat că în 
țara sa a fost inițiată o cerce
tare sociologică la care au par
ticipat studenți, sub îndrumarea 
unor profesori cu experiență. Cu 
acest prilej s-a constatat că a- 
tunci cînd studenții sînt foarte 
ocupați în procesul de învăță- 
mînt — în jur de 40 de ore pe 
săptămînă — ei dau un randa
ment scăzut în pregătirea profe
sională și, totodată, se dezinte
resează de activitatea cultural- 
art istică.

Relația STUDENT-PROFESOR 
constituie, de asemenea, un fac
tor foarte important. Reprezen
tantul Iugoslaviei, Iosii Tanev- 
schi a arătat că activitatea unor 
profesori se desfășoară în ex
clusivitate ex-catedra, aceștia 
nu auCcjontacte directe cu stu
denții, nu participă la munca 
educativă. Firește, faptul acesta 
se dovedește a fi un impediment 
în activitatea educativă desfă
șurată de organizațiile studen
țești. pentru că această activita
te nu se poate lipsi de aportul 
profesorilo1’. In anii petrecuți 
în universitate — a spus Matyas 
Trier, din delegația R.D.G., — 
este necesar ca studentul să lu
creze deja la probleme impor
tante pentru știință.

Traian ștefănescu, din Româ
nia. a precizat că organizațiile 
studențești, a căror îndatorire 
constă și în lărgirea cadrului in
formational dobîndit la orele de 
curs, trebuie să găsească moda
litățile prin care să creeze acel 
climat prielnic unei apropieri 
între profesori și rtudenți. Noi 
am făcut pași importanți în a- 
ceastă direcție — a remarcat 
voitorul ; studenții români se 
întimesc cu profesorii Țn cercu
rile științifice studențești sau 
participînd Ia activitatea de cer
cetare a catedrelor ; în facultăți, 
case de cultură și cluburi se or
ganizează cu regularitate întîl- 
niri cu orofesori — savanți, cu 
nrofesori-critîci literari, cu pro- 
fesori-scriitori. In timpul dez
baterilor s-a desprins concluzia 
că organizațiile studențești pot 
lărgi mai mult cadrul în care să 
se desfășoare colaborarea dintre 
sb’denți și profesori.

Credem că este important — 
a subliniat Frits Flitxar, din de
legația R. F, a Germaniei — să 
se adopte noi formule în aceas
tă chestiune. Adică să se forme
ze consilii ale universităților 
alcătuite din profesori, asistenți 
și studenți. Epoca noastră im
pune ca studenții să participe 
împreună cu profesorii lor Ia re
zolvarea problemelor vitale ale 
învățămintului superior. Orga
nizația noastră va începe o mare 
campanie pentru a împinge 
înainte acest sistem. El se 
experimentează acum la U- 
niversitatea din Munchen. Re
prezentantul Poloniei, Wos- 
cik Jerzy a vorbit, de ase
menea, despre preocupările 
studenților polonezi pentru a 
obține participarea, alături de 
profesori, la dezbaterea proble
melor universitare. Luînd din 
nou cuvîntnl, Traian Ștefănescu 
din delegația română, a făcut 
sublinierea că nu este atit de

Important faptul că studenții 
participă la discuțiile din con
siliile universitare, cît dreptul 
pe care îl au ei în aceste con
silii. Noi, a arătat vorbitorul, 
ne găsim în prezența unei eta
pe încheiate — elaborarea noii 
legi a învățămintului care se va 
aplica începînd cu anul univer
sitar 1968—1969. în senatele u- 
niversitare, reprezentanții stu
denților vor participa cu drept 
de vot deliberativ — ceea ce 
înseamnă că ei pot să obțină so
luționarea potrivit aspirației 
studenților a problemelor care 
îi privesc în mod direct.

Raportul UNIVERSITATE-SO- 
CIETATE este însă factorul cel 
mai important. Studenții — s-a 
spus în timpul dezbaterilor — 
își desfășoară activitatea în ca
drul unei colectivități organiza
te. Această colectivitate este u- 
niversitatea. Ea există și func
ționează într-o lume care se 
schimbă neîncetat. Mai mult, ea 
pregătește specialiști în stare 
să desăvîrșească procesul de 
continuă transformare a acestei 
lumi. La acest factor — rapor
tul universitate și societate — 
s-a referit în mod deosebit, în 
expozeul rostit la „masa rotun
dă", MIRCEA ANGELESCU, 
președintele U.A.S.R. Realizarea 
echilibrului dintre specializare 
și cultură generală — a arătat 
vorbitorul — nu este o chestiu
ne de opțiune individuală ci una 
profund socială, pe care încear
că să o rezolve factorii respon
sabili ai societății. Remarc cu 
acest prilej că în țara noastră 
nu numai universitatea slujește 
societatea, ci și societatea ac
ționează în direcția perfecționă
rii învățămintului universitar. 
Universitatea și societatea se 
condiționează reciproc. In felul 
acesta o seamă de probleme 
fundamental-» ale învățămîntu- 
lui românesc au fost rezolvate 
într-o perioadă istorică scurtă. 
Doresc să menționez însă că ac
țiunea de perfecționare a învă- 
tămîntului universitar nu este 
o cale lină, ea urmărește re
zolvarea unor probleme grele, 
rezolvare care, de la țară la 
tară, trebuie să țină seama de 
dezvoltarea științei și tehnici*, 
de nerfecționarea învățămintului 
universitar în alte țări, de tra
dițiile nroprli și de condițiile 
actuale și de perspectivă în care 
vor lucra absolvenții. Funcția 
de decizie a statului nostru. în 
elaborarea noii Legi a învătă- 
mîntului. în care si raportul 
dintre specializare și cultură ge
nerală îsi găsește o jud’cioasă 
rezolvare nu a omis nici un 
moment aceste condiții enunțate 
m?i sus.

Sîmbătă. Seminarul european 
..Studentul, arta și cultura" s-a 
încheiat. Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, președintele U.A.S.R., 
tovarășul MIRCEA ANGELES
CU a spus : „Relația student- 
artă-cultură reflectă preocupări
le studenților, atitudinea activă 
a tineretului universitar față 
de activitatea culturai-artistică, 
așa cum aceasta are o atitudine 
activă față de toate problemele 
timpului. Seminarul de la Bucu
rești a contribuit la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la o 
mai bună înțelegere. Intenția 
U.A.S.R. a fost de a crea posi
bilitatea unui schimb larg și li
ber de păreri. Acest lucru a reu
șit. seminarul desfășurindu-se 
într-un climat general de înțe
legere reciprocă.

Dezbaterile care au avut loc 
timp de patru zile ne-au pus în 
fața unei problematici deosebite 
a situației studențimii din alte 
țări, ne-au îmbogățit nropria 
experiență. în numele Comite
tului Executiv al U.A.S.R. vă a- 
dresez cele mai sincere mulțu
miri pentru participarea activă 
la lucrările seminarului.

CEL MAI ADEVĂRAT
JURNAL
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buturugi, transportat pămînt
cu roaba, bătut cu maiul, 
acostament ș.a.). Am tălmăcit
semne bune de hărnicie, confir
mate de comandantul taberei, 
tînărul profesor Laszio Kando 
și de Alexandru Catană, șeful 
comisiei județene U.T.C. de 
muncă patriotică.

„A fost o surpriză plăcută. 
Nu ne-am așteptat la entuzias
mul ce a dominat brigada în 
toată această perioadă. Deși con
dițiile — ca în orice tabără de 
acest gen — au fost condiții 
reale, de muncă, nu de odihnă, 
elevii au făcut față cu cinste. 
Păcat că timpul a fost atît de 
scurt. Abia acum s-au deprins 
cu munca pe șantier, s-au obiș
nuit să lucreze economic. Ace
eași surpriză plăcută în legă
tură cu comportarea pe șantier 
și în afara programului de 
muncă. Pînă acum este cea mai 
bună serie și credem că se va 
menține*

Am completat „datele" din 
„jurnal“ cu o imagine împărtă
șită de elevul Pavel Herțeg din 
clasa a Xl-a, liceul 3 Baia Mare : 
„E prima acțiune de așa 
amploare la care participăm în 
colectiv. Nu ni s-a cerut ceva 
peste puterile noastre, ci exact 
atit cît am putut da. Am intrat 
în vîrtejul muncii ; de-acum pu
tem să lucrăm mai mult. Parcă 
pe pare rău că plecăm. Ne-am

obișnuit cu maiștrii. Majoritatea 
au fost acum 20 de ani la Sal- 
va-Vișeu. Ne despărțim eu greu 
de ei".

In aceste cuvinte nu e nimic 
exagerat. Mai mulți elevi și-au 
manifestat dorința de a rămîne 
în continuare pe șantier. Aici au 
îndrăgit munca și s-au obișnuit 
cu răspunderea moment de mo
ment. Șantierul a fost o confrun
tare cu ei înșiși.

Nu putem să nu amintim, 
fiind vorba de un jurnal, câteva 
dintre activitățile desfășurate în 
afara programului de șantier. Le 
notăm telegrafic : o întîlnire eu 
vechiul brigadier de Ia Salva-Vi- 
șeu, Al, Sitaru, excursie cu acti
vități artistice și sportive la 
Stejaru, program de club, filme, 
întreceri sportive.

O scurtă paranteză Ia acest 
ultim punct: Asociația sportivă 
din Baia Sprie ar fi putut să a- 
corde mai mult ajutor oferind 
terenul pentru „Cupa brigadie
rului". N-ar fi afectat cu nimic 
baza sportivă pentru 2—3 ore, 
cît vor fi ținut întrecerile.

încheiem notînd cîteva nume 
desprinse de pe panoul fruntași
lor : Gh. Ursente, Gh. Banca?, 
Al. Kertes, Ion Bodie, Luca 
Maftei, Păscuț Ion, Pavel Her- 
feg. Și, bineînțeles, echipa a IV-a 
condusă de elevul Vasile Ghișa, 
care a menținut cel mai mult 
drapelul.

UN PAHAR DE APĂ DE VICHY

STEAUA-PETROLUL 1—0 (0—0).
Șțiindu-1 pe Mocanu accidentat și a- 
vînd și o „deschidere" nefavorabilă 
(la tineret Petrolul-Steaua 1—5) publi
cul ploieștean aștepta cu teamă întâl
nirea cu echipa militară. Și cum de 
ceea ce ți-e frică nu scapi, Steaua a 
învins cu 1—0 prin golul marcat în 
minutul 57 de Dumitriu III. Steaua, 
deși dominată în lungi perioade de 
timp, a știut să scoată o victorie la 
Ploiești. Petroliștii au avut nenorocul 
unui Suciu în formă de zile mari, două 
bare și o nemaiîntîlnită suită de ra
tări.

S. VLADIMIR 
DINAMO BUCUREȘTI-VAGONUL 

4—1 (2—1). în prima repriză disputa 
a fost sensibil egală. Scorul îl des
chid dinamoviștii, prin fundașul Pîrvu. 
Dar după ce colegii lui Macovei au 
egalat prin Dembrovski, printr-un gol 
spectaculos, vagonarii parcă au fost 
decuplați de locomotiva care le fur
niza forță și n-au mai fugit derutant 
pe teren astfel că gazdele s-au putut 
regrupa și acționa tehnic și tactic, evi
dențiind o superioritate netă concre
tizată. de altfel, și prin cele 3 goluri 

care au venit : Dumitrache, Pîrcălab 
și Dinu. Și totuși, arădanii au avut 
3 ocazii rarisime.

U.T.A.-CRIȘUL 2—0 (1—0). Peste
15 000 de spectatori au aplaudat vic
toria bine meritată a jucătorilor tex- 
tiliști. Din primele minute se irosesc 
ocazii favorabile. Deschiderea scorului 
este așteptată pină în minutul 29 cînd 
Petescu reia cu capul. în repriza se
cundă, din nou ocazii după ocazii. Mi
nutul 68 pecetluiește soarta partidei. 
Domide speculează o neînțelegere a 
apărării orădene și înscrie.

La tineret : U.T.A.-Crișul 1—2.
FARUL—A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (1—0)

Dominare insistentă a Farului în 
prima repriză, soldată cu 3 ocazii mari 
de gol pe care le-a ratat Badea minu
tul 27 Iancu minutul 33 și 40. în a- 
ceastă perioadă A.S.A Tg. Mureș și-a 
retras 4 jucători în linia defensivă, fo- 
losindu-1 pe Raksi ca mijlocaș defen
siv. A înscris Tufan în minutul 16.

La tineret : Farul—A.S.A. 1—0 (1—0). 
B. LIVIU

F. C. ARGEȘ-POLITEHNICA IAȘI 
4—0 (1—0). In minutul 21 cînd Radu pa
sează splendid lui Nuțu care înscrie :
1— 0 pentru F. C. Argeș. La poarta la
șului, Prepurgel, Kraus, Nuțu și Radu 
creează faze periculoase și apărarea 
ieșenilor se descurcă greu. în a doua 
repriză F. C. Argeș intră mai decisă 
și în minutele 10, 17 și 29 Radu și res
pectiv Kraus de două ori urcă scorul 
la 4—0. Bun arbitrajul lui Emil 
Martin.

La tineret F. C. Argeș-Politehnica 
Iași — 1—0.

ION BOCIU
JIUL-„U“ CRAIOVA : 1—1 (1—0).

O. Popescu a aprins speranțele su
porterilor localnici într-o victorie, iar 
Georgevici le-a spulberat marcîndu-si 
un autogol. Cine știe ? Poate că acest 
gol — echivalent cu un punct la plus, 
pentru „U“ și altul la minus pentru 
Jiul — va însemna în balanța clasa
mentului final foarte mult. Dar să 
fim totuși optimiști. Păcat însă că 
ceea ce a anihilat tactic Ozon, au 
anulat tehnic elevii lui.

UNIVERSITATEA CLUJ-RAPID
2— 0 (1—0). Universitatea Cluj s-a do
vedit o echipă omogenă, în timp ce 
Rapidul a amintit foarte vag echipa 
de anul trecut. înaintarea a creat pu
ține faze clare la proba clujenilor, iar 
apărarea sugera prin maniera joc.'ilui 
meciurile în care totul este sacriiicat 
pentru victorie. Dintre foarte multele 
ocazii, clujenii au fructificat două prin 
Bungău și Mustățea. In repriza a Il-a 
meciul a pierdut din spectaculozitate. 
Au fost multe intervenții dure dato
rită îndeosebi rapidiștilor

Tineret : Universitatea-Rapid 1—0.
I. RUS 

PROGRESUL-DINAMO BACĂU 3—1 
(3—0). După înfrîngerea de duminica 
trecută. Progresul și-a luat revanșa a- 
supta „moldovenilor". învingînd cate
goric echipa dinamoviștilor băcăuani 
cu 3—1 (3—0T După primele 10 min. 
de atacuri alternative, bucureștenii se 
impun dm ce în ce mai mult, și des
chid scorul prin Țarălungă (min. 12). 
Pînă la încheierea primei reprize ata
că în trombă, praeticînd un joc teh
nic, în viteză, care se concretizează 
prin două goluri înscrise de Oaidă și 
Matei în minutul 28 și, respectiv, 39. 

în repriza secundă, se joacă mai 
dur, Cu 3 minute înainte de final, 
Dembrovschi reduce scorul fixînd re
zultatul final.

S. UNGUREANU

Fânuț Neagu

F.R.F. și oamenii care o slujesc în 
credința de neprimenire ne-au făcut să 
mai înghițim un hap. De data asta ser
vit, insă, într-un pahar de apă de Vichy, 
Naționala noastră, avîndu-1 în centru 
liniei de atac pe Voinea și înzestrată cu 
3 portari (!) a fost trimisă — și s-a 
dus ! — să servească de sparing-par- 
tener echipei franceze St. Ettienne de 
unde s-a întors cu gura plină de cenușă. 
Revista Fotbal și ziarul Sportul au con
semnat rezultatul, abținîndu-se de la 
comentarii. Nu mă pot alinia acestui 
flanc al tăcerii măcar din două motive : 
1) pentru că sînt de părere că o repre
zentativă care se respectă n-are drep
tul să circule sub formă de sac de 
pumni prin lume (gîndiți-vă și la tris
tul turneu din iarna trecută în care cei 
mai în formă băieți ai noștri au fost 
puși sa se ciocnească cu echipe de cofe
tari, chelneri și paznici de plajă din 
America latină) și 2) pentru că nu de 
la fotbalul francez și formația St. Et
tienne, formație de mina a treia pe plan 
european, putem învăța numele trecă
torii prin care se iese din anonimat. 
Știu, însă, că ceea ce înșir eu aici e o 
predică în pustiu ; F.R.F. poate orl- 
cînd dovedi și cu vorbe șl cu acte că 
deplasarea trebuia făcută. Șl atunci ?

Trec la analiza etapei:
Bucureștenii, care susțin patru echipe

post de victimă sigură, s-a comportat 
onorabil și timp de vreo zece minute a 
umblat pe la fagurii gloriei. Evident, 
Dinamo a cîștigat pe merit. Putea 
însă, și trebuia să facă mai mult spec
tacol.

Steaua i-a tăiat Ploieștiului o aripă, 
în cvartetul ei ofensiv își tipărește carte 
de vizită cu chenar de aur, Dumitriu III. 
A știut Ștefan Covaci pe cine pune 
ochii. După cun/ transmitea Ion Ghițu- 
lescu, meciul se pare că s-a jucat la 
200 000 de volți. Ghinionul cu cioc de 
corb i-a frustrat pe găzari de un punct 
— bara lui Dridea !
La Cluj, Rapidulețul a dat peste o ga

lerie mai năpraznică decît în Giulești 
(urla, acolo, fără încetare, o sirenă) și 
peste o formație hotărîtă să nu ierte 
nimic anul ăsta. Piticul care țintește 
să-1 apuce pe Dumnezeu de picior, l-a 
uns cu mir pe trecătorul prin Giulești, 
Bungău, și l-a trimis să rupă plasa. 
După Kraus și Oblemenco, Bungău e al 
treilea jucător care produce deraieri 
echipei pe care a iubit-o și nu l-a iubit. 
(Și totuși, trebuie să se dea 
curs odată și cererii lui Marian Popescu 
de a juca sub culorile Grantului). în 
Trivale s-a întors vremea frumoasă. Mă 
bucur. Iar la Urlătoare, în centrul Craio- 
vei, curge apă limpede și amicul meu 
Petre Dragu se întoarce la condeiul cu

• Provizoratul și bunul plac tronează la echipa 
națională • Duelul provincie - Capitală continuă : 

Universitarele umbra Stelei
în A »u fost puți din nou la Încercare : 
Parcul Dinamo sau Stadionul Republi
cii ? Imbucătățlrea asta, care se obiș
nuiește de vreo doi ani, se face, îmi 
vine să cred, numai din spirit de con
trazicere. Toată lumea știe că meciurile 
în cuplaj aduc încasări mai mari, dar 
hăcuiala continuă. Pe semne că cineva 
vrea să ne arate cît de tare și mare 
este el, și ne arată.

Am vizionat partida Dinamo—Va
gonul. Mi-au plăcut trei din cele cinci 
goluri, incursiunile lui Pîrcălab, curajul 
fundașului Pirvu și tehnica lui Dinu 
(tîrgovișteanui știe fotbal cît cincizeci 
de încropitori de planuri radicale) și 
eleganța, tip nepot de împărat, a lui 
Boc. Nu e un secret că mulți spectatori 
au făcut deplasarea în Parcul Dinamo 
pur și simplu ca să vadă o ploaie de 
goluri. Dar Vagonul (e cazul totuși să-și 
schimbe numele), sosită în Capitală pe

care scrie de sărbători. Un fapt care nu 
aruncă lumină plăcută asupra clubului 
din Oltenia : tratamentul inadmisibil 
aplicat jucătorului Sfîrlogea. Omenește, 
Sfîrlogea nu mai avea cum să rămînă 
în Craiova. Și iată că tocmai aceia 
care-i cunosc drama mai bine decît ori
cine, adoptă față de el o poziție cel 
puțin dubioasă. Păcat.

în încheiere mă văd obligat să aduc 
la cunoștință crainicilor sportivi de la 
radio că afișează un entuziasm debor
dant, invers proporțional cu calitatea 
partidelor. Cred că la Ploiești s-a jucat 
magistral... Dar același cuvînt ne-a fost 
aruncat în urechi și de la Arad, Cluj, 
Petroșeni, Pitești și Constanța. Magis
tral, magistral dar noi nu vedem aproa
pe nimic. Dac-o să fiți mai atenți o să 
observați și dumneavoastră că plînge 
gazonul sub aproape toți magiștrii 
noștri. Asta-i, punct. Și vezi titlul.

REZULTATELE
SERIA I-A

St. Roșu Brașov-Oțelul Galați 0—1 : C.FK 
rașcani-Portul Constanța l—0; Ceahlăul 
I*. Neamț-Progresul Brăila 3—0 ; Electronica 
Bucuiești-Metrom Brașov 2—1 ; Flacăra Mo- 
reni-Metalul București 1—1 ; Poiana Cimpina- 
Gloria Bîrlad 0—0 : Politehnica Galați-Politeh- 
itica București 4—1 ; Chimia Suceava-Dunărea 
Giurgiu 3—0 ;

FOTBAL PE GLOB
• în turneul inter

național de fotbal al 
speranțelor olimpice 
desfășurat la Tata 
(R. P. Ungară), echi
pa României a învins 
pentru locul 7, cu 
scorul de 2—0 (0—0) 
echipa Poloniei.

• Cele patru în- 
tîlniri disputate sîm
bătă în etapa a 18-a 
a campionatului ma
ghiar de fotbal s-au 
încheiat cu următoa

rele rezultate : Fe- 
rencvaros-Dozsa Uj» 
pest 1—1 ; Vasas- 
Honved 2—2 ; Dios- 
gyor-M.T.K. 3—1 ; 
Gybr-Pecs 3—1.

• în urma unui 
referendum organizat 
de revista Kickers, 
specializată în fotbal, 
cunoscutul internațio
nal Franz Bec
kenbauer, mijlocașul 
echipei Bayem Mun

lur și argint !a Griinau

Excelenta comportare a canotoarelor noastre

la campionatele europene

Am văzut ieri pe mi-cul 
ecran, în transmisie directă 
de la Grunau. admirabila 
voință a cinci fete românce. 
Notăm cu aldine numele lor
— Ioana Tudoran, Mitana 
Botez. Maria Hublea, Ileana 
Nemeth și Ștefania Borisov,
— pentru că, începînd de 
ieri, ele au plasat și canota
jul academic feminin al Ro
mâniei pe podiumul de onoa
re al Europei. Echipajul de 
4 + 1 vîsle s-a impus, în pri
mul rînd. printr-o inteligen
tă tactică de competiție. 
Fetele au mers trei sferturi

din distanță în umbra echi
pajelor favorite — ale U- 
niunii Sovietice și R.D.G. Fa
voritele, care se „spionau" 
atent, nici n-au avut timp să 
observe „sprintul" irezistibil 
al româncelor.

România a cîștigat la Cam
pionatele europene feminine 
de canotaj academic o me
dalie de aur și două de ar
gint — la 4 + 1 rame și la 
proba clasică 8 + 1 — în 
sportul care a adus țării cel 
mai mult aur și argint... Să 
însemne aceasta o promisiu
ne pentru Mexic ?

„NAȚIONALELE" DE NATAȚIE

TENTATIVELE
AU EȘUAT

în piscina de la Dinamo, după 
patru zile „pline", s-a consumat 
ultima ediție a campionatelor 
naționale de înot rezervate se
niorilor. O succintă retrospec
tivă ne dă posibilitatea să con
semnăm 21 de recorduri de copii, 
juniori și seniori (opt) modifi
cate, iar, în ansamblu, reviri
ment în probele feminine și o 
ascensiune valorică lăudabilă a 
juniorilor. Cei mai tineri înotă
tori prezenți pe blocstarturi 
și-au onorat participarea prin 
cîteva performanțe remarcabile

Cupa speran
țelor 

olimpice
Începînd de vineri și pinăt 

duminică în sala sporturilor I 
din Cluj s-a desfășurat Cupa} 
speranțelor olimpice la gim
nastică, la care au participat ■■ 
tineri sportivi din 10 țări. ; 
După cum aprecia MARIANA j 
MAROL1CARU, asistent uni
versitar, concursul a avut un 
nivel ridicat, mulți dintre 
sportivi, deși sub 18 ani, pose- 
dînd calități remarcabile. A- 
ceasta se poate afirma avîhd 
în vedere atît gradul de difi-

Gimnastele
locul III, 
gimnaștii 

locul V

cultate al execuției cit și vi
goarea și expresivitatea căuta
tă a mișcărilor. O surpriză 
plăcută au oferit sportivii din 
R.P.D. Coreeană care la băieți 
au cucerit locul I pe echipe. 
Echipa noastră masculină s-a 
clasat abia pe locul V. O com
portare bună au avut-o în 
schimb fetele care au cucerit 
locul III la o diferență foar
te mică de puncte de 
U.R.S.S. fi R.D.G. Merită a- 
mintit succesul Alinei Goriac 
din Lugoj care a obținut cea 
mai mare notă la sărituri. An
trenorul echipei R.P.D. Core
ene, PAK-BOC-NAM ne de
clara :

„Cupa speranțelor olimpi
ce s-a dovedit o competiție 
care a scos într-adevăr în evi
dență foarte multe tinere spe
ranțe. Tn mod deosebit fetele 
s-au prezentat la un nivel 
foarte ridicat. Mi-au plăcut 
mult româncele care au ară
tat mult talent și o bună teh
nică La orice concurs, pot o- 
cupa fără îndoială un loc 
fruntaș".

I. RUS

ÎN DIVIZIA B
SERIA A II-A

Olimpia Oradea-Electroputere Craiova 2—0 : 
C’.S.M. Reșița-Chimia Rm. Vîlcea 4—0: Gaz
Metan Mediaș-Medicina Cluj 0—0 ; C F.R. Ti- 
mișoara-Metalul Tr. Severin 2—0 ; Industria 
Sirmei C. Turzii-Minierul Baia Mare 2—0 : 
C.T.R Cluj-Politehnica Timișoara 3—2 ; Meta
lul Hunedoara-A.S. Cugir 3—0 ; C.S.M. Sibiu- 
C.F.R Arad 6—2;

Petre Teodor eseu (Steaua) — 
2.36.0 min. la 200 m. bras, Vla
dimir Belea (S.Sp. 2 Buc.) — 
2.20.2 min. la 200 m spate, nou 
record de juniori și seniori, Ion 
Miclăuș (S. Sp. Sibiu) — 1.02.8 
min. la 100 m delfin, Camelia 
Vîjeu (Viitorul) — locurile III și, 
■respectiv II, la 100 și 200 m bras, 
Daniela Coroiu (S. Sp. Reșița) — 
care a modificat un record, la 
400 m liber junioare, cu o ve
chime de nouă ani. O altă cifră 
de record modificată, datînd din 
1963, aparține dinamovistei Cris
tina Stănescu în proba feminină 
de 100 m bras. Dintre seniori, 
chiar dacă unii au cîștigat la 
mare luptă titlurile puse în joc, 
sau chiar dacă alții au cumulat 
mai multe tricouri de campion, 
faptul nu apare prea semnifica
tiv dacă raportăm performanțele 
lor la rezultatele obținute pe 
plan continental. N-am realizat, 
credem, un lucru deosebit dacă 
Vladimir Moraru, Nicoleta Ște
fănescu sau Marian Slavic au co
lecționat, toți trei, 13 tricouri de 
campion fără vreun „cronome- 
tru“ de prestigiu. In întreaga 
ediție, de altfel, doar juniorul 
Petre Teodorescu a înregistrat, 
la 200 m bras, un rezultat de 
valoare europeană.

Cu mult interes a fost aștep
tată evoluția celor trei candidați 
olimpici Cristina Balaban, Anca 
Andrei și Anghel Șoptereanu, 
care au încercat să-și îndepli
nească standardul fixat pentru 
participarea la J.O. Toți trei — 
și fiecare în felul lui — au eșuat 
însă. Șoptereanu, de nerecunos
cut, a fost departe de normă și 
de învingătorul său (Teodores
cu) ; Balaban, în aceeași eclipsă 
de formă, pe care o manifestă 
în ultima vreme, nu s-a putut 
nici ea apropia de standard. Me
dalia europeană de bronz și re
zultatele promițătoare obținute 
la „Săptămînă preolimpică" din 
Mexic și-au diminuat considera
bil semnificația.

în fine, reșițeanca Anca An
drei n-a izbutit nici ea sa con
firme. Deși a înregistrat un timp 
bun, 1.10.5 min. la 100 m spate, 
ea trebuie să facă încă maxime 
eforturi. Norma stabilită, 1.09 
min. înseamnă pentru ea supre
ma performanță $i... biletul o- 
limpic. Dar eventuala repetare 
a acestui rezultat la Mexic nu 
i-ar aduce, din păcate, nici ca
lificarea în finala olimpică. Ne 
întrebăm atunci: la ce crite
riu sînt raportate haremurile 
stabilite ? Inotătoarea austriacă 
Yvette Haffner, pe care Anca 
Andrei a învins-o chiar la con
cursul de la Cluj din primăvară, 
va face deplasarea la Olimpia
dă cu un standard inferior : 
1.10. min. Dar standardul a- 
cesta reprezintă posibilitățile ei 
curente și nu maxime, iar la 
Mexic ea poate fi capabilă de 
un rezultat mult mai bun. La 
fel ca și franțuzoaicele Caron și 
Duprez care vizează un loc pe 
podium. De aceea, credem că 
baremul Ancăi Andrei ar fi tre
buit să fie prevăzut cu mult mai 
devreme și nu pentru aceăstă 
perioadă, dacă în intențiile fede
rației se urmărea un rezultat 
deosebit.

„Naționalele" au elucidat com
ponența loturilor noastre la re
dutabilul triunghiular România- 
Franța-Suedia de la Vichy de 
peste o săptămînă. Atunci, ca și 
la concursul cu echipa Bulgariei 
care va urma, la București, se 
mai pot relua tentativele celor 
trei.

Singura certitudine, pentru 
Mexic, este timișoreanul Va
sile Costa. El este totodată un 
exemplu de drum valoric ascen
dent pe care trebuie să continue 
Teodorescu, Belea, Miclăuș, 
Anca Andrei, Camelia Vîjeu și 
ceilalți înotători care astăzi pro
mit.

chen, a fost ales cel 
mai bun fotbalist 
vest-german pe anul 
1968.

• In finala turneu
lui internațional de 
fotbal de la Malaga 
se vor întîlni echipele 
Racing Buenos Aires 
și Anderlecht Bruxel
les. în semifinale, 
Anderlecht a eliminat 
cu 3—1 pe Real Ma
drid iar Racing a în
trecut cu 1—0 pe 
F. C. Malaga prin
tr-un punct înscris în 
minutul 88.

prof. TIBERIU MUNTEANU 
VIOREL RABA

• PE SCURT • PE SCURT
• Au început campionatele de 

atletism ale R. F. a Germaniei, 
important test în vederea alcătui
rii echipei pentru Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico. 
Beyer a cîștigat proba de arun
carea ciocanului cu o performan
ță de 69,52 m.

• în cadrul unei întîlniri inter
naționale de natație desfășurată 
la Wuppertal, sportivul vest-ger
man Lutz Stocklasa a egalat re
cordul european în proba de 
100 m fluture cu rezultatul de

58” 4/10. Recordul european 
este deținut de Gordeeiev 
(U.R.S.S.).

• Ieri în penultima zi a tur
neului internațional masculin de 
volei de la Brașov, echipa secun
dă a României a învins cu 3^—1 
echipa Poloniei. Ungaria a între
cut cu 3—0 echipa Iugoslaviei. 
Astăzi, luni, sînt programate ul
timele partide. în clasament con
duce echipa României A, care 
este virtuala cîștigătoare a tur
neului.



COMUNICAT
privind vizita delegației de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România 
în Republica Socialistă Cehoslovacă

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. în zilele de 
15—17 august 1968 a vizitai 
Republica Socialistă Ceho
slovacă o delegație de partid 
și de stat română con
dusă de secretarul gene
ral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La convorbirile care au avui 
loc în timpul vizitei într-o at
mosferă de cordialitate, prie
tenie și înțelegere reciprocă 
au participat:

— din partea română — 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, E- 
mil Bodnaraș. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Virgil 
Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al » P.C.R.. 
Gheorghe Stoica, ltnembru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, Ion Obra- 
dovici, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la 
Praga ;

— din partea cehoslovacă — 
Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Alexander Dubcek, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, ing. 
Oldrich Cernik, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, dr. Frantisek 
Kriegel, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele C.C. ai 
Frontului Național, dr. Cest- 
mir Cisar, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Consiliului Național 
Ceh, Ondrej Klokocz, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Slovacia, președintele Con
siliului Național Slovac, dr. 
Jiri Hajek, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, minis
trul afacerilor externe, dr. 
Bohuslav Kucera, ministrul 
justiției, președintele Partidu
lui Socialist din Cehoslovacia. 
Antonin Pospisil. președintele 
Partidului Popular din Ceho
slovacia. ing. Karel Kurka, am
basador extraordinar și pleni
potențiar a! Republicii Socia
liste Cehoslovace în Republica 
Socialistă România.

Delegațiile s-au informat 
reciproc asupra activității ce
lor două partide și țări fră
țești pentru dezvoltarea con
struirii socialismului, au anali
zat problemele colaborării ro
mâno-cehoslovace și au efec
tuat un schimb de păreri în 
legătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale 
și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Cele două delegații au rele
vat cu satisfacție că relațiile 
româno-ceboslovace s-au dez
voltat în spiritul prieteniei 
tradiționale și înțelegerii re
ciproce. în anii construcției 
socialiste s-a extins colabora
rea româno-cehoslovacă în 
domeniile politic, economic, 
cultural-științific și tehnic. Un 
document important pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări a fost Tratatul 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la 
21 iulie 1948 între România 
și Cehoslovacia.

Cu prilejul vizitei și infor
mării reciproce delegația ro
mână a luat cunoștință cu 
satisfacție de realizările po
poarelor frățești ale Republicii 
Socialiste Cehoslovace în con
strucția socialistă, de hotărî- 
rea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a conducerii 
sale, a popoarelor ceh și 
slovac de a asigura succesul 
operei de edificare a socialis
mului. ceea ce a întărit și mai 
mult convingerea delegației 
române că în Cehoslovacia se 
desfășoară o largă și intensă 
activitate pentru dezvoltarea

continuă a socialismului, adîn- 
cirea democrației socialiste, în> 
interesul popoarelor Ceho
slovaciei. al întăririi forțelor 
socialismului în lume.

Delegația cehoslovacă a 
apreciat succesele poporului 
român în dezvoltarea societății 
socialiste în Republica Socia
listă România și totodată a. 
subliniat1 că da o înaltă, 
prețuire manifestărilor de în
credere și sprijin prin care.- 
poporul român, Partidul Co
munist Român și guvernul. 
Republicii Socialiste România, 
își exprimă simpatia față de 
procesul de democratizare a. 
vieții de partid și sociale în. 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

In timpul vizitei a fost sem
nat noul Tratat de prietenie,, 
colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socia
listă România și Republica. 
Socialistă Cehoslovacă. Re- 
flectînd realitățile contempo
rane, dezvoltarea multilaterală 
a celor două țări socialiste, 
principiile politicii lor ex
terne. Tratatul creează noi 
posibilități de intensificare a 
relațiilor româno-cehoslovaee 
în toate domeniile și cores
punde intereselor unității 
statelor socialiste. Totodată, el 
exprimă hotărîrea celor două 
țări de a-și întări capacitatea, 
de apărare și de a-și aduce 
întreaga contribuție la garan
tarea securității țărilor socia
liste, la apărarea păcii în 
lume. Tratatul afirmă hotărî
rea părților de a întări alianța 
defensivă a țărilor socialiste, 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, de a sprijini dezvol
tarea relațiilor politice, econo
mice, culturale dintre ele pe 
bază bilaterală și multilate
rală, inclusiv în cadrul 
C.A.E.R.

Cele două părți au discutat 
pe larg și au stabilit o serie 
de măsuri pentru extinderea, 
și dezvoltarea colaborării 
reciproce în domeniile econo
mic, tehnico-științific și cul
tural. în acest sens s-a con
venit ca într-un termen cît 
mai scurt Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-știin- 
țifică să definitiveze și să 
prezinte spre aprobare celor 
două guverne măsurile cores
punzătoare.

Delegațiile au exprimat vo
ința partidelor și țărilor lor 
de a dezvolta multilateral 
relațiile româno-cehoslovace 
fundamentate pe principiile 
internaționalismului socialist, 
independenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești și 
avantajului reciproc — teme
lie trainică pentru întărirea și 
lărgirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările so
cialiste.

în cadrul convorbirilor care 
au avut loc între cele două 
delegații s-au discutat pro
bleme ale situației internațio
nale actuale și perspectiva 
evoluției lor. Cele două părți 
subliniază că tendințele agre
sive ale imperialismului, folo
sirea forței, amestecul în 
treburile interne și exercita
rea de presiuni în relațiile in
ternaționale reprezintă pie
dica principală în calea in
staurării unei păci trainice în 
lume.

Ele au reafirmat sprijinul lor 
față de lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva a- 
gresiunij americane și s-au 
pronunțat cu hotărîre pentru 
recunoașterea dreptului inalie
nabil al acestuia de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară. Cele două 
țări cer încetarea imediată și 
necondiționată a bombarda
mentelor împotriva R. D. Viet
nam — premisă indispensabilă 
a tratativelor pentru re
glementarea problemei viet
nameze.

Considerînd că situația din 
Orientul Mijlociu se menține 
în continuare încordată, cele 
două părți se pronunță pentru 
rezolvarea grabnică a crizei 
pe baza prevederilor rezoluției 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din 22 noiembrie 1967.

Cele două delegații subli
niază importanța unității de 
acțiune a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice și iubi
toare de pace în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
libertatea și independența po
poarelor, pentru progres 
social.

în cadrul schimbului de pă
reri în legătură cu activitatea 
externă a partidelor și guver
nelor lor și asupra unor pro
bleme ale situației internațio
nale actuale, părțile au expri
mat din nou hotărîrea lor de 
a dezvolta neîncetat prietenia 
și colaborarea frățească cu 
Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări ale sistemului so
cialist mondial, de a contribui 
la întărirea unității și coeziunii

statelor socialiste, în interesul 
cauzei socialismului și păcii.

în același timp, părțile s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea 
și în viitor a relațiilor multi
laterale cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor so
cială, pe baza principiilor co
existenței pașnice.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra evo
luției situației în Europa și 
asupra problemelor actuale ale 
întăririi păcii și securității pe 
acest continent. în spiritul 
Declarației de la București din 
5 iulie 1966, ele vor depune 
eforturi pentru înfăptuirea 
securității europene, pe baza 
recunoașterii și respectării re
alităților postbelice, îndeosebi 
a existenței celor două state 
germane, a inviolabilității 
frontierelor actuale, inclusiv a 
graniței Oder-Neisse și a fron
tierei dintre cele două state 
germane, și a recunoașterii 
nevalabilității încă de la în
ceput a acordului de la Miin- 
chen.

Cele două părți consideră 
că realizarea recentelor pro
puneri ale Republicii Demo
crate Germane privind norma
lizarea relațiilor dintre cele 
două state germane, pe baza 
egalității lor depline în drep
turi, încheierea unui acord de 
nefolosire a forței în raportu
rile dintre ele, inițierea de 
tratative cu guvernul R.D.G. 
și guvernul R.F. a Germaniei 
în vederea realizării treptate 
a relațiilor diplomatice cu 
aceste țări, precum și primirea 
celor două state germane în 
O.N.U. și organismele sale ar 
duce la întărirea climatului de 
securitate pe continentul euro
pean și în lumea întreagă.

în același timp, ele subli
niază importanța dezvoltării 
relațiilor și colaborării între 
țările europene și crearea de 
condiții ca toate statele de pe 
acest continent să participe cu 
drepturi egale Ia întărirea 
păcii în Europa și în întreaga 
lume.

în timpul convorbirilor, de
legațiile au subliniat hotărîrea 
lor de a dezvolta relațiile și 
colaborarea frățească, schim
burile de păreri și experiență 
dintre cele două partide co
muniste. în spiritul prieteniei, 
încrederii reciproce, interna
ționalismului socialist și soli
darității frățești.

Cele două partide consideră 
că o cale importantă pentru 
întărirea unității mișcării co
muniste o constituie intensifi
carea relațiilor bilaterale între 
partide, ceea ce permite o mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
punctelor de vedere, schimbul 
de experiență, clarificarea 
unor probleme de interes co
mun, discutarea de la condu
cere la conducere a diferitelor 
opinii. într-un climat de în
credere și înțelegere tovără
șească în scopul înlăturării 
eventualelor neînțelegeri și gă
sirii căilor pentru dezvoltarea 
prieteniei și solidarității între 
partidele comuniste și condu
cerile lor. Ele consideră, de 
asemenea, că întâlnirile mul
tilaterale dintre partidele co
muniste și muncitorești consa
crate schimbului tovărășesc de 
păreri și de experiență în pro
bleme de interes general con
tribuie la întărirea unității și 
coeziunii lor în lupta co
mună împotriva imperialis
mului. pentru socialism, pace 
și securitate internațională.

Cele două delegații subli
niază totodată hotărîrea parti
delor lor comuniste de a con
tribui la întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale — sprijin de 
seamă al forțelor progresiste 
din lume în lupta lor împo
triva imperialismului, pentiu 
libertate și independență na
țională, pentru democrație și 
o viață mai bună.

Vizita în Republica Socia
listă Cehoslovacă a delegației 
de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, con
vorbirile tovărășești purtate 
cu acest prilej constituie o 
contribuție importantă Ia în
tărirea prieteniei frățești ro
mâno-cehoslovace, la dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre cele două 
partide și state, la consolidarea 
unității țărilor socialiste și a 
mișcării muncitorești interna
ționale, Ia cauza păcii și so
cialismului.

Secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
invitat pe tovarășii Ludvik 
Svoboda, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și 
Alexander Dubcek, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist diu 
Cehoslovacia, să facă o vizită 
în România, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Presa cehoslovacă 
despre încheierea 
vizitei delegației 

române

„Ne-am simțit 
bine eu voi, 

prieteni 
români"

PRAGA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Eugen Io- 
nescu. transmite: Presa 
cehoslovacă acordă un spa
țiu larg încheierii vizitei 
delegației române de partid 
și de stat, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
comunicatului comun.

„Praga și-a luat un rămas 
bun cordial de la conducă
torii poporului român. O 
nouă etapă a colaborării și 
prieteniei dintre România 
și Cehoslovacia" — acesta 
este titlul care precede în 
..Rude Pravo" publicarea 
în prima pagină, însoțită de 
o fotografie, a relatării ple
cării din Praga a delegației 
române. „Rude Pravo" re
produce integral cuvîntări- 
le rostite . la aeroport de 
președintele Ceaușescu și 
președintele Svoboda. „Ple
carea scumpilor oaspeți a 
fost din nou însoțită de in
teresul și simpatia locuito
rilor capitalei" — se spune 
în reportaj.

Și celelalte ziare de du
minică consacră primele 
lor pagini reportajelor înso
țite de fotografii, plecării 
inalților oaspeți.

„La revedere prieteni" — 
acesta este titlul reportaju
lui din „Prace" publicat la 
locul unde se află în mod 
obișnuit articolul de fond. 
O fotografie îl înfățișează 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îmbrățișînd cu 
duioșie pe un micuț admi
rator venit in întâmpinarea 
sa pentru a i solicita un 
autograf.

In reportajul din „Svo- 
bodne Slovo" „Ne-am sim
țit bine cu voi, prieteni ro
mâni". se spune printre al
tele : „Sîmbătă ne-am des
părțit de oaspeți dragi”. In 
cuvîntările rostite de 
Nicolae Ceaușescu și Lud
vik Svoboda la aeroportul 
„Ruzyne" am auzit din nou 
cuvinte care relevau că în 
timpul convorbirilor dintre 
reprezentanții celor două 
țări prietene a domnit o de
plină înțelegere și din a- 
ceste convorbiri relațiile 
strinse dintre ele ies și mai 
întărite prin noul tratat de 
prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală". ,

Numărul de sîmbătă sea
ra al ziarului „Vecerni 
Praga" reluind ideile prin
cipale din comunicatul co
mun, scoate în evidență în 
titlu, cu litere mari, roșii, 
esența convorbirilor româ
no-cehoslovace : „Convor
biri sub semnul solidarită
ții, colaborării, alianței, so
cialismului".

„Rude Pravo", „Mlada 
Fronta" și „Svobodne Slo
vo" reproduc integral, în 
primele lor pagini, comuni
catul privind vizita dele
gației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Ro
mânia in Republica Socia
listă Cehoslovacă.

In „Rude Pravo" a apă
rut sub semnătura lui Bo- 
rek Homola un bilanț al 
rezultatelor convorbirilor 
româno-cehoslovace sub tit
lul sugestiv „O mărturie a 
solidarității și a bunăvoin
ței".

Fostul ministru de in
terne al Boli viei, Antonio 
Arguedas, s-a, înapoiat la 
La Paz. Imediat după so
sire, el a organizat o confe
rință de presă, în cursul că
reia a dezvăluit activități 
desfășurate în Bolivia de 
C.I.A. Poliția a intervenit și 
l-a întrerupt în timp ce 
vorbea, pretextând că ase
menea declarații ar putea 
provoca tulburări în țară.

Potrivit agenției France 
Prcsse, Arguedas a precizat 
că a primit din partea 
C.I.A. misiunea de a efec
tua în Bolivia „o serie de 
operațiuni cu caracter de 
spionaj",

După spusele lui Argue
das, C.I.A. i-a încredințat 
fonduri care urmau să ser
vească la coruperea unor 
cetățeni bolivieni printre 
care, de exemplu, liderul 
minerilor, Federino Escobar 
Zapata, care, nu s-a lăsat 
însă cumpărat.

In Chile, unde a fugit 
după publicarea jurnalului' 
lui Che Guevara, Arguedas 
a fost, după spusele sale, 
interogat în prezența unui

ZWn țările socialiste

R.P.D. COREEANĂ. Furnale înalte la Uzina siderurgică 
Hwanghiai, una din marile centre metalurgice ale țării

O expediție oceanică

0 expediție a Academiei 
de Științe a U.R.S.Ș., a- 
flată la bordul navei „A- 

cademicianul Kurciatov", a în
ceput o serie de cercetări în 
Oceanul Atlantic și Pacific. In 
prima etapă, nava va traversa 
partea nordică a Atlanticului 
de la Canalul Mînecii pînă la 
Marea Caraibilor. Oamenii de 
știință vor efectua cercetări în 
legătură cu hidrofizica, geofizi

ca și geomorfologia fundului o- 
ceanului.

In a doua etapă, nava se va 
afla în zona tropicală din par
tea estică a Oceanului Pacific. 
Aci, atenția principală va fi a- 
cordată studierii modului de 
formare a produselor biologice 
ale oceanului, legilor distribui
rii planctonului, microorganis
melor și peștilor.

Expediția va dura 4 luni.

Podul de
n capitala R. P. Mongole a 
fost terminată construcția 
unui mare pod de beton 

armat peste rîul Tola, parte com
ponentă a unui complex de ins
talații hidrotehnice care va pro
teja cartierele orașului de inun
dații. în apropierea acestui pod,

pe Tola
în locurile care au suferit de pe 
urma unor mari inundații în anii 
1966—1967, a fost construit un 
cartier de locuințe noi, unul din 
cele mai frumoase din Ulan Ba
tor și un mare complex comer
cial și de deservire a populației.

Ecluze din material plastic

Specialiștii polonezi au ex
perimentat cu succes la 
canalul Werhne-Poteck 

din regiunea Bydgoscz porți de 
ecluze din material plastic. Spe
cialiștii consideră că în viitor se 
vor putea obține economii im
portante în construcția de eclu
ze, deoarece porțile din mate
rial plastic, care funcționează

ireproșabil, nu se deteriorează 
timp de 20 de ani, în timp ce 
porțile din traverse de stejar, fo
losite pînă acum, rezistau numai 
6 ani.

Potrivit agenției P.A.P., Polo
nia este prima țară din lume 
care a folosit materiale plastice 
în construcția de ecluze.

• CU prilejul sărbătorii națio
nale, cea de-a 8-a aniversare a 
independenței țării, președintele 
Gabonului, Albert Bongo, a făcut 
o declarație radiodifuzată în 
care a subliniat recentele suc
cese și perspectivele dezvoltării 
social-economice a țării, precum 
și a învățămîntului general și 
tehnic.

Printre proiectele principale, 
președintele a citat construirea 
unui nou port la Ovendo, con
struirea linei magistrale fero
viare, precum și construirea 
unor importante centrale elec
trice.

• AGENȚIA France Presse a- 
nunță că în urma unui acord 
intervenit între oficialitățile al
geriene și reprezentanți ai Fe
derației internaționale a piloți- 
lor de linie (IFALPA) sîmbătă 
s-a luat hotărîrea de a se anu

Sierra Leone: țara 
diamantelor și a 
minereului de fier

Ne vorbesc L. K. Randall și H. Olufemi — 
John, conducători ai Mișcării Naționale 

a Tineretului din Sierra Leone
și Leslie P. Allen, membru al parlamentului

S-a scris mult în anul din urmă despre evenimentele a 
căror scenă a fost Sierra Leone și prin hățișul informații
lor deseori contradictorii cititorul se putea descurca cu 
dificultate. Despre această țară a diamantelor și a mine
reului de fier, care a cunoscut de-a lungul a cîtorva luni 
mai multe răsturnări politice și care abia acum și-a re
găsit liniștea, ne-au vorbit conducători ai Mișcării Națio
nale a Tineretului din Sierra Leone.

H. OLUFEMI — JOHN, secre
tar general al Mișcării Naționale 
a Tineretului, evocînd trecutul a- 
mintea să Sierra Leone (supra
fața : 72 326 km. p. ; populația : 
2 500 000 locuitori) a parcurs o 
etapă furtunoasă care începe cu 
negocierile privind independența. 
Alternativa acelor ani era vitală : 
Sierra Leone urma să aibă o in
dependență formală sau una re
ală ? Importante forțe politice au 
militat pentru ca „Muntele leu
lui" (Sierra Leone în tălmăcire) 
să devină o țară ale cărei re
surse să fie puse în serviciul pros
perității poporului ei. Mica 
țară africană dispunea de 
resurse ale subsolului care 
îi puteau asigura o existență 
la nivelul aspirațiilor sale. Sierra 
Leone și-a dobîrrlit independența 
dar — subliniază interlocutorul 
nostru — anii care au urmat a- 
cestui eveniment nu au adus dez
voltarea sperată. H. Olufemi-John 
s-a referit la imixtiunile unor 
companii miniere străine, care in
teresate în perpetuarea dominației 
lor, au sprijinit o grupare politică 
— cea condusă de Margai. Aflăm 
din aceeași relatare că vechiul re
gim Margai a promovat pe plan 
politic o orientare care nu era 
conformă exigențelor democrației 
iar pe plan social-economic nu a 
înfăptuit aproape nimic pentru a 
înlătura consecințele moștenirii 
coloniale. La alegerile din martie 
1967 Congresul poporului, con
dus de Siaka Stevens, a obținut 
o victorie evidentă. Stevens, a 
fost însărcinat cu formarea gu
vernului dar numai după cîteva 
minute o lovitură de stat r/lucea 
în scenă armata. „Reacționarii 
nu au conceput să fie învinși — 
afirmă H. Olufemi-John. Ei au

■ conspirat cu vîrfurile armatei și 
I au impus un regim militar". Lu- 
| nile care au urmat au fost grele. 
I Represiunile s-au întețit, Con- 
B fruntarea politică devenea tot 
§ mai ascuțită. în noaptea de 17
■ spre 18 aprilie, în acest an, s-a

produs o nouă răsturnare. „ U- 
nele ziare din occident au scris 
că militarii tineri au înlăturat 
pe vechii deținători ai puterii — 
spune oaspetele. în realitate, 
schimbările care s-au produs în 
noaptea aceea sînt rezultatul 
luptei poporului, a unei puter
nice mișcări de partizani; ^.âie a 
luat naștere în ultimele luni și 
care s-a (dovedit capabilă să do
boare regimul militar. Tinerii 
militari s-au raliat mișcării po
pulare, sprijinind forțele patri
otice. Cooperarea dintre mili
tari și patrioții luptători, urmare 
a acțiunii propagandistice pe 
care am desfășurat-o chiar în in
teriorul armatei, ne-a permis să 
obținem o victorie de o mare 
importanță'. La sfîrșitul lui a- 
prilie, membri ai parlamentului 
ales în 1967 l-au desemnat ea 
premier pe Siaka Stevens.

LLOYD K. RANDALL, pre
ședinte al Mișcării Naționale a 
Tineretului, colaborator apro
piat al primului ministru al Si- 
errei Leone, subliniază că schim

la măsurile de boicotare a aero
porturilor algeriene, măsuri 
care urmau să intre în vigoare 
luni. Echipajul israelian va fi 
eliberat, dar data acestei elibe
rări nu a fost fixată.

• ȘEFUL guvernului federal 
nigerian, generalul Yakubu Go- 
won, anunță agenția U.P.I., ci
tind surse oficiale din Lagos, a 
respins cererea privind încetarea 
temporară a ostilităților între 
trupele federale și cele biafreze. 
Această cerere i-a fost adresată 
lui Gowon săptămîna trecută de 
către împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, sub a cărui președin
ție se desfășoară tratativele de 
la Addis Abeba, dintre delegația 
nigeriană și cea biafreză.

• FORȚELE patriotice din 
Vietnamul de sud au declan-

șat în ultimele 24 de ore noi 
atacuri asupra pozițiilor tru
pelor americano-saigoneze în 
regiunea capitalei sud-vietna- 
meze, în apropiere de Hue și 
în zona platourilor înalte. De
tașamente ale Frontului Na
țional de Eliberare au supus 
unui intens bombardament 
cu mortiere centrul de ins
trucție militară al trupelor sai- 
goneze de la Ben Keo. situat 
la 90 kilometri de capitala ță
rii.

agent al C.I.A., de directo
rul adjunct al serviciilor 
de informații chiliene, Zu
niga, care i-a oferit un cec 
în alb semnat de C.I.A. 
pentru a putea pleca ori-

Argue
das 

dezvă

luie...
unde ar dori, cerîndu-i în 
schimb să calomnieze dife
rite personalități din viața 
politică a Boli viei.

Arguedas a declarat că 
s-a hotărît să rupă legătu

rile sale cu C.I.A. în urma 
amenințărilor cu moartea 
care ar fi fost proferat îm
potriva sa de șeful C.I.A. 
pentru Bolivia, un anume 
Thomas.

„Am pus într-un plic — 
a declarat Arguedas — foto
copiile jurnalului lui Gue
vara și le-am făcut să par
vină ia Havana împreună 
cu cuvintele : Sînt un a- 
mic al revoluției cubane. 
Vă trimit jurnalul coman
dantului Guevara : Nu am 
nevoie de nici o recom
pensă".

Arguedas a adăugat că în 
timp ce se afla la Londra, 
C.I.A. i-a cerut în schimbul 
autorizației de a se reîn
toarce în La Paz să indice 
numele persoanei care de
ține banda de magnetofon 
cu descrierea ultimelor cli
pe din viața lui Guevara, 
făcută de Jaime Teran. Po
trivit unor zvonuri persis
tente, Jaime Teran ar fi 
fost însărcinat sâ-1 ucidă pe 
Guevara la Valle Grande, 
unde acesta a fost transpor
tat după capturarea și ră
nirea sa.

• DUPĂ cum transmite a- 
genția V.N.A., joi a fost do- 
borît deasupra provinciei 
Nghe An al 3100-lea avion 
american. Alte trei avioane 
au fost distruse vineri dea
supra provinciei Guang 
Binh, iar un altul în cursul 
zilei de sîmbătă deasupra 
provinciei Nghe An. Astfel 
numărul total al avioanelor 
S.U.A. doborîte deasupra 
R. D. Vietnam se ridică la 
3 10Î — precizează agenția 
V.N.A.

• CHIRURGUL american 
Denton Coley a efectuat dumi
nică la spitalul „St. Luke“ din 
Houston (statul Texas) cea de-a 
șasea sa grefă cardiacă, de data 
aceasta asupra unei fetițe în 
vîrstă de cinci ani, Maria Gian- 
naris. Ea a primit inima unui 
băiat în vîrstă de 11 ani, Ja
mes Dudley Herron. Agenția 
Associated Press, care trans
mite știrea nu dă alte amă
nunte privind operația.

• Gunnar Jarring, trimisul 
special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Mijlociu, 
a părăsit sîmbătă după-amiază 
capitala R.A.U. plecînd la car
tierul său general de la Nicosia.

în timpul șederii sale la Ca
iro, Gunnar Jarring a avut în
trevederi cu Mahmud Riad, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.A.U.

• CONFERINȚA anuală a 
Consiliului general al Interna
ționalei socialiste va avea loc la 
Copenhaga, între 21 și 24 august 
— informează agenția France 
Presse. In cadrul conferinței 
vor fi luate în discuție proble
me privind actuala situație in
ternațională, ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare etc.

bările politice din țara sa re
prezintă începutul unei etape 
noi, în care se impun la ordinea 
zilei probleme privind mai ales 
dezvoltarea economică potrivit 
condițiilor specifice ale țării. 
Ordinea priorităților, după inter
locutorul nostru, ar fi: îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
poporului, ridicarea agriculturii, 
exploatarea mai rațională a zăcă
mintelor subsolului. „Sîntem de
ciși să apărăm drepturile po
porului nostru — spune el — și 
bazîndu-ne pe forțele noastre să 
înaintăm pe calea progresului".

LESLIE P. ALLEN, membru 
al parlamentului, subliniază că un 
moment important îl vor repre
zenta alegerile viitoare pentru 
cele 18 mandate devenite va
cante, prilej de afirmare a opți
unilor politice ale populației. 
Pronosticul său este că partidul 
guvernamental va obține cel pu
țin 13 din aceste mandate. De
sigur în unele regiuni există di
ficultăți, mai ales ca urmare a 
tribalismului. Vechii stăpini- 
tori au practicat diviziunea tri
bală, au ațîțat nordul contra 
sudului, un trib contra altuia. 
„Poporul își dă seama într-o mă
sură crescindă de daunele pe 
care le provoacă conflictele tri
bale" — intervine L. K. Ran
dall.

Președintele Mișcării Națio
nale a Tineretului ne vorbește, 
în încheiere, despre satisfacția 
pe care i-a produs-o vizita în 
România. „Țara voastră are un 
prestigiu deosebit pentru că po
litica ei se bazează pe ideea in
dependenței, suveranității, a ega
lității între toate țările, mari sau 
mici, a respectului reciproc. Fie
care popor trebuie să se dez
volte potrivit propriei sale vo
ințe. Este un punct de vedere 
pe care noi, cei din Sierra Le
one, îl apreciem în mod deose
bit' — afirmă L. K. Randall. 
Oaspetele adaugă :„Vă spunem 
cu sinceritate: tot ceea ce am 
văzut în România ne-a plăcut, 
atît la București, cît și la Cons
tanța, Mamaia, pretutindeni 
unde am fost. Mulțumesc C.C. 
al U.T.C. pentru prilejul oferit 
de a cunoaște frumoasa voastră 
țară .Am simțit căldura ospitali
tății ponorului român și doresc 
să revăd această minunată țară. 
Succesele României socialiste ne 
bucură. Vă doresc noi realizări, 
exprimîndu-mi speranța că legă
turile dintre tineretul din Româ
nia și cel din Sierra Leone 
se vor dezvolta, pentru că 
avem multe năzuințe comune".

EUGENIU OBREA
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