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Mii de tineri din întreaga țară au participat ieri, în cadrul acțiunilor

de muncă patriotică, la urgentarea unei importante lucrări din agricultură

AMELIORAREA PAJIȘ
TILOR NATURALE

In ultimele zile, vremea s-a îmbunătățit simțitor creînd condiții 
dintre cele mai bune de lucru în cîmp pentru toate județele țării. 
Pentru încheierea semănatului la cultura porumbului într-un timp 
record se impune folosirea cu maximă eficiență a mașinilor agri
cole și utilajelor din întreprinderile agricole de stat și din coo
perativele agricole, a fiecărei ore. Tinerii mecanizatori, membri 
cooperatori și specialiști, alături de ceilalți lucrători ai ogoarelor, 
făcînd dovada înaltei conștiințe, a responsabilității ce-i caracteri
zează, au datoria să se mobilizeze în așa fel incit, prin prezența 
lor zilnică în cîmp, să influențeze în mod hotărîlor atît ritmul cil 
și calitatea muncii.

Merita să fie generalizată experiența mecanizatorilor ce deser
vesc cooperativele agricole din Stoienești, Bolintin-Deal, Poenari, 
Maia, Clinceni, Domnești și Belciugatelc din județul Ilfov — uni
tăți care au terminat semănatul datorită faptului că în ultimele 
două săptamîni au lucrat noaptea la pregătitul terenului iar ziua 
la semănat.

Situația însămînțărilor pe întreaga țară este încă nesatisfăcă
toare datorită rămînerilor în urmă cu totul nejustificate din unele

X

• TELEORMAN. — Fotoreporterul nostru, prezent ieri in satele 
județului Teleorman, a intilnit numeroase imagini ca cea de mai sus

județe. In județul Timiș de pildă se constată o rămînere in urmă 
de 8 procente față de județul Arad — deși condițiile de lucru an 
fost aceleași, diferența fiind determinată de modul necorespunză- 
tor în care aici au fost folosite mașinile, forța de muncă în gene
ral. Această apreciere este valabilă și pentru multe unități agri
cole din județele Argeș, Bihor, Cluj, Dîmbovița, Galați, Mehe
dinți, Prahova, Vîlcea și Vrancea. Despre multe din deficiențele 
semnalate în aceste județe, în ziarul nostru s-a scris (miine vom 
reveni cu un amplu articol de analiză). Astăzi rezervăm un spa
țiu mai larg unei alte lucrări ce nu trebuie nici un moment lă
sată la periterio campaniei agricole și anume AMELIORAREA 
PAJIȘTILOR NATURALE — această adevărată bogăție naturală 
a țarii asupra îmbunătățirii cărora tineretul poate, și trebuie, să 
aibă un rol hotăritor.

Ieri, așa cum ne relatează corespondenții noștri și activiști ai 
comitetelor județene U.T.C., aproape cincizeci de mii de tineri au 
participat la executarea unor importante lucrări pe circa 30 000 
hectare pajiști naturale.

• MEHEDINȚI
680 de ha 

bune pentru pășune
Lucrările pe pajiștile naturale 

au conștituit principalul obiectiv 
al activității voluntar-patrtotice 
desfășurată ieri de către tinerii 
din localitățile județului Mehe
dinți. încă din zorii zilei, la Eșel- 
nița, Prunișoru, Baia de Aramă, 
Husnicioara, Perii, Plavișevița, 
Bîlvănești, Obîrșia-CIoșani, zeci și 
zeci de tineri au început munca la 
defrișarea arboretului, administra
rea de îngrășăminte, spargerea 
mușuroaielor și tarlalizarea pășu
nilor. Muncind sub îndrumarea 
specialiștilor din unitățile respec
tive, tinerii au executat lucrări de 
cea mai bună calitate.

Bilanțul acțiunii voluntar-patri- 
otice de ieri se prezenta astfel : 
în întreg județul au fost aplicate 
lucrări ameliorative pr. 680 hec
tare pajiști naturale. Conform bu
nului obicei statornicit, acela de a 
fi trecute în „Albumul județului" 
numele tinerilor ce s-au evidențiat 
în mod cu totul deosebit pentru 
munca depusă, avem posibilitatea 
să-i amintim : Ion Raicu, Vasile 
Tăpîrlea, Ioana Istrian și Elena 
Lungulescu — de la Baia de A- 
ramă ; E ca teri na Popescu, Con
stanta Panait, Radu Florescu, Ru- 
xandra Crățeanu de la Husni- 
cioara ; Mana Bărbulescu, Eloua 
Dunărințu, Elena Popescu de la 
Perii...

Cerind părerea tovarășului 
Constantin Bistriceanu din Direc
ția baza-furajeră a C.S.A. despre 
valoarea lucrărilor executate de 
către tinerii mehedințeni pe pa
jiști, acesta ne-a spus : „Fiecare 
nectar de pășune ameliorat ca 
produce mai mult cu cel puțin 
3 000 kilograme masă verde sau, 
tn echivalență cu 600—700 litri 

.lapte"-. Iată. deci, munca. d« -o 
zi depusă de către tinerii din 
județul Mehedinți se poate com
para, numai anul acesta, într-un 
spor de 5 000 hl lapte.

• MUREȘ 
Start pe 26 

de șantiere
în specificul economiei agricole 

a județului Mureș intră întinse 
zone de pășuni, la întreținerea că
rora tinerii, mobilizați de către 
organizațiile U.T.C. aduc o va
loroasă contribuție în fiecare se
zon. Acțiunea de punere în va
loare și de ridicare a potențialu
lui productiv al pășunilor și fi- 
nețelor naturale — condiție a spo
ririi șeptelului de animale — se 
înscrie și în aceste zile în preocu
pările organizațiilor U.T.C. în

(Continuare în pag. a Il-a)

0 ETAPĂ IMPORTANTĂ 
IN ACTIVITATEA

ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI
Cea de-a VII-a Conferință a U.A.S.R. a marcat un eveniment 

de seamă în viața studențimii, în viața organizației revoluțio
nare a tineretului. Dezbaterile largi care au avut loc au fost 
pătrunse de spirit de răspundere față de problemele cele mai 
arzătoare ale procesului de învățămînt, ftle vieții universitare, 
ale întregii activități de formare a viitorilor intelectuali 
din patria noastră. în cadrul lucrărilor Conferinței, care 
s-au desfășurat într-un spirit militant, exprimind poziția 
de angajare hotărită și conștientă a tinerilor din amfiteatre m 
slujba cauzei partidului, adeziunea unanimă față de politica in
ternă și externă a partidului și statului, au fost adoptate ho- 
tărîrl de mare însemnătate pentru activitatea obștească a stu
denților, pentru întreaga activitate universitară. Acum se im
pune cu necesitate ca toate cadrele organizațiilor de tineret, 
asociațiile studențești din centrele universitare, institute, fa- 
cc’tăți să asigure aplicarea măsurilor stabilite. De curînd a avut 
Inc plenara comună a Comitetului U.T.C. și Consiliului U.A.S. 
<vn centrul universitar București, care a hotărît constituirea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești. De asemenea, au 
f-jst stabilite obiectivele privind intensificarea muncii politice 
pen4ru cunoașterea și traducerea în viață a hotărîrilor celei de 
a VU-a Conferințe a U.A.S.R. Cu acest prilej, am avut o con
vorbire cu NICOLAE IRIMIE președinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Centrul Universitar București.

Interviu cu 
NICOLAE IRIMIE,

Președinte ai Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studențești 

din Centrul universitar 
București

— Parcurgem în prezent o 
primă etapă pe drumul înfăp
tuirii măsurilor celei de - a 
VII-a Conferință a U.A.S.R. Cu
noaștem că Uniunea Asociații
lor Studențești dîn Centrul Uni
versitar București și-a propus 
numeroase obiective privind 
îmbunătățirea generală a acti

vității în rîndul studenților, asi
gurarea unei prezențe active a 
asociațiilor în institute și fa
cultăți. Vă rog să vă referiți la 
cîteva dintre formele specifice 
care vor marca debutul activi
tății în aceste noi condiții de 
muncă.

— Măsurile privind simplifi-

carea formelor de organizare, de 
înlăturare a paralelismelor, prin 
crearea unui cadru unic de des
fășurare a activității obștești a 
studenților, precum și alte 
hotărîri adoptate de cea de-a 
VII-a Conferință a U.A.S.R. 
sînt menite să ducă Ia Îmbună
tățirea activității în rîndul tine
retului universitar, la activiza
rea asociațiilor studențești — 
organizații politice și profesio
nale. la îmbunătățirea calitativă 
a conținutului muncii politice, 
ideologice, educative. •

Interviu luat de
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Exista formule — creații 
aproape cu exclusivitate ale 
viefii citadine — care, pre
luate mecanic ajung să te
rorizeze înainte de a se șter
ge în meritatâ uitare. Printre 
ele cunosc și una odioasâ : 
„N-am treabă I* Sigur, dis
creția elementară trebuie să 
ne fină departe de lucruri 
care nu ne privesc, învățăm 
să nu primim ceea ce nu ni 
se oferă, dar ce ne fa
cem cînd lăbărțatul, cinicul 
„N-am treabă* coexistă cu 
episoade în care e imperios 
reclamată intervenția indivi
dului sau a colectivității ?

Hrănit cu idealuri meschi
ne, domnul „N-am treabă" 
se îngrijește, pasionat, nu
mai de ceea ce intră în sfe-

DESPRE

EORMULE
GH. TOMOZEI

ra exclusiv legată de datele 
unei existențe călduțe, netul
burate de seisme. Căsuța, 
slujbușoara, bericica, mîncă- 
rica, somnișorul — iată ele
mente de decor legate de 
trecerea printre oameni a 
unui asemenea personaj pe 
care nimic nu-l mai intere
sează pe lume. Tntr-altă 
ipostază „realizat*, „săltat*, 
numai decorul suferă schim
bări : viluța, mașinuța, șăm- 
pănica, insul dovedind ace
eași nepăsare la zbaterea 
celor din jur, retrăgîndu-se 
în cochilia (confortabilă, ce-i 
drept) a unei existențe cu 
aer lînced.

E omul care de prea mult

(Continuare în pag. a Il-a)

I

Campionatul începe 

să clocotească
FĂNUȘ

Frumoasele dupa-amiezi de 
rfmbăta trebuie dăruite fot
balului. Sper că federația 
noastră a înțeles, cu ocazia 
disputării cuplajului inter- 
bucureștean, că programarea 
meciurilor în zi de duminică 
duce la mari pierderi fi
nanciare. De acum înainte, 
cei obișnuiți să explice scă
derea numărului de spec

tatori prin faptul că televi-

NEAGU
ziunea îi ține pe microbiști 
în casă („televiziunea care 
toacă și nu plătește"), nu vor 
mai găsi audiență la foarte 
mulți gazetari. Să schimbăm 
data carnavalului, din dumi
nică să coborîm în sîmbătă, 
așa cum au făcut englezii, și 
vom avea din nou, sînt con
vins, stadioanele pline. Sîm-

(Continuare in pag. a IH-a)

Sîmbătă după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală delegația 
de partid și guvernametală 
a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat, care a parti
cipat la sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
de la Moscova.
Din delegație au făcut par

te tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Manea Mă-

nescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președin
tele Consiliului Economic, 
Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României tn 
Uniunea Sovietică.

Delegația a fost însoțită de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaras. 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin. Ilie Ver- 
deț. Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekaș, Petre Lupu, 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vilcu, Ștefan Voi-

tec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Dumitru Coliu, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere, Du- ' 
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Mihai Dalea, Vasile Patil ineț, 
de vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători . 
de instituții centrale și orga
nizații obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri 
ai ambasadei.

Pe aeroport, membrii dele
gației au fost salutați cu căldu
ră de un mare număr de 
bucureșteni. Un grup de pio
nieri a oferit tovarășilor. - 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gha-. 
orghe Maurer și celorlalți 
membri ai delegației, buchete 
de flori. ,1.

încheierea sesiunii Consiliului de Tjulor Economic Reciproc
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

— Lucrările sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc, începute la Mos
cova la 23 aprilie, s-au În
cheiat la 26 aprilie.

A fost adoptat în unanimi
tate comunicatul cu privire

ia cea de-a 23-a sesiune spe
cială a C.A.E.R.

In ședința de sîmbătă, des
fășurată sub președinția to
varășului Walter Ulbricbt, 
prim-secretar al C.C. al P.S. 
U.G., președintele Consiliu

lui de Stat al H.D.G., au fost 
examinate și aprobate, în u- 
nanimitate, hotărîri In legă
tură cu probleme aflate pe 
ordinea de zi.

Sesiunea s-a desfășurat ins/ 
tr-o atmosferă de lucru to
vărășească. ’ Ms?

Smxsrrr

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XXIII-a sesiune specială 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
Intre 23 și 26 aprilie 1969 a 

avut Ioc la Moscova cea de-a 
XXIII-a sesiune specială a 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La lucrările sesiunii au luat 
parte delegațiile țărilor mem- 

I bre ale C.A.E.R.
Sesiunea specială a Consiliu-

Iiui de Ajutor Economic Reci
proc a examinat problemele 
dezvoltării In continuare a co
laborării economice reciproce 

Iși a confirmat năzuința unani
mă a țărilor participante spre 
n mai strinsă unire a eforturi- 

Ilor lor in scocul rezolvării cu 
succes a sarcinilor construirii 
socialismului și comunismului. 

Sub conducerea partidelor 
I comuniste și muncitorești, oa

menii muncii din țările mem
bre ale C.A.E.R. au înfăptuit 
transformări social-economice

I și politice radicale, au asigurat 
| avlntul neîntrerupt a! produc

ției, înflorirea științei, cultu- 
1 rii, creșterea însemnată a ni-

velului de trai al popoarelor, 
în țările membre C.A.E.R. s-a 
statornicit trainic sistemul so
cialist al economiei naționale, 
care se dezvoltă pe o bază teh
nico-materială modernă.

Datorită înfăptuirii consec
vente a industrializării socia
liste. ritmurilor înalte ale dez
voltării economice, care depă
șesc ritmurile sistemului capi
talist, datorită colaborării și 
întrajutorării crescînde, țările 
membre ale C.A.E.R. în an
samblu au mărit într-o măsură 
uriașă potențialul lor industri
al, ceea ce sporește forța fiecă
rei țări și a întregii comunități 
socialiste, întărește pozițiile ță
rilor socialiste în economia 
mondială. Avantajele noii 
orinduiri, ale dezvoltării plani
ficate a economiilor naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
și a colaborării lor reciproce, 
au permis statelor frățești să 
micșoreze diferențele între ni
velele dezvoltării lor econo
mice.

Clasamentul
1. U.T.A. 23 13 4 fi 35119 30
2. Rapid 23 11 5 7 31:26 27
3. Dinamo Buc. 23 11 4 8 42:26 26
4. Jiul 23 18 5 8 21:22 25
5. „U“ Craiova 23 11 3 9 39:37 25
6. Dinamo Be. 23 11 3 9 28:28 25
7. „U“ Cluj 23 11 2 11 33:38 24
8. A.S.A. Tg. M. 23 18 3 18 27:29 23
9. Steaua 23 9 4 18 38:33 22

19. Crișul 23 7 8 8 25:23 22
11. Petrolul 23 18 2 11 23:27 22
12. Politehnica 23 18 2 11 24:39 22
13. Farul 23 9 3 11 29:34 21
14. Progresul 23 7 7 9 22:27 21
15. F. C. Argeș 23 8 1 14 24:38 17
18. Vagonul 23 7 2 14 31:50 16

ETAPA VIITOARE

(4 mai)

Farul—„UM Craiova |
Vagonul—A.S.A. Tg. Mureș
F. C. Argeș—Rapid I
Dinamo București—Jiul I
Progresul—„U“ Cluj
Poli. Iași—U.T.A. 1

Petrolul—Dinamo Bacău I
Crișul—Steaua

1NPAG.A3-A; '
• ANGELO NICULESCU I

despre meciul : ROMA
NIA—FRANȚA. |

• JUVENTIȘTII. I

• MARIA ALEXANDRU ■ 
și ELEONORA MIHAL- | 

CA vice-campioana ale 
lumii.

• Crosul tineretului — 
ÎNAINTEA MARII FI- |
NALE.

Creșterea rapidă a economiei 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
are loc pe baza eforturilor de
puse de poporul fiecărei țări 
pentru dezvoltarea economiei 
sale naționale, care se îmbină 
cu eforturile generale pentru 
lărgirea și consolidarea colabo
rării multilaterale. Legăturile 
lor economice și tehnico-știin- 
țifice reciproce se clădesc pe 
baza principiilor relațiilor in
terstatale de tip nou — ale in
ternaționalismului socialist, e- 
galității depline în drepturi, 
respectării suveranității și in
tereselor naționale, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovă
rășești. Experiența istorică a 
confirmat pe deplin forța vita
lă a acestor principii marxist- 
leniniste.

Ca urmare a activității co
lective creatoare a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările membre ale C.A.E.R., a 
examinării și dezbaterii în co
mun a problemelor colaborării 
tovărășești a acestor țări, au 
fost elaborate și se înfăptuieso 
în practică principiile funda
mentale ale diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, se 
perfecționează continuu for
mele și metodele de colabora
re. Ca mijloc principal al for
mării unor legături economice 
stabile și reciproc avantajoase 
între țările membre ale 
C.A.E.R. s-a afirmat coordona
rea planurilor de dezvoltare a 
economiilor naționale. Se adîn- 
cește specializarea și coopera
rea în producție, se lărgește 
colaborarea în domeniul știin
ței și tehnicii. In ultimii ani se 
stabilesc legături directe pe 
bază de plan între departa
mentele și organizațiile econo
mice din țările socialiste și se 
realizează, de asemenea, schim
buri de experiență și informa
ții în diferite domenii de cola
borare. Se dezvoltă necontenit 
comerțul reciproc dintre țările 
membre ale C.A.E.R., care sa
tisface o mare parte din nece
sarul de import al țărilor fră
țești în ce privește cele mai 
importante mărfuri și asigură 
desfacerea stabilă a producției 
lor de export.

Participanții la cea de-a 
XXIII-a sesiune specială a 
C.A.E.R. au subliniat importan
ța politică uriașă a dezvoltării 
multilaterale a colaborării lor

(Continuare îrt pag. a IV-a)
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. CRONICA. CRONICA • CRONICA

PLASTICĂ Din mapa cu

desene a sculptorilor... ’)

Dfzm Af CF.CRGB AfOSTU

Desen de
GH. ILIESCU-CĂLINEȘU

GEORGE APOSTU
Desenele Iul George Apaata 

pai, la prima vedere, niște cro
chiuri. Niște schițe pregătitoare 
ale lucrărilor — un toi de sculp
tură latent!, de notație rtenogri- 
fici a compoziției. ■ raporturilor 
de volum — din care un sculp
tor va fi făcind cu miile, ia 
decursul carierei sale. Par niște 
Interpretări de atelier ale mode
lului, făcute cu o mare lejeri- 
tate. In căutarea ipoctaaeâ da 
maximă expresivitate plastid, 
ipostază care poate ii ia dudă, 
de fapt, sîmburele unei viitoare 
lucrări. In fond, aceste desene 
sînt autonome. Legătura lor ca 
lumea sculpturilor sale de astăzi 
este una indirectă, una de spirit 
mai mult, decît una de simili
tudini formale. George Apos tu.

oricît de abstract s-ar înfățișa în 
lucrări, va continua să cerceteze 
cu atenție, cu pasiune lumea sen
sibilă. Transferurile de sensuri 
între aceste două extremități — 
universul figurativ și cel nonfi
gurativ — le vom întîlni perma
nent la artist. Din cele cîteva 
zeci de desene expuse, care au 
ca motiv numai trupul uman, 
ne-au impus deosebit tocmai a- 
eelea realizate printr-o linie sim
plă în tuș sau cărbune. Acestea 
deși includ inevitabil un contur 
oarecare, reușesc să sngt eze, 
fără vreun artificiu de tehnică, o 
remarcabilă plenitudine spațială, 
un joc invizibil dar existent de 
volume. Conțin o transparență și 
fluiditate fără nume ■ spațiilor. 
Linia e decisă (o decizie de cio
plitor In piatră) gravă, de o mare 
sonoritate. Curbele se înscriu ge
neros, robust pe albul hîrtiei, 
căutlnd liniile de forță ale tru
pului uman — sensul' expresivi
tății anatomice, pe can* Aporta 
o înțelege și ca semn a anei ex
treme vitalități. Deeenele «ale ne 
apar nuanțate, au umor, o iro
nie subtilă, un detașat ioc cere
bral de intenții. Parcă pentru a 
contrazice volumul care m inti- 
nnează prin contur, slitsejte fl 
înnoadă brațe, ca întz-o floare 
chirdtă. Hnia unui detalia ana- 
tornic, readudod toată imaginea 
în planul convntici b i dimensio
na] e. Alteori, ai trsmția că pă
răsește neodefcJ și, ta faaatek 
care ii rrwt f tfii de interpretare ac 
joacă ai o plăcere tafinfci * 
rău ascund, descoperind trapul 
ama- posibilități noi de rapbr- 
tare volumetrică, relații co—pe 
nționale insolite, că dan^aște 
linia calm, devnmind mimai PSB- 
tru dtevs momente un srntmm- 
tal de o neașteptată gingășie. Mai 
erâtă te expoziție si a altă seria 
da desena, cele te care a te- 
trodus culoare, dar care na ai 
m par h fel de «prerive ea 
primele. Pastelul utilizat fante- 
ria în sine care umple pete hanii 
compoziția sau fondul), di vestit 
raporturi între culori fac, dee- 
dată, deseonl foarte jafir*, fl 
aplatizează, fl răpește ipreifi 
tatea fl viata, fl «Lpeaște de 
Mrtie". băi 11 iibJu I a agreabil 
vi ați decorativă.

canic, proliferînd în planul unei 
pure decora tivită ți. Robusta și 
stilizata sa sculptură de o inspi
rație precumpănitor rustică, își 
găsește aci o replică neașteptată. 
Linia urmărește, parcă, dincolo 
de anecdotică, să invadeze tot 
dreptunghiul hîrtiei, distruglnd 
un echilibru sau un centru de 
interes corn poziționa]. Caut! în 
aceste lucrări ceva din structura 
filigranului sau a dantelei. După 
aspectul ușor caricatural al per
sonajelor ai senzația că te afH tn 
fața unui misogin incurabil, care 
încearcă, prin virulența și incisi
vitatea liniei, un soi de eliberare. 
Femeia dm desenele sale pare 
șireată, de o șiretenie felină și 
oricum bmitată, obtuză și avidă 
de podoabă, grotesc! uneori 
prin datele anatomici sale caxv- 
prîn linia neliniștită, parcă visce
rală. coboară sensibil la instinct, 
la biologic. Exista, te deaenek 
sale și penonaje-replici, fame 
pure, angelice (mai mult prin a- 
tribute exterioare), da o puritate 
inaccesib'lă și mai altfel derft o 
Ințekeem da obicei, femei întz-o 
atitudine statică, misterioasă. a- 
cemănătnare tmor miri xfinefl 
care știe multe, care amenință ea 
tăcerea veșnică, dar care, te ur
ma urmdor — te tetă parcă si 
Sănmeyti autorul —- nu aa afatec 
de cr meat 5nd tren! dhrfre 
aceste drame uu poate fi conver
tit ta sculptură. Nu na mu da
torită mo anome risanl eranea- 
Poaîa. înainte de toate, datorită 
^subtectehn-. care este satisrulp- 
twal pna excelență. DaacnnJ său 
■a a sta schiță, nări «aate, a 
mi sd de destindere, ta aaoa »-

ști ița, poreă. a airignsfianhdia 
a aralnr tefioteo mob cotidie
ne care asahaaaă cautteMa mări
tei ate artist d» care sfct re- 
han e de rwtarea tafransieanti 
asceâft fl obositoare ^traaoa. a 
sete^taxa. Dmooie de drapaml 
■eon cmytsrzrt confecționat, tre- 

sene o natură neteiștieă, rtnceri 
care deaalăda a fereastră mus

MUZICALĂ

Dupd multe săptămlni, ta curs 
primele audiții se Umu greu 
așteptate, programele fiind 
ori dominate de improvizații fl 
lipsă de inedit, agenda stmfoni- 
că bucureșteanâ a interii, zilei* 
acestea, o lucrare de mai largi 
temnificațd: Simfonia da Nico- 
lae Beloiu.

Cunoscut, pin ta prezent, 
doar ca autor al unor lucrări 
camerale („Divertismentul pen
tru două viole", „Septet ecenic", 
„Concert de camerd“), Nicolae 
Beloiu ne înfățișează, după o 
perioadă de îndelungate căutări, 
o lucrare in care a căutat să-și 
axeze preocupările spre explora
rea resurselor sonore și expresive 
pe care le oferă un amplu apa
rat orchestral. Această preocu-

GHEORGHE 
IUESCU-CÂUNEȘT1 

Ch. Dteaeu-O&aașfa vier-a ii, 
din toate punctele de vndere, 
uo desen la antipodul sea'ptara 
sale. Tn desenul său, motiv'd 
ține de o narațîe oarecare, lima 
re tevolburează obstai». ^cr me

largă decS a-or părea te 
rad* efere MMriarte aU.

COKXEL IADA 
CONSTANT! NES CT

PRIME AUDIȚII

rfsnartăfl sonora. wwi tandofl» 
de e explore resune dauna și 
ritmice ala materiei sonore ta 
acțiune. A doua urmează expio- 
rerea datelor fciiflds bi du xom 
expresive.

De la primele măsuri. Simfo
nia demonstrează o excepționala 
gindire orchestrală. Compozito
rul cehiculeaxă, cu o rmnarca- 
bilă virtuozitate, uriașe pinze so
nore. Densității grafice a primei 
părți, compozitorul ti opună, 
cea de-a doua mișcare, o țesă
tură camerală, degațind printr-un 
original joc al timorurilor cuce
ritoare momente da poezie și 
simplitate.

Dincolo de momentele de ete
rogenitate stilistică, dincolo de

joeuiație a mai mterpretaî, xileie 
trecuU, o iuerpre pe cere n-«" 
aati prilejul s-o consamnim 
pini acum : Divertismentul de 
Th. Drăguleeas.

Scris ia urmă cu 10 ani, Di
vertismentul mârturieeșta o nu
dei în care este vizibil, înainta 
da toate, respectul compozitoru
lui pentru structuri consacrate de 
marea tradiție, pentru un limbaț 
pătruns de melodica și ritmica 
populară. Divertismentul ne-a de
monstrat, deasupra unor inexpb- 
cabile hiperdimensionări, deplina 
siguranță In vehicularea maselor 
sonore, claritate dramaturgică, 
măastrie instrumentatică. „Di
vertismentul" recompune o ima
gine elocventă pentru evoluția 
de astăzi a compozitorului.

IOSIF SAVA

Foto: FL. ROȘOGA
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— Avesn. tatr-ode^-âr. sar. 
respoesabLtitâ^ ta privxța to- 
«•.-i-ni- -f'j-—« prct*s2OBa>
stiuiufSce a st=dentxtor. Cxod - 
țZle daaaeckt de bune de studiu 
ce ne stat create ne ae<ermi-4 
«ă apreciem ca ir.aiorisfb-l fap- 
tu-1 că o serie de rrjder.ti ta
rată taKiffsSent- se pregătesc 
superficiai. obțin ealifîtat^-e 
mediocre. dOTedmd astfel el 
nu-ți tațeleg menirea și obli
gațiile. Nepariiriparea în 
rlstematic. la cursuri, la lucrări 
practice ti seminarii, folosirea 
ne rațională a timpul ui afectat 
studiului sînt cauze care gene
rează rezultatele slabe ale unor 
studenți. Pe bună dreptate s-a 
spus ta conferință că organiza
țiile noastre n-au folosit întrea
ga gamă a posibilităților de care 
dispun pentru a contribui la li
chidarea râmi narilor în urmă la 
învățătură. In scopul obți
nerii unor rezultate superioara 
Ia apropiata aesiune ne propu
nem să Intensificăm munca po
litică ta vederea mobilizării tu
turor studenților la un studiu 
ritmic și strguinclos. In adună
rile generale ce urmează a se 
ține, colectivele studențești 
ale anilor vor analiza rezulta
tele muncii profesional-știtațl- 
fice din acest semestru, rezulta
tele obținute la probele de con
trol, stadiul de elaborare a pro
iectelor de an, stadiul în care ae

se
află recapitularea materiei 
vor propune măsurile care 
Impun pentru o prezentare de 
prestigiu Ia examenele din vară. 
La aceste adunări vor fi invi
tate cadre didactice de la toate 
disciplinele, șefi de catedre, re
prezentanți ai conducerilor fa
cultăților.

AMELIORAREA
PAJIȘTILOR

(Urmare din pag. 1)

domeniul inițierii unor acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică. Ca ur
mare, duminică, 27 aprilie, peste 
8 000 de tineri din localitățile ju
dețului au participat la executa
rea lucrărilor de pășuni.

Tov. Ion Movilă, șeful secției 
organizatorice a Comitetului ju
dețean Mureș al U.T.C. ne-a 
declarat că organele și organi
zațiile U.T.C. din județul Mureș, 
în vederea îndeplinirii angajamen
telor pe care le-au luat pentru a- 
ceastă perioadă, vor antrena la 
fiecare sfîrșit de săptămînă mii 
de tineri pe cele 26 șantiere de 
muncă voluntar-patriotică de la 
orașe și sate pentru a-și dărui o 
parte din energia și timpul lor 
liber acțiunilor obștești. Valoarea 
lucrărilor de muncă patriotică 
prestată se ridică la 7 100 000 lei.

pînă către orele 14,00 pe pajiș
tile naturale.

In numeroase localități — Că- 
limănești, Brezoi, Băbeni, Lun
gești, Gheoroiu, Budești, Lădeștj, 
Sotești, Slătioara și Scundu — au 
fost deschise șantiere model. Pe 
baza centralizării lucrărilor a re
ieșit că la sfîrșitul zilei de ieri 
tinerii din județul Vîlcea au exe
cutat lucrări de întreținere în va
loare de peste o jumătate milion 
lei pe 2 500 hectare.

• DOLJ
Angajamentul — 

aproape îndeplinit

• VÎLCEA
Lucrări in valoare

de o jumătate
de milion

Acum, în toiul campaniei agri
cole de primăvară, cînd cei mai 
mulțl dintre lucrătorii ogoarelor 
muncesc de zor la însămînțatiil 
porumbului și la executarea sapei 
mari în vie, peste 3 000 de tineri 
ai județului Vîlcea și-au stabilit 
ca loc de întîlnire pajiștile natu
rale. Au defrișat pilcurile de mă- 
răcinișuri, au împrăștiat mușu
roaiele și au grăpat Întreaga zi 
de duminică și-au desfășurat-o

Anul acesta, din cele 10 550 ha 
de pășune și finețe, 8 000 ha vor 
fi îngrijite de către organizațiile 
U.T.C. prin muncă voluntar- pa- K 
triotică.

In mod deosebit ae vor inten
sifica preocupările noastre în 
vederea dezvoltării în toate co
lectivele studențești a unui cli
mat de înalt respect pentru 
muncă, pentru profesia aleasă, 
pentru activitatea științifică.

— în conferință a-a discutat 
despre activitatea științifică a 
scadenților, s-au formulat nume
roase propuneri pentru îmbu
nătățirea îndrumării acestei ac
tivi ti ți de către asociații. Ce mi
sa ri var fl întreprinse ia acest 
sens In centrul universitar 
București ?

— Conferința a apreciat ca 
valoroasă inițiativa Institutului 
Politehnic si Universității Bucu
rești de a colabora cu între
prinderi. cu institute de cerce
tări. Aceariă inițiativă va tre
bui *â fie generalizată. Vom 
stabili noi contacte cu intre- 
prmder-. ct_ de cerce-
țări, pentru a organiza o co- 
tetearare a oantisagaor swvwtA- 
lan ra acvte eqșaeti&e De r-

□w

informări politice organizate în 
institute și facultăți, cluburi de 
discuții politice, seminarii națio
nale de dezbateri politice, ate- 
nee studențești, case de cultură 
și cluburi. Forul suprem al stu- 
dențimil a subliniat însă că aso
ciațiile au datoria de a organi
za participarea mai activă a ti
neretului studențesc la diversele 
forme de pregătire politică și 
activitate cultural-artistică. In 
acest scop va trebui să ne mo
bilizăm eforturile pentru a ge
neraliza acele forme care au tre
zit un viu tnteres din parte stu
denților, pentru a conferi noi 
valențe educative activității noa
stre. în București învață în jur 
de 45 000 de studenți și nu vom 
reuși să-i antrenăm pe toți la 
manifestările pe care le organi
zăm decît atunci cind vom ex
tinde in Institute ri facultăți a- 
reia form* ala munri: politice 
fi r-lfiral-artixtice care au tre- 
rxt de extgeeță la ni-
vHut un.T^rrttar >

! rea rare u_- ..eazl_ mdasti! Uri- 
veniîltiî ftacurești vor or^nit* 
*xi Cr-'oevin oitioea! eu îetns 
-Eeapea— bllltatea (I aaiajarea

O ETAPÂ
IMPORTANTĂ

'zr pentru * it_xura astfel po- 
*îe-r-^ri: ur.or lu- 

erări care sâ-?î gă-
•ezsct. apl.cab^.tate ta produc- 
ne taxa&flonten să perfecționăm 

-.ce ca uzinele 
mari l-a făcut Initi-
r-tei politehnic prin colabora
rea ca rj Uzinele 23 August) 
-^4e stu-der.tii de la institutele 
tehnire U întreprindă cercetări 
ît-mțifire, «ă organizeze dezba
teri pe teme jrimpfice ; cei de

■ i fe ’’ir», indeo-
■■M de la Filozofie, Istorie, 
Limbă w literatură română să 
aibă confruntări de idei cu ti
nerii muncitori ta diverse do
menii ale vieții politice, cultu
rale. artistice ; studenții de la 
institutele ae artă să-și prezinte 
airi producțiile artistice, să des
chidă expoziții, să organizeze 
spectacole de teatru sau con
certe.

— Aeeastă colaborare va fi o 
tooaă cecală pentru formarea
■ ladeatalnl militant, participant 
activ |a viața aociali.

— După cum s-a arătat șl în 
conferință, formarea și educa
rea viitorilor specialiști implică 
atlt Însușirea temeinică a știin
țelor moderne cît șl asimilarea 
unei vaste culturi umaniste, a 
concepției materialist-dialectice, 
care contribuie la înțelegerea 
perspectivelor șl sensului dez
voltării istorice, a imperative
lor majore ale vremurilor noas
tre. Noi să ne gîndim 
multă seriozitate la ceea 
putem face, la contribuția 
care și-o pot aduce asociațiile 
pentru formarea în facultate a 
unor tineri multilateral dezvol
tați, cu un larg orizont 
cultural și profunde convingeri 
marxiste. Avem la dispoziție for
me șl mijloace de mare utilita
te, care se bucură de un real 
prestigiu în riadul studenților :

cu 
ce 
pe

socială a studentului . Studenții 
Facultății de limbă și literatură 
română își vor invita colegii ds 
la facultățile similare din țară 
să participe la „Seminarul na
tional studențesc de folclor" și 
la „Seminarul studențesc de li
teratură*'. Intenționăm ca In zi
lele ce urmează să purtăm con
vorbiri cu reprezentanți ai U- 
niunii Scriitorilor. Uniunii Com
pozitorilor șl Uniunii Artiștilor 
Plastici in vederea organizării, 
în colaborare cu facultățile 
bucureștene, a unor dezbateri 
despre artă. De asemenea, In
tenționăm să inițiem schimburi 
cultural-artistice între facultă
țile bucureștene și facultăți din 
alte centre universitare. Proiec
tele noastre sînt mult mai nu
meroase. Realizarea lor depinde 
însă în mare măsură de modul 
în care vom reuși să activizăm 
cadrele de asociație, de felul în 
care membrii consiliilor asocia
țiilor studențești vor reuși să a- 
nime masele de studenți. Un rol 
de seamă în activizarea maselor 
de studenți, în stimularea preo- 
părllor studenților pentru lărgi
rea orizontului gîndirii politice, 
dezvoltării pasiunii pentru stu
diu, pentru cultură îl au revis
tele studențești din institute. De 
aceea va trebui să îndrumăm cu 
mai multă competență activita
tea de redactare a acestora.

Tovarășa! președinte Nicolae 
Irimie g-a referit, de wemenea, 
la preocupările pentru activita
tea sportivă și turistică, pentru 
îndrumarea muncii soclal-goa- 
podărești și de asistență sanita
ră, pentru organizarea practicii 
în producție, a activităților de 
muncă voluntar-potriotică. Des
pre toate acestea vom vorbi mal 
pe larg în perioada următoare, 
în reportaje șl relatări 
re la activitatea i 
dențești.

I
I
I

In 40 de așezări rurale, tinerii 
din județul Dolj au pornit încă 
din zori sub faldurile drapelului 
patriei, însoțiți de cîntece și voie 
bună, spre pășuni și izlazuri pen
tru a da d mînă de ajutor țărani
lor cooperatori la punerea în va
loare și ridicarea potențialului ț 
Î)roductiv al pășunilor și fînețe- 
or naturale în vederea sporirii 

șeptelului de animale. La Ostro- 
veni, peste 300 de tineri coope
ratori și elevi au curățit și între
ținut 250 ha de pășune, îndepli
nind într-o singură zi. angaja
mentul formulat în întrecerea so
cialistă. La Dobrești și Melinești 
au fost curățate de buruieni și 
mărăcinișuri, s-au împrăștiat mu
șuroaiele și astupat ogașele pb o 
suprafață de 300 ha în fiecare pă
șune. La Cwat și Sadova întreaga 
suprafață de pășune (125 ha și 
respectiv 190 ha) dată în grija 
uteciștilor din aceste comune a 
fost realizată. An răspuns pre- 

comltetelor 
și tinerii 

Mîrșani, Al-

apelul
U.T.C.

zent la 
comunale 
din Argetoaia, 
m'ăj, Brădesti, Malu Mare, Brato- 
voiești și alte comune care au 
realizat suprafețe însemnate. Este 
de ajuns să amintim că numai în 
14 comune vizitate de noi pînă la 
ora 12 au fost curățate 1 411 ha 
din cele 1 633 ha cît reprezintă 
angajamentul acestor unități-

★
Despre acțiunile desfășurate pa 

pajiștile naturale am primit la re
dacție vești îmbucurătoare și din 
alte localități ale țării- De la Plo
iești și Buzău, tovarășul Miron 
Ștefănescu ne informează că ieri, 
27 aprilie, peste 15 000 de tineri 
din satele celor două județe au «- 
plicat lucrări de întreținare pe a- 
proape 4 000 hectare.

De la Pitești, tovarășul Con
stantin R&dulescu transmitea că e- 
fectul activității de o zi a utect|- 
tilor de la liceele teoretice și leh- 
nice din Curtea de Argeș, Pitești 
și Cîmpnlung, precum și din co- 
munele Șuiei, Izvora, Recea, Bu- 
zoieni și Ungheni s-a concretizat 
în întreținerea a 2 100 hectare pă
șune naturală, iar de la Galați și 
Sibiu, corespondenții noștri Ma
rin Stoian și Nicolae Petrovid ne 
informează că tinerii au efectuat 
45 000 ore muncă patriotică șl, 
respectiv, 47 000 ore muncă vo- 
luntar-patriotică pe pajiștile natu- 
nale.

Fără îndoială există încă multe 
suprafețe de pajiști naturale în 
pericolul degradării. Acestea, în 
primul rfnd, trebuie să intre în 
atenția organizațiilor U.T.C. care, 
cu sprijinul specialiștilor din a- 
gricultură, sînt chemate că orga
nizeze în continuare vaste acțiuni 
pentru ameliorarea acestora. A- 
cum este momentul pentru între
prinderea celor mai eficiente mă
suri în scopul măririi producției 
de masă verde. Ceea ce se între
prinde în această perioadă pen
tru efectuarea unul număr cît mai 
mare de lucrări ameliorative, o- 
dată cu începerea sezonului de 
pășunat, va influența favorabil 
creșterea producției de carne, de 
lapte și alte produse.

GH. PECIORU
(eu sprijinul corespondenților C. 
Pogăceanu, 1. Dumitru, D. Budă, 

V. Ranesru fl C. Neremroiu)

părerea Pieli, strada raloai af.
11, sari ar L BaeareștL
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elatărl cu privi- I 
asociațiilor sta- I

DUMINICA DIMINEAȚA 
întors da la Geneva Mircea 

Malița, adjunct al ministrului ă- 
laeerilor externe, conducă tarul 
delegației Republicii Socialteie 
Rosânia La hacrârile eelte Aa a 
XXIV-a sesmei a Comicei e- 
canomiea a ONU. ptttru Eu
ro oa.

« MINISTRUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR. 
Mfhai Bălăneacu. l-a întors du
minică dimineața de la Belgrad, 
unde a făcut a vizită de lucra, 
ca invitat al conducerii Admi
nistrației Federale de Poștă șl 
Telecomunicații din Iugoslavia.

o Ministrul industriei grele 
din R- P. Polonă. Franciszek 
Kaim, care la invitația minis
trului industriei noastre meta
lurgice a fost oaspetele țării 
noastre, timp de o săptămînă a 
părăsit duminică Bucureștiul fn- 
dreptlndu-se spre patrie.

STABIUIEA a
DE tELATII DIM.OMAT1CE 

IN TIE tmjiUCA SOCIALISTA 
ROMANIA SI tEHJBUCA 

UGANDA
In dartața unei mai bune cn- 

noașteri reciproce fl a dezvoltă
rii colaborării dintre Republica 
Socialiști Romlma și RepabHca 
Uganda, guvernele celor doui 
țări an bot Irit ii stabilească re
lații diplomatice la rang Af.im- 
bajadă. **

(Urmare din pag. I)

VIZITELE
DELEGAȚIEI
SOVIETULUI 

SUPREM AL U.R.S.S.
în cursul zilei de duminică 

membrii delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., însoțiți de 
Gheorghe Necula, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
Vasile Potop, secretar al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, George Ma
rin, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, precum șl de 
B. Iakovlev, consilier al Amba
sadei Uniuhii Sovietice la 
București, au vizitat Întreprin
derea agricolă de stat „30 De- 
cembrle".

★
In aceeași zî, ministrul indus

triei extractive petroliere al 
U.R.S.S., Valentin Dimitrevici 
$așin, deputat în Sovietul Na
ționalităților, a vizitat schela 
petrolieră Cartojani.

infiljaf din umori a căpătat 
mișcări de marioneta și cînd 
îți apare în cale ești tentat 
să cauți, deasupră-i, sforile 
care-l susțin.

Poți sâ te sfîșii sub ochii 
fui, din pricini adesea lega
te chiar de actele lui. El te 
va abandona plictisit și în 
urma unui scurt frison inte
rogativ va rosti impasibil t 
„N-am treaba".

L-am deplînge pe domesti
cul domn ori ne-am căsoi să 
„n-avem treaba" cu el dacfi 
n-am ști că, paradoxal, el e 
□dînc implicat în soarta ce
lor din jur și că aparenta lui 
retragere strategică din în- 
țîmplâri care nu-l privesc, 
devine cu timpul criminalo. 
E imposibil să exiști astfel 
Incit sd fii răspunzător doar 
de lunecarea pe caldarîm a 
propriei tale umbre. Un 
„N-om treabă" poate răni, 
poate mutila, dacă cel ce i-a 
rostit ar fi singurul legat de

Anunț
Reamintim particlpanțllor el 

concursul pe bază de buletine 
organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii se închi
de, conform ~ 
desfășurare. 
1969.

Buletinele 
punsurile la 
taloanele de 
completate citeț, cu cerneală, vor 
fi trimise in plic incbis prin poș
tă sau aduse personal, numai 
pînă la această dată, la sediul 
Comitetului Național pentru A-

Regulamentulni de 
la data de 30 mal

de concurs 
întrebări, 
participare

cu răs- 
inclusiv 
A și B

gmemo
A TRAI PENTRU A TRAI ru

lează la Patria (orele 6,30; 12,ÎS; 
lfi; 17,45; M,30). PARADISUL IN- 
DRAGOSTIȚILOR ruîeazfi la Re- 
Îi u bile a (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;

B ; 21,15). PE URMELE ȘOIMULUI 
rulează la Luceafărul (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Bucu
rești (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 18 ; 
18,30 ; 21). COMEDIANȚTI rulează 
la Festival (orele 0,30 ; 13 ; 16.30 ; 
20,15). Modern (orele 10 ; 14 ; 1? ; 
20). VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Favorit (o- 
rele 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Gri- 
vlța (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
16,15 ; 20,30). NUMAI O SINGURA 
VIAȚA rulează la Victoria (orele 
6 ; 11,ÎS ; 13,45 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45). 
ECLIPSA rulează la Central (o- 
rele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ;
îl,15). CEASUL CĂPITANULUI 
ENRICO rulează la Lumina (o-

PENTRU TOMPUIL DV. LO
rele 1,45—11,45 In continuare ; 
18,45 ; 20,30). LA EST DE EDEN 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16 ; 18.30 ; 20,45), Bucegl (orele
8,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Volga 
(orele fi—15,45 In continuare ; 18,15; 
20,30). VIRSTELE OMULUI rulea
ză la Union (orele 15,30 ; 18 ; 20.30). 
PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ROMANEȘTI (In pre
mieră) rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 8—21 în continuare). NOAP
TEA E FÂCUTA PENTRU... A 
VISA rulează la Feroviar (orele
8.30 ; 11 ; 13.30 ; 18 ; 18,30 ; 21), Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21), Melodia (orele S ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). RIO BRA
VO rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 19), Munca (orele 15,30 ; 19). 
PAȘA rulează la Buzeștl (orele 
15,30 ; 19), ULTIMA NOAPTE A 
COPILĂRIEI (ora 20,30), Flacăra 
(orale 18,30 ; 18). TATA (ora 20,30).

ROLLS ROYCE-UL GALBEN — 
TOTUL PENTRU RlS rulează la 
Dacia (orele 1,15—19,45 în conti
nuare). PE TEREN PROPRIU ru
lează la Unirea (orele 15,30 ; 20,30). 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
RYAN ruleaîfi la Lira (orele 15,20 ; 
18 ; 20,30), Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15). PENTRU 1NCĂ PUTINI 
DOLARI rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20), Popular (o- 
rele 15,30 ; 18), A FOST ODATA 
UN MOȘ ȘI O BABA (orele 20,30). 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Miorița (orele 9,30 ; 12 ; 
14,30 ; 17,30 ; 20). UN OM PENTRU 
ETERNITATE rulează la Cotro- 
cenl (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Pacea (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,15). VERA CRUZ 
rulează la CrTngașl (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). ADIO, GRINGO rulează 
la Floreasca (orela fi ; 11,34 ; 13,45 |

16 ; 18,15 ; 20,30), Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30), To
mis (orele 9—15,45 în continuare ; 
18 ; 20,30), Flamura (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). CASA MA
MEI NOAȘTRE rulează la Viito
rul (orele 15,30 ; 20,30). PE PLA
JELE LUMII rulează la Aurora 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20.30). ZIUA 1N CARE VIN PEȘ
TII rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18), BEATA (ora 20,30). FELDMA- 
REȘALA rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 1H ; 20,15). CRIMA TN STIL
PERSONAL rulează la Arta (o- 
iele 9,15—15,45 în continuare ; Ifl; 
20,15). ASTA SEARA MĂ DISTREZ 
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 18), 
SOARE ȘI UMBRA (ora 20,30). 
BECKET rulează la Rahova (orele 
15 ; 18,30). PAGINII DIN KUM- 
MEROW rulează la Progresul (o- 
rele 15,30 ; 20,15), STRIGATUL
(ora 18).

LUNI, 28 APRILIE 1989
• 17,11 Emisiune pentru școlari. 

„Pionierii în ajun de sărbătoare"
• 17,30 Telex TV • 17,35 TV pen
tru specialiștii din Industrie. Chi
mie. Noutăți în industria da lapuri 
și vopsele • 18,15 Limba fran
ceză. Lecția 56 • 18,30 Lyceum — 
emisiune pentru elevi. „Lecții 
ecrlse de strămoși și părinți"
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,30 Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală • 20,00 Steaua
fără nume — emislune-concurs 
de muzică ușoară • 21,00 Român- 
foileton „Forsyte Saga" (XXVI)

• 21,50 Prim plan — Radu Bellgan
• 22,16 Varietăți pe peliculă. Din 
lumea circului • 22,25 Artă plas
tică. Anuala de grafică (II) • 22,40 
Telejurnalul de noapte • 22,50 
închiderea emisiunii.

• Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — cu Evghenia Ml- 
rosnlcenko, artistă a poporului a 
U.R.S.S. — ora 19,30 ; Teatrul 
muzical. „Ștefan Makedonskl" — 
Sofia (In sala Teatrului de Ope
retă) : GIROFLE-GIROFLA — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTADATA — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHI A — ora 20 ; Teatrul 
Mic : PREȚUL — ora 20 ; Stu
dioul i.a.t.c. „I. L. Caraglale" :

MEȘTERUL MANOLE — ora 19,30; 
Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tăna- 
Be“ (sala Savoy) : TANASE RE
VUE — ora 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei 174); FFMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 19,30.

A APĂRUT
TINĂRUL LENINIST NR. 4 

Din sumar :
• C. FLOREA — Respecta

rea suveranității naționale — 
condiție hotărltoare a păcii șl 
colaborării între popoare. Pa
gini din mișcarea revoluționa
ră a tineretului din România 
• C. MOCANU — U.T.C. în 
primii ani ai activității ilegale. 
Ce știm despre U.T.C. ? • D. 
Costea — 1. Uniunea Tineretu
lui Comunist — organizația 
revoluționară a tineretului din 
România.

rezolvarea cutdrei sau cuto- 
rei anomalii, dacă nu s-or 
sijnțî tot mai pregnant rolul 
pe care îl capătă în viața 
noastră ideea răspunderii 
colective.

Dar cînd e lezat în drep
turile pe care și le confesa, 
domnul „N-am treabă’ do
vedește ciudate rezervi de 
vitalitate. Renunță la aerul 
distant, somnolent, la muca- 
ita clipire neputincioasă din 
xhi și amenință si insultă. 
Toate mecanismele sociale 
sînt redo mate peste fot; to
tul ar trebui să i te subordo
neze. E victimă unor tacite 
conspirații. E lucrat. Reve
nit la rtualul diurn, pentru 
sine normal, el se întoarce 
în cuibul laș ol unei vieți 
profund nefericite.

Motanul hilar toarce :
— N-am treabă...
Sughiță cu încîntare, filo

zofia lui sumară e un nisip 
inert. O apă putredă. Mîl.

N-ai treabă amice ?
Noi avem.
Și dacă tu nu ne vrei, nici 

noi n-o să te vrem...
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• FOTBAL1

Maria Alexandru și Eleonora Mihalca -
lumii la „dubluvicecampioane ale

MARII FINALE

G. MintOI

LA ACEASTA RUBRICA 
DE F. R. DE FOTBAL

MIHALCA (România), 
românesc șl-a bineme-

Înaintea

•:

J. Juventiștii

•:

.■
_ • 
• *

• ’

• CROSUL TINERETULUI

»

competiție, in care ie-

Elena Ceampelea, und din pretendentele la titlu se consolează cu locul secund

• GIMNASTICA

PROPUNERILE FĂCUTE 
AU FOST ACCEPTATE

:• 
•j.

• ’

t"t t t vnrrn

Campionatul
începe să clocotească

Cea de-a 30-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă a luat sfîrșit aseară la 
Eissporthalle din Miinchen, 
odată cu disputarea finalelor 
la probele individuale. In finala 
de dublu femei, după 5 seturi 
de luptă pasionaată și de mare 
spectacol, cuplul Zoia Rudhova, 
Svetlana Grinberg (U.R.S.S.) a 
întrecut cu 3—2 (17—21, 21—17,
21—15, 16—21, 21—14) perechea 
MARIA ALEXANDRU. ELEO
NORA 
Cuplul

rltat titlul de vicecampibn 
lumii, atît prin jocul furnizat 
ultima întîlnire cît și prin re
zultatele obținute în etapele an
terioare finalei. Sportivele noas
tre au eliminat în sferturile de 
finală cu 3—1 (16—21, 21—15,
21—18, 21—18) pe fostele cam
pioane mondiale, japonezele Mo- 
risawa, Hiroto, iar în semifi
nale au învins tot cu 3—1
(21—17, 18—21, 21—17, 21—15) pe
rechea Vostova, Karllkova (Ce
hoslovacia),

(Urmare din pag. I)

bâtă, pe „23 August", s-au 
prezentat circa 7Q 000 de 
bucureștenl. Cifră record, ci
fră pe care n-am înregis
trat-o, de mult, nici Ia me
ciuri interțări. Sîmbăta e a 
balurilor, mai nou și a nun
ților, să fie deci și a fotba
lului, tot o sărbătoare și el. 
Spun asta pentru că îmi pla
ce ifi mă bronzez, în vîntul 
primăverii, alături de 70 000 
de oameni și pentru că tri
bunele goale mă deprimă. 
Sîmbătă, timp de 180 de mi
nute, acest popor gălăgios al 
Bucureștiului, vesel și furtu
nos, și-a încurajat cu multă 
dragoste Idolii. Pe cel mai 
mare stadion al nostru s-a 
tranșat într-un fel soarta 
campionatului. In iunie, nu 
noi bucureștenii, ci arădenii 
vor umbla cu orhidee la bu
tonieră. Ne pare rău ? Bine
înțeles că da. Și bine-înțeles 
că vom fi cu toții alături de 
U.T.A. atunci cînd va intra 
în luptă pentru „Cupa cam
pionilor europeni".

Steaua șl Progresul ne-au 
prezentat doi vechi căpitani, 
pe Constantin șl Mateianu. Și 
pe urmă două goluri (cele 
realizate de Creiniceanu) de 
o frumusețe rareori întâlnită. 
„Profesorul" șl Mateianu, a- 
mîndol, și-au făcut datoria. 
Dar colegii lor mai tineri, 
unși cu toate saramurile și 
șprițurile de rigoare, au în
cleiat jocul, transformîndu-1 
într-o îmbrînceală prin no
roi. Fotbal, ca la cutia mi
lelor. Sau antlfotbal. Si era 
o dată o echipă C C.A. și una 
Progresul. Găleata cu gheață 
— șl știu eu ce spun 1 — pă
cătoasa asta de găleată pe

mulțî l-a dus de pe teren în 
tribune. Cine vrea aă joace 
fotbal nu caută adevărul pe 
fundul sticlei de un litru. Ci
neva din tribune, complet 
nemulțumit de spectacol, zi
cea : uită-te la ei, cînd intră 
pe gazon parcă vin aă întin
dă fete de masă pentru un 
chef la Iarbă verde.

Meciul vedetă ne-a aprins 
sîngele în artere. în primul 
minut chiar, Boc, nepot de 
împărat, l-a aruncat pe Dat- 
cu după o minge, trimisă 
șmecher apre dreapta, Datcu 
s-a întina, n-a putut prin
de, Neagu, mai Iute decît 
el, a parat în Interior și Oc
tavian Popescu a șutat, ne
iertător, în plasă. Rapldlștii 
a-au sărutat, dlnamoviștii au 
încremenit și Tăvi a zîmblt 
frumos. In tur, pe cînd juca 
la Jiul, la fel de calm și de 
precis i-a curățat și pe ra- 
pidiști. Dinamo a încercat 
apoi, pe tot parcursul me
ciului, să refacă echilibrul. A 
reușit să dea notă de frumu
sețe jocului, scorul nu l-a 
modificat. Pentru că Rapidul 
a acționat ca o echipă exce
lent pusă la punct. Apărăto
rii, în frunte cu Dan și Mo- 
troc (Motroc e supărat pe 
mine efi n-am închis ochii la 
luftul din partida cu Farul), 
l-au blocat pe Dumitrache și 
au curățat careul, iar mijlo
cașii Dinu și Dumitru (Dumi
tru a fost cel mal bun om al 
cuplajului) au trimis atacu
lui, dirijat fără greșeală de 
Octavian Popescu, mingi de«- 
cintate șl aurite.

Dinamoviștil mî s-au părut 
sleiți de oboseală. Chiar și 
Stoenescu, omul-sandviș (nu 
știu cîți jucători din Româ
nia ar accepta ca el rolul

de sacrificiu pe care e pui 
sfi-1 execute mereu) ne-a de
monstrat ci l-au lăsat puțin 
plfim inii. Corsarul roib, acest 
Dumitrache adorat de toată 
puștimea țării, n-a primit de 
la Ghergheli si Dinu nici o 
minge pe care s-o joace in 
cîrlige. înaintaș prin voca
ție, a foct nevoit să vină In 
apărare *i să culeagă. Și, In
tr-o clipă, care a cufundat 
stadionul In uimire si bucu
rie, s-a Inăltat, cum numai el 
Știa s-o facă, și cu capul a 
șutat Ia păianjen, unghiul 
unda stă la pin dă moartea 
portarilor. Dar „Tamango", 
prlntr-un reflex uluitor, s-a 
azvlrlit |I a respins cu pum
nul. In clipa aceea fiecare 
spectator s-a simțit răsplătit 
pentru toate minutele de chiu 
și jenă da pini aid

Marele careu bucureftean 
ara două laturi rtrlmbe. Șl 
Imî vine să mai zic că Rapid 
li Dinamo au împlna-o pe 
U.TA. spre ramura de măi- 
lln care sa dl învingătorilor.

P. s.
In drumul spre continentul 

scufundării. Vagonul ac ami
nă groază. Trage cu toate 
gurile de foc. U. T. A_. Ine*, 
după această lecție aspră, m 
va trezi. U.T.A., sînt convins 
că abia acum începe să ie 
bată.

La Bacău, atacantul* Hora 
a spuberat speranțele pru
na rilor.

La Craiova Oblemenco a 
înscris a ti tea goluri de dte 
avea nevoie ca cl urca în 
fruntea listei golgeterllor.

Campionatul începe al do- 
eotefiscl.

VOLEI
Două

derbiuri 
dramatice

Punctul forte al giulețtenHor — apărarea imediată 
Fotografiile paginii: VIOREL RABA

Cronica cronicii
„U" CRAIOVA — „POLI" IAȘI : 4—1. Spectatorii au asis

tat la două recitaluri. Oblemenco (autorul a 3 goluri) și Vlai- 
culescu, arbitru, care, cu fermitate, a dictat două lovituri de 
la 11 m și-o eliminare. Ii felicităm pe amindoi.

A.S.A. — PETROLUL î 0—0. Meci nul și la propriu și la 
figurat. Petrolul a obținut al doilea punct în deplasare. Mare 
cît roata carului. Andrei Rfidulescu a arbitrat cu erori su
părătoare pentru reputația 
rezultatul.

sa. N-au influențat, din fericire,

„U“ CLUJ — CRIȘUL : 
și-au dezamăgit suporterii, 
nonim. Crișul merită punctul obținut.

1—1. Meci foarte slab. Studenții 
Bungău, bombardierul, a fost a-

JIUL — FARUL î 3—0. Elevii lui Titus Ozon au adminis
trat 3 goluri Farului. Replica constânțenilor a fost doar., 
indisciplina. Tancu, pe bună dreptate, a fost eliminat.

U.T.A. — VAGONUL : 0—1. Stănoaie, prin golul înscrii în 
minutul 70, a repus campionatul în drepturi și a deschis un 
nou duel pentru titlu : U.T.A. — Rapid.

DINAMO BACAU — F. C. ARGEȘ : 1—0. Dramă piteștea- 
nă. Roșu a ratat victoria cu 10 minute înainte de sfîrșitul 
partidei. Dembrovschi, în schimb, a înscris în fatidicul mi
nut 87(1).

Relatările corespondenților noștri omit la capitolul remarcă, 
și nu întâmplător, pe selecționabili. Etapa de două zile nu le-o 
foit, se pare, prielnică. Mai puțin lui Dan, Raducanu 
și Dembrovski care au întrunit sufragii unanime. în rîndurile 
de mai jos veți afla și părerea selecționerului.

ANGELO NICULESCU despre meciul

ROMÂNIA FRANȚA

Divizia B

Seria T
Neamț — 
1—1 ; Chi- 
Politehniea 
Politehnica

Ceahlăul F. 
Met rom Brașov 
mia Suceava — 
Galați 1—1 ;
București — Metalul Bucu
rești 3—2 ; Portul Constan
ța — Progresul Brăila 2—0 ; 
Steagul roșu Brașov — Du
nărea Giurgiu 
tronica Obor 
Moreni 1—0 ; 
câni — Gloria 
Oțelul Galați 
C im pi na 1—0

In fruntea clasamentului 
a trecut echipa Steagul roșu 
cu 32 de puncte, urmată de 
Politehnica Galați cu 31 de 
puncte.

4—0 : Elec-
— Flacăra 
C.F.R. Paș- 

Birlad 4—2:
— Poiana

Seria II

Tiaii

Dapă ee. oficial nu ml 
se răspuaseee la două su
gestii făcute publice de Ia 
această rubrică, am apelat 
— cum promiteam lunea 
trecută — la a anume tre
cere ce presupun c-c am 
pe lingă unele persoane și. 
acum, sînt in măsură să 
comunic răspunsurile aștep
tate. Federația de fotbal a 
recepționat propunerea de 
a experimenta un nou sis
tem de punctaj, menit să 
incurajrțr spiritul ofensiv 
și — asa cum m-a informat 
președintele — incepind din 
toamnă, clasamentul la ti
neret și. poate, chiar la o

un debut 
seniori — 
in teamul 
Argeșului 
la tineret 

o

mai notat fncă 
Juventist — la 
portarul Ariciu 
derutate al F. C. 
— și faptul că
□ u s-a înregistrat nici 
victorie in deplasare.

Am fost de față la parti
da disputată pe Giulețti 
intre Rapid și Dinamo 
Rueurești și m-im convins 
eă nu pot scrie ceva despre 
rlrari fără să nu-l laud pe 
talentatul Badea. Împotrivi 
Progresului a Jucat apără
tor central și a primit de 
la antrenorul său nota cea 
■Mi mare din echipă, altă
dată a fost folosit fundaș

După o dispută de un 
dramatism, voleibalistele d» 
la Rapid au învins pe marea 
lor adversară, Dinamo Bucu
rești. Rapidistele și-au ad
judecat primele două seturi, 
nu atît datorită unui joc su
perior. cît modului inteli
gent în care au știut să spe
culeze greșelile jucătoarelor 
de la Dinamo, lngăduindu-și 
un moment de „respiro*^ toc
mai atunci cînd trebuiau să 
forțeze victoria, ele au per
mis însă dinamovistelor 
depășească 
prin care 
gind ușor 
Conduse cu 
decisiv atunci cînd nici cei 
mai înflăcărați suporteri nu 
le acordau nici o șansă, Sze- 
cheli, Tudora, Baga și Rebac 
au remontat spectaculos, 
n-au mal greșit nici o minge 
și, âcumulînd 10 puncte con
secutive au cîștigat la 14 ge
tul șl, totodată meciul : Ra
pid — Dinamo 3—2. Un meci 
de mare luptă, un adevărat 
derbi în care numeroasele 
greșeli tehnice și tactice ale 
jucătoarelor au fost com
pensate de dăruirea cu care 
s-a luptat pentru fiecare 
minge.

Derbiul masculin. Steaua— 
Dinamo a avut o desfășu
rare la fel de dramatică și 
spectaculoasă. Stelistii au 
debutat furtunos cîstigînd 
primul set la unu și pe al 
doilea Ia zece. Dar sistemul 
tactic al elevilor Iul T. Tfi- 
nase impune .eforturi imense 
li in următoarele două se
turi .steliștii au plătit tribut 
oboselii cedlnd la 13 ți la 5. 
Victoria finală a revenit e- 
chipei Dinamo cu 3—2 după 
mai bine de două ore de joe.

să 
momentul critic 
trecuseră, ciști- 
seturile 3 șl 4. 

14—6, în setul

OVTDIU PĂUN

într-o atmosferă de entuziasm, de exuberanță tinerească șl 
de... primăvară, în numeroase orașe din țară, s-au desfășurat 
Ieri, sub semnul unor dispute deosebit de aprige și spectaculoase, 
întrecerile penultimei faze, cea județeană și pe municipiul Bucu
rești, a Crosului tineretului. Deci, ultimul act al popularei com
petiții înaintea marei finale ce va avea loc la 11 mal la Tg. 
Mureș.

Iată, sintetic, aspecte relatate de reporterii șl corespondenții 
ziarului nostru prezenți la aceste întreceri.

BUCUREȘTI
întrecerile sînt deschise de... prologul defilării, în sunetele 

fanfarei, a celor circa 1600 de tineri sportivi. In frunte — ste
garii. Apoi, emoțiile startului în cele 6 probe. Iată-i pe primii 
doi clasați, în ordinea probelor, ce vor încerca sa facă onoarea 
Capitalei la finală : Aurica Beșliu și Maria Antonescu, Florin 
Sgondea și Marian Ionică, Gheorghina Iordache șl Nușa Zes- 
treanu, Mihai Olteanu și Constantin Ghiță, Pandelică Gavrilă 
și Florica Ludu, Vasile Florea și Romița Grosu. '

Indiscutabil, faza pe Municipiul București a fost o reușită or
ganizatorică. Felicitări Comitetului municipal șl comitetelor de 
la sectoare. Dar dincolo de această notă pozitivă, de frumoa
sele premii acordate primilor 5 clasați, se impun — și cît am 
fi vrut să nu le mai facem ! — și cîteva observații critice. A 
fost o prea mare aglomerație la sosire — numărul de concu- 
renți a fost prea mare și-a provocat învălmășală și busculade). 
Sugerăm ca la anul ,,promovările*' de la o etapă la alta, să se 
rezume la primii trei clasați. „Inovația" cu primii 10 clasați 
(se pare că 20 la sectoare) nu mai e stimulativă. Numeroși 
concurenți după primele sute de metri abandonau fuga pe

traseu fără să se sesizeze nimeni. Eforturile de la „finișuri" 
evidențiau lipsa unei pregătiri prealabile. Cea mai evidentă 
„fisură" a etapei Crosului însă este de natură... tehnică : ale
gerea traseului de jur împrejurul stadionului, este absolut 
Improprie. (S. Spirea)

TÎRGOVIȘTE. 460 de concurenți. A fost o întrecere intere
santă, trasee dificile, teren variat. Au cîștigat în ordinea pro
belor pe grupe de vîrste și distanțe : Gabriela Mănica, Vasllica 
Petre, Ecaterina Constantin Dumitru Marcu, Florea Grigora 
Bogdan Dumitrescu. (Florin Dragomlr)

IAȘI. Dulcele tîrg al legilor a foit tulburat de coloana celor 
600 de participant! la etapa județeană a Crosului tineretului. 
Desfășurate în Piața Unirii, aceste efluvii de tinerețe au stîrnit 
curiozitatea multor spectatori care au urmărit întrecerile ce 
s-au soldat cu următorii campioni : Onu Tamara, Truluciuc 
Silvia, Elena Mîndrilă, Dan Mușetoiu. loan Melinte, Nicolae 
Siminiceanu. (Ion Teodorescu)

CRAIOVA. Buna desfășurare a Întrecerii, care a dovedit de 
astă dată capacitatea organizatorică a Comitetului județean Dolj 
al U.T.C., a conferit acestei faze un caracter de spectacol spor
tiv, subliniind încă o dată frumusețea acestei discipline și ade
rența ei în mase. La capătul probelor disputate au urcat pa 
podium, în acordurile fanfarei Grupului școlar C.F.R., îmbrăcați 
in tricouri cu inscripția „Campion cros 1969" următorii tineri : 
Călinescu Marloara, Marian Giubelan, Georgeta Păuna, Ion Nlca, 
Tomlța Roșu, Aurel Preda. (V. Răvescu)

CLUJ. Aici, etapa județeană s-a desfășurat în condițiile unei 
foarte largi participări. 361 concurenți și-au disputat titlul 
de campion într-o întrecere în care *platoul Cetățuia, prin tere
nul variat, a făcut-o mai dificilă. Buna pregătire a acestora a 
adăugat întrecerii o notă de adevărată dispută atletică. Partici- 
panții — elevi, muncitori, militari, studonți — ay dovedit o bună 
pregătire. Crosul de la Cluj putea deveni o reușită dacă orga
nizarea tehnică nu ar fi fost pe alocuri deficitară. Printre cîști- 
gătorl se află Roman luliana. Nagy Margareta.''Achim Rozalia, 
Irimescu Petru etc. Cupa oferită de Consiliul județean Cluj al 
sindicatelor pentru cea mai bună participare a revenit munici
piului Cluj, pe locul II clasîndu-se Huedin laț, pe locul III 
Gherla. (Mariana Marolicaru)

în cadrul pregătirilor pentru 
meciul decisiv cu Elveția de la 
Lausanne — 14 mai — „trico
lorii14 întâlnesc miercuri, în noc
turnă, la Paris, echipa Franței se
toasă de reabilitare, după acel 
usturător 5—0 de pe Wembley.

Antrenorul Angelo Niculescu 
— într-o discuție despre acest 
meci — ne-a declarat :

— Cu toată importanța mectu- 
lui, pentru noi rămtne un joc de 
verificare. Dar dorim să rupem cu 
tradiția infringerilor tn meciuri 
de o asemenea factură. E vorba 
aici, în utimă instanță, și de pres
tigiul culorilor pe care le aperi. 
Apoi să nu uităm că presa fran
ceză știe foarte bine să pună 
„diagnosticul valorii" pe o echipă 
de fotbal. Meciul va fi un test 
și pentru francezi. Noul dirijor 
al reprezentativei Franței, Geor
ges Boulogne, după „catastrofa" 
de pe Wembley (0—5) — primul 
lui examen — și-a remaniat com
plet, echipa printr-o infuzie de 
tinerețe. Acum, în afară de 3 
jucători ceva mai vîrstnici, toți 
ceilalți au între 21—24 ani. Ne 
obligă și prin palmaresul meciu
rilor de verificare cu echipe de 
club susținute de adversari — din 
5 meciuri, trei victorii și două 
nule (în ultimul, cu Real Madrid, 
a învins cu 5—3 după ce au con
du! cu 3—0 și 5—1). Comparti
mentul forte — atacul unde, după 
cîte am aflat, excelează Loubet, 
Reveli și Horladi.

— Deci, suficiente motive de 
îngrijorare*...

— Dar nu într-o măsură alar
mantă. Ne așteptăm, desigur, din 
partea „speranțelor" Franței la o 
replică de forța, elan și comba
tivitate. Vom căuta, cu toate a- 
ceste atribute pe care le are, să 
na facem jocul. Ne interesează 
rezultatul, dar dincolo de acest 
obiectiv, urmărim să-1 încercăm 
și verificăm pe Ghiță în poartă, 
să ved cum se integrează în 
ansablul jocului Radu Nunweiller 
care-și va relua locul în națională, 
înloeuindu-1 pe I. Ionescu atît în 
postul de înaintaș central cît și în 
funcția tactică a jucătorului cu

razi mare de acțiune ca ți aceea. 
In plus de realizator.

— Obserram Cenții reforme 
toare tn echipă...

— Intr-un fel. Ii vom folosi 
pe Ghiță $i pe Râd□ canu dte 
o repriză, pe Anca ți Lupeacn. 
la fel cîte o repriză — (se știe 
că Sâtznarcanu e accidentat și. 
deci, indisponibil). Echipa pro
babilă va fi : Boc, Dan, Deleanu 
— Ghergheli, Dinu — Dem- 
brovschi, Rada NunweilleT, Du
mitrache, Lucescu.

— Afi văzut cuplajul. Cum 
apreciați evoluția selecționabili 
lor ?

— Selecționabilii, în special cei 
de Ia Dinamo, m-au dezamăgit 
Absolut toți. Au jucat nervos, n< 
s-au regăsit. Mă întreb ți eu de 
ce ? Slab a jucat și Hălmfigeaniț 
în schimb mi-au plăcut Dan ți 
Raducanu.

— Rezervele ?
— Mocanu, Hălmăgeanu, Na

ture seu, Tufan, Domide. In ve
derile noastre se află o serie de 
tineri care promit Ia ora actuală : 
Radu Ionescu, Caniaro, Dumitru, 
Uifăleanu, Oprea și alții, care-și 
fac „rodajul", acum în echipa de 
tineret. Conducerea tehnică a 
echipei va fi bucuroasă sfi titu
larizeze nume noi în națională. 
Dar s-o merite din toate punctele 
de vedere.

Forțile-s deschise...

C-S.M. Rcșila - CFJL 
Arad 2—4; CJH Cluj — 
A. S. Cugir 5—9 : Olimpia 
Oradea — C.FJL
ra 2—9 ; Chimia Km. Mi
cea — Iad. siraii C_ Turui 
1—9 ; Gai metaa Media* — 
Eleetroputere Craiova 9—9; 
.Metalul Tr. Severin — .Me
talul Hunedoara 3—2 ; Po
litehnica Timișoara — 
CS-M Sibiu 2—f; Minerul 
Baia Mare — Mfdăriaa 
Cluj 2—0.

In clasament rootin’jâ să 
conducă, detașat, echipa 
C.FJL Cluj cu 34 de punc
te, urmată de Olimpia O- 
radea cu 28 de puncte

< 
ii

«Iti
rarhiz echipelor desemne* 
ii promovări și retrogra
dări (divizia C 11 u B). va 
fi întocmit acordindu-se 
trei puncte pentru victorie, 
unul pentru egalitate $i 
cite un sfert de punct pen
tru fiecare gol marraL Cil 
privește sugestia adresat! 
Radiotelevixiunii. colegul 
Ion Ghițuleseti ne-a răs 
puns prin fapte: in 
transmisiile de ieri și-a ru
gat coiabcralorii &ă-și in
formeze auditorii și asupra 
rezultatelor juveatisle — 
ceea ee crainicii an făcui 
eu proaptitudine.

Trwind la rezultatele r- 
tapei. trebuie să «nsen1 
Băn — persanaL ea allean 
• fac cu deosebită satisfac 
ție — eă tinerii .Uaiversj- 
tățif" craiovene. învingi nd 
colegii ieșeni, »-aa distan
țat din nou la trei puncte 
de principalii lor contra 
candidați la șefia clasamen
tului — cadeții de La Ora
dea. învinși la Claj. Am

lateral ți pe partea lai 
v-a trecuL Ieri, a fast tri
mis ioainte. ea atacant cen- 
iraL ți a driblat a pasat 
a creat situații periculoase, 
a șutat zdravăn, a marcat 
spectaculos. .11 încercăm 
De mai multe posturi — 
imi spuneau antrenorii — 
pentru a redea unde să-l 
fixăm ca cel mai mare to
las pe acest talentat miax 
de 19 ani". Din Giulești am 
plecat. însă, și cu două a- 
mămeiuni : dinam o vis tul
Ion Constantin s-a înjurat 
tot timpul eu publicul, de 
parcă se afla la ușa cortu
lui. nu pe terenul de sport, 
iar organizatorii au prefe
rat sâ se uite la tribunele 
goale, decit &ă dea liberă 
intrare pe stadion copiilor 
«i eterilor. Exemplul clu
jean (acolo, pe Someș, puș
tanii au un sector al tor 
in care au acces gratuit), nu 
prinde deloc la BucureștL 
Noi vom mai insista.

<•
5..........

• atletism CAMPIOANA EUROPEANA
NU A FOST
De această dată, cnocnnu] re

publican de atletism al atieților 
juniori și-a meritat, cu prisosință, 
titulatura de concurs de primă
vară. Atât vremea, excelentă, dt 
și performanțele bune obținute 
în majoritatea probelor au con
tribuit ca intrarea în arena con
cursurilor din acest an a junio
rilor mari să fie de bun augur.

Cîteva performanțe bune la 
sprint, atit la fete, cît și la bă
ieți, ne redeschid speranța redre
sării acestor alergări, rămase* in 
anonimat în ultimul timp. La 
băieți, Sorin Păsula și Adalbert 
Darvaf, și-au împărțit victoriile 
la 100 m cu 10,6 sec^ perfor
mantă realizată de amin doi, ji la

PRIMITA PE
200 m cu 21,7 sec., realizată de 
Adalbert

La prăjină, concursul "inimi
lor mari a fost cîștigat !a «u» 
junior mic-: Cornel Anton cn un 
nou record pentru categoria lui 
de vîrstă : 4,19 m.

Am mai reținut performanțele 
„înâlțimiștilor" Csaba Doja — 
2,07 m și Marghiolița Matei —
l, 68 m., care urcă pe treptele 
valorilor internaționale. Antreno
rul gălățean Al. Dincă. afirmă că 
la antrenamente ea a trecut 1,78
m. , ceea ce o anunță un element 
de mare viitor. La 400 m plat 
Francisc Ghedeon a cîștigat cu 
48,9 sec., iar Gheorghe Suha a 
aruncat bila la 14,08 m. La pro-

de demifond-fond s-a re-C. VASILE

Ultima manșă a ștafetei 4 x 400 m. fete. Clipe de înfrigurare pe spafiul de schimb...

STADION I
marcat Petre Lupan, învingător 
la 1 500 m obstacole ți 3 000 m 
plat cu 4 : 15,3 ți 8 : 35,6 sec.

In sfîrșit, nu putem să nu ne 
oprim la rezultatul remarcabil al 
campioanei europene de juniori, 
Serafima Moritz, care a trimis 
sulița la 50,0*2 m. Păcat că acest 
rezultat a fost obținut fără spec
tatori, în afara stadionului, pe 
lingă ridurile lui înconjurătoare, 
pe un teren de zgură, denivelat 
și impropriu acestei probe. Este 
cu totul de neînțeles cum admi
nistratorii stadionului „Dinamo", 
în rîndul cărora se găsește și vice- 
campioana olimpică la suliță, Mi- 
haela Peneș, nu permit disputa
rea acestei probe pe un stadion 
sub motivul deteriorării gazonu
lui. Nu numai că practica nu a 
confirmat această „teorie", dar 
este un caz unic, atît la noi, ca 
și aiurea, ca această probă să nu 
se dispute pe stadion. Sîntem si
guri că, dacă președintele clubu
lui Dinamo, fost cîndva și el at
let, ar fi aflat de acest exces de 
zel al „administratorilor" săi, am 
fi avut ocazia să urmărim din 
tribună evoluția campioanei eu
ropene la sulița. Este necesară 
reconsiderarea urgentă a acestei 
hotăriri, fiindcă în curînd sînt 
programate să evolueze pe acest 
stadion campioanele și medalia
tele olimpice Lia Manoliu și Ml- 
haela Peneș.

SILVIU DUMITRESCU

Atenție la forma de execuție
toarele competiții oficiale, la 
Olimpiada de la .Miinchen mai 
ales, vum prezenta reprezen
tanți valoroși ?

— Fără îndoială. Apoi măsura 
luată de federație, în colaborare 
cu Ministerul Tnvățămîntulul, 
de a organiza un liceu cu pro
gram de gimnastică, este bine
venită întrucît un număr foarte 
mare de antrenori și antrenoare 
din țară vor pregăti tinerele 
talente și sper că din această 
„uzină" sâ iasă elemente de 
mare valoare pînă la J. O.

— Pe cine vedeți în echipa de 
fete — este specialitatea dv. — 
pentru „europene"?

— Pe lîngă Apăteanu văd 
participarea unor elemente ti
nere — Dornea. Turcu, Seco- 
șanu, Gheciov — a căror pre
zență într-o asemenea competi
ție înseamnă o experiență ex
traordinară. Dar ultima „deci
zie" o va da campionatul na
țional al maestrelor care se va 
desfășura

Ieri, s-au Încheiat, în sala 
Floreasca, întrecerile celei de-a 
XH-a ediții a „internaționale
lor- de gimnastică ale României.

Am aoliciîat SONIEI IOVAN, 
maestră emerită a sportului — 
componentă a „echipei de aur*4
— să comenteze evoluția gim- 
națtilor noștri.

— Mai intii, despre valoarea 
concursului...

— Deși au participat gimnaști 
ți gimnaste din mai multe țări 
cu tradiția în această disciplină
— Iugoslavia, R. D. Germană, 
Ungaria. Bulgaria, Franța — 
valoarea concursului nu s-a ri
dicat la un nivel prea mare. 
Îmi pare rău că unele țări de 
elită in gimnastică, participante 
la edițiile anterioare, cum sînt 
Uniunea Sovietică și Cehoslo
vacia, nu și-au mai trimis re
prezentanții. S-ar putea sâ fie 
și o măsură tactică de ultimă 
oră a federațiilor respective, în- 
trucit peste vreo trei săptămîni, 
în Suedia, vor avea loc „euro
penele*4.

— Cum 8-an comportat repre
zentanții noștri ?

— N-am avut adversari prea 
puternici așa că termenii de 
comparație, la a scară valorică 
înaltă, lipsesc. Au evoluat mai 
bine fetele, în frunte cu Rodica 
Apăteanu, campioana țării. Aș 
vrea să remarc o dominantă 
îmbucurătoare din acest con
curs : prezența... tinereții. Este 
o măsură binevenită introduce
rea jucătoarelor foarte tinere : 
Felicia Dornea (Bacău — elevă 
în clasa a VII-a), Rodica Seco- 
șanu (Timișoara, elevă clasa a 
X-a), Elisabeta Turcu (Ploiești 
cls. VIII-a), Mariana Gheciov 
(Timișoara, elevă) în concursuri 
grele, în compania unor gim-

naște consacrate din echipa 
noastră. In legătură cu clasarea 
Elenei Ceampelea pe locul II la 
sărituri și pe locul III la indivi
dual aș vrea să precizez că a- 
ceasta se datorește, după păre
rea mea, faptului efi și-a schim
bat compoziția exercițiilor (lipsa 
de concursuri au privat-o de 
asemenea de rodarea acestor 
exerciții). Consider că obținerea 
locului I de către studenta Ro 
dica Apăteanu dovedește serio
zitatea cu care s-a pregătit. Ea 
merita sincere felicitări pentru 
frumoasa comportare la toate

lată părerea maestrei 
emerite SONIA IO
VA N, care comentează 
„internaționalele1* 

gimnastică
d e

peste o săptămina la
V. CABULEAaparatele șl în special la pa

ralele unde exercițiul are va
loare tehnică și de execuție 
foarte ridicată.

— Unde s-a situat nivelul con
cursului, implicit al concurenți- 
lor, față de cerințele nivelului 
european ?

— Valoarea exercițiilor cores
pund cu cele de nivel european 
însă în concursurile de gimnas
tică nu este totul numai com
poziția exercițiilor cl și forma 
de execuție, capitol la care noi, 
ca șl oaspeții noștri, slntem de
ficitari.

— Constatăm o Infuzie de ti
nerețe in echipele noastre de 
gimnastică : este aceasta o ga
ranție, o certitudine că In vil-



COMUNICAT
cu privire la cea de a XXIII-a

sesiune specială a Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

(Urmare din pag. I)

xnomice. Comunitatea state- 
>r socialiste strîns legate prin 
(entitatea intereselor și sec
urilor fundamentale de clasă 

călăuzite de aceeași ideolo- 
ie marxist-leninistă, trebuie 
i se sprijine pe un sistem 
■ainic și stabil al diviziunii 
iternaționale socialiste a mun- 
,it care să asigure interacți- 
nea strînsâ a economiilor na- 
onale ale țărilor membre ale 
.A.E.R.
în etapa actuală, cînd tă
ie membre ale C.A.E.R. au 
□ținut succese însemnate în 
ezvoltarea forțelor de pro- 
iictie și înfăptuiesc trecerea 
1 metode mai perfecționate 
s gospodărire socialistă, cînd 
e rezolvă sarcinile folosirii 
lai complete a realizărilor 
?voluției tehnico-științifice, 
joririi maxime a eficienței 
roducției sociale și, pe a- 
?aslă bază, a creșterii nive- 
îlui de bunăstare al po- 
oarelor lor — în aceste con- 
iții apare necesitatea per- 
îcționării formelor și meto- 
elor existente și căutarea u- 
or forme și metode noi, mai 
Eiciente, de colaborare eco- 
omică. Este important ca a- 
îastă colaborare să devină 

mai eficientă, să contribuie 
iai bine la rezolvarea sarci- 
ilor care stau în fața fiecă- 
îi țări și a comunității ta
ior membre ale C.A.E.R. în 
nsamblu, îndeosebi in do- 
îeniul creșterii productivită-
i muncii, apropierii și ega- 
zării treptate 
ezvoltării 
instruirii victorioase a 
ialismului 
îtăririi unității țarilor socia- 
ste ca state libere, suverane 
. egale în drepturi. Aceasta 
a contribui la întărirea sis- 
»mului mondial socialist, la 
’purtarea victoriei 
?rea economică cu 
iul, la obținerea 
accese Tn lupta 
mperialismului.
Sesiunea . a stabilit sâ se 

•eacă la elaborarea princi- 
alelor direcții ale dezvoltă-
ii în continuare a colaboră- 
ii economice și tehnico-știin- 
fice dintre țările membre 
le C.A.E.R. și a măsurilor 
□ncrete privind realizarea a- 
estora pe o perioadă de pers- 
ectivă îndelungată. In dez- 
oltarea acestor măsuri se 
re în vedere, în primul 
înd, concentrarea atenției a- 
îipra perfecționării și adîn- 
irii formelor și metodelor de 
oordonare a planurilor de 
ezvoltare a economiilor na- 
onale, inclusiv sfera lucrări- 
>r de cercetare științifică și 
e proiectare, a producției, 
esfacerii și investițiilor, care 
rezintă interes reciproc, în- 
□cmirea de prognoze tehnico- 
tiințifice și economice. Mă- 
urile preconizate au, de a- 
smenea, drept scop dezvol- 
area în continuare a unei e- 
iciente și stabile specializări 
i cooperări internaționale în

a nivelelor 
lor economice, 

so- 
șî comunismului.

în intre- 
capltalls- 
de noi 

împotriva

producție, îndeosebi în ramu
rile care determină progresul 
tehnic. în procesul lărgirii și 
adîncirii colaborării în dome
niul științei și tehnicii se pre
vede dezvoltarea legăturilor 
între institutele științifice, 
tehnice și de cercetare, pre
cum și crearea de către ță
rile interesate, pe măsura ne
cesităților, de organizații in
ternaționale tehnico-științifice 
și de altă natură.

A fost acordată o atenție 
însemnată lărgirii comerțului 
reciproc/ folosirii mai active 
a relațiilor valutar-financiare 
și a creditului internațional. 
S-a ajuns la o înțelegere a- 
supra oportunității creării u- 
nei bănci de investiții a ță
rilor membre ale C-A.E-R. și 
îmbunătățirii activității Băn
cii internaționale de Colabo
rare Economică a țărilor so
cialiste. Participant^ la se
siune s-au pronunțat, de a- 
semenea, pentru dezvoltarea 
largă a legăturilor dintre 
ministere, organe economice, 
uniuni, întreprinderi și alte 
organizații din țările intere
sate.

S-a realizat înțelegerea de 
a se trece la elaborare de pro
puneri cu privire la îmbună
tățirea în continuare a activi
tății organelor C-AJLR. și spo
rirea rolului lor in organi
zarea colaborării. Sesiunea a 
subliniat necesitatea întăririi 
rolului bazelor contractuale, 
și, mai ales, a relațiilor eco
nomice de lungă durată din
tre țările membre ale Consi
liului.

Sesiunea a relevat o serie 
de probleme privind adîn- 
cirea legăturilor reciproce 
dintre economiile naționale, 
care urmează a fi studiate ul
terior în comun în scopul 
realizării unor soluții reci
proc acceptabile.

Sesiunea s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru dezvoltarea 
legăturilor economice reci
proc avantajoase ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu ce
lelalte țări socialiste, precum 
și cu alte țări ale lumii, in
diferent de orînduirea lor so
cială.

Sesiunea a exprimat con
vingerea unanimă că lărgirea 
și adîncirea continuă a cola
borării economice dintre țări
le membre ale C.A.E.R. co
respund necesităților vitale ale 
popoarelor care 
socialismul și
Chezășia acestui fapt constă 
în rolul conducător al narti- 
delor comuniste și muncito
rești. în întărirea continuă a 
statelor socialiste. în consoli
darea bazelor planice ale 
conducerii economiei naționa
le. în unitatea politică a ță
rilor socialiste.

Hotărîrile sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Re
ciproc au fost adoptate în 
unanimitate.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
lucru, tovărășească.

Rezultatele parțiale ale
referendumului din Franța
Președintele de Gaulle a declarat că ince- 

exercite funcția

construiesc 
comunismul.
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săptămîna pe glob
Intr-o Europă în care ae a- 

fîrmă pregnant aspirația către 
securitate și bună înțelegere, 
cooperarea economica constituie 
o modalitate de prim ordin ca
pabilă să favorizeze nn climat de 
destindere. Schimbul de valori 
materiale, legăturile multilate
rale pe plan științific și tehnic, 
apropie țările continentului, des
chid drumuri noi spre raporturi 
construite pe încredere mutuală. 
Aceste incontestabile realități au 
dominat lucrările celei de a 24-a 
sesinne a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. Pe de o 
parte, s-a luat act de procesul 
intensificării schimburilor între 
statele de pe continent, cn deo
sebire între Est și Vest (subînțe- 
legind prin aceasta nu numai 
zone geografice, ci statele apar- 
ținind unor sisteme social-poli- 
tiee diferite), exprimîndu-se de
zideratul ca aceste schimburi să 
se amplifice, înlăturînd acele re
stricții care le mai limitează. Pe 
de altă parte, s-a exprimat nă
zuința de a plasa activitatea Co
misiei în cadrul nou creat prin 
evoluția ascendentă a raportu
rilor intereuropene, de a valori
fica multiplu aptitudinile acestui 
organism general european. Este 
evident că progresul fiecărei țări 
depinde in primul rînd de fructi
ficarea în cadrul săli național a 
posibilităților de care dispune; în 
același timp nu poate fi ignorată 
necesitatea de a întreține rela
ții economice cn alte țări. O coo
perare autentică, reciproc avan
tajoasă, se poate, însă, baza nu
mai pe respectul independenței 
și suveranității statelor, pe nor
mele esențiale ale dreptului 
internațional, fiind incompati
bilă cu structuri suprastatale.

Dezbaterile din Comisia Econo- 
nomică a O.N.U. pentru Europa 
au relevat posibilitățile largi 
existente pentru dezvoltarea co
laborării economice europene. 
Concludent — sub raport bilan-

țier ca și în privința perspecti
velor — este faptul că schimbu
rile Est-Vest au crescut în 1968 
cu circa 7 la sută. După cum re
levă reprezentantul român Mir
cea Malița, „departe de a avea 
un înțeles strict practic, coope
rarea economică are o semnifi
cație mult mai adîncă". Experi
ența anilor din urmă pledează 
în sprijinul afirmației că deose
birile de ordin social-politic nu 
pot reprezenta o piedică în ca
lea unei colaborări rodnice.

gia electrică, lemnul, turismul 
etc. Realizarea unor proiecte co
mune în aceste domenii și în al
tele ar influența pozitiv proce
sul destinderii în Europa, ar 
contribui la crearea unui senti
ment de reală securitate. Dele
gația română a prezentat nume
roase propuneri practice, dintre 
care unele au căpătat forma u- 
nor rezoluții adoptate de Comi
sie. Cinci din rezoluțiile apro
bate au fost inițiate de România: 
cu privire Ia cooperarea științi-

Colaborarea eco
nomică europeană

Farticipanțiî la dezbateri s-au 
vădit preocupați de definirea di
recțiilor de perspectivă ale Co
misiei, pentru a se găsi moda
litățile de maximă eficiență în 
direcția stimulării cooperării 
intereuropene. Este evident că a- 
cest organism european poate a- 
coperi un teren mai amplu de 
activități. Intr-un moment în care 
relațiile bilaterale s-au înmulțit, 
iar schimburile s-au lărgit nu 
numai sub aspectul volumului, 
ci și al diversificării, formelor 
cooperării, Comisia dobîndește 
menirea de a cristaliza și gene
raliza experiența acumulată, 
deschizînd orizonturi noi cola
borării economice pe continent. 
Domenii importante în această 
privință sint comerțul, agricul
tura, transporturile, gazul, ener-

fică și tehnică, la cooperarea in
dustrială, la programul de lucru 
pe termen lung al Comisiei, la 
aplicarea metodelor celor mal 
moderne de stabilire și de tra
tare a informației statistice și la 
aniversarea a 25 de ani de Ia 
crearea O.N.U.

Dezbaterea de la Geneva a 
permis reliefarea posibilităților 
dezvoltării colaborării intereuro
pene economice și tehnico-știin
țifice, a aspirației către elimina
rea a tot ceea ce îngustează a- 
ceasta colaborare. S-a reliefat, 
încă odată, conștiința Interde
pendenței între o cooperare pe 
baze sănătoase și statornicirea 
unul climat de pace, securitate 
și bună înțelegere în Europa,

A-

Răspunzi nd unui apel 
al scriitorului Irving 
Wallace, o serie de oa
meni de artă și cultură 
din S-U-A. au hotărit să 
inițieze 
protest 
servirii 
rachete 
feguard".

Cu cinci luni înaintea alegeri
lor pentru Bundestag, influența 
acestora asupra vieții politice in
terne din R. F. a Germaniei se 
resimte din ce în ce mai mult. In 
urmă cu patru 2ile s-a consumat 
unul din momentele importante 
ale campaniei electorale din a- 
cest an : la Bad Godesberg, sub
urbia diplomatică a Bonn-ului, 
și-a desfășurat lucrările congre
sul extraordinar al social-demo- 
craților, a cărui principală sar
cină a fost aceea de a stabili 
platforma cu care partidul se va 
prezenta în toamnă în fața ale
gătorilor. Alături de probleme 
practice (confirmarea lai Willy 
Brandt drept candidat al parti
dului la postul de cancelar al 
unui eventual guvern federal 
condns de social-democrați pre
cum și a deținătorilor a cîtorva 
din principalele portofolii ale u- 
nui asemenea guvern — KarI 
Schiller Ia economic, Helmut 
Schmidt la apărare etc), con
gresul a stabilit poziția social- 
democrată față de citeva pro
bleme capitale ale politicii io
te rac și exterae Teit-germane. 
Citeva aspecte sini demne de re
țin bL Astfel, in prahiema parifiei 
fată de R- D. GermaaL care a 
scai In eeacrnl dezbaterilor can- 
gn^riri ra privire ia paHiiea 
exacrak. s-aai fieal nazale vaci 
reaiiBSe ale naar delegați. în 
serial din iandnrile Hesza-«ad 
și Schleszrîg-Halsteta. ecntrele 
IraAiiaaale ale sliagii sac tal-de- 
aaaoate. eare cereaa stabilirea 
de rdațB narnule intre Repu- 
Hiea Federala și Republica De- 
maerată Germană ta state suve
rane ai egale in drepturi*'. Ace
leași delegații se pronunțau pen
tru reeunaașterea frontierei O- 
der-Neisse și a nevalah iii tații de 
la Ineepnt a acordurilor de la 
Mânefaen. Și, deși aceste cereri 
nu an putut obține majoritatea 
ia congres, textul adoptat vor
bind Btmui de „înțelegere și co
operare reglementată" a eelor 
dană state germane, congresul a 
aprobat linia de an mal accen
tuat realism adoptată in ultimii 
doi ani de conducerea partidului 
in această problemă.

Majoritatea observatorilor con
sideră că platforma adoptată la 
Bad Godesberg a creat noi pre
mise pentru o înțelegere a so- 
cial-democraților cu liberalii, în 
special datorită apropierii punc
telor lor de vedere in problema 
germană. Ambele partide au do
vedit însă multă precauție în de
clarațiile cu privire la o coaliție 
guvernamentală în toamnă, fi
nind seama de faptul că cei ce 
vor decide în ultimă instanță vor 
fi alegătorii vest-germani. In ac
tuala constelație politică, P.S.D. 
se teme că ar putea pierde o

dreapta, unde P.N.D. va capta 
probabil elementele conserva
toare care votau pînă în prezent 
pentru creștini-democrați, cit 
și spre stînga, unde succesul so- 
cial-democraților, participant! 
pentru prima oară după război 
la guvern, în citeva sectoare 
chele (economie, justiție, politică 
externă) constituie un îngrijoră
tor punct de atracție. In sfirșit, 
partidele vor trebui să țină cont 
de ampla mișcare de contestare 
și revendicare a tineretului vest- 
german din ultimii 2—3 ani, pen
tru a-și menține cit de cît adezl-

Incertitudini pre

electorale la Bonn
I

AMMAN. — Schimburi de 
scuri de armă automată și mor- 
iere s-au produs peste fluviul 
ordan între trupele israeliene $î 
wdaniene, a anunțat un purtător 
e cuvînt militar iordanian. Tru- 
ele israeliene au deschis foc a- 
□pra pozițiilor iordaniene în re- 
iunea Mindassa, în partea de sud

Văii Iordanului și în apropie- 
e de localitatea Adassiyeh, în 
ordul Văii Iordanului. Două per
oane au fost rănite.

Rezultatele convorbirilor, men
ționează observatorii politici din 
capitala libaneza, au demonstrat 
existența unor divergențe pro
nunțate între reprezentanții di
verselor organizații politice li
baneze, astfel incit perspectiva 
alcătuirii rapide a unei noi e- 
chipe ministeriale nu este, deo
camdată, luata m considerare cu 
prea mult optimism.

TEL AVIV. — Forțele israelie- 
ie au deschis, duminică, foc de 
rmă automată în două reprize 
mpotriva unor posturi militare 
nstalate de cealaltă parte a flu- 
iului Iordan, ca ripostă la ac- 
iunea unităților iordaniene, a 
[eclarat un purtător de cuvînt 
nilitar. In timpul incidentelor, 
in soldat israelian a fost rănit.

După demisia cabinetului con- 
hts de Rashid Karame, viața po- 
îiică libaneză continuă să fie 
lominată de consultările care au 
oc la Beirut tntre președintele 
Charles Helou și reprezentanți ai 
liverselor partide și organizații 
lin țară.

In cadrul convorbirilor, reia- 
ează corespondenții de presă, 
iți fost abordate o serie de pro
bleme referitoare la evoluția si- 
uației interne libaneze și, in 
nod deosebit, la diversele împil
ații ale reprimării unei manifes- 
ații a refugiaților palestinieni, 
'.are a precedat demisia guver
nului Karame.

• APROXIMATIV 1 
de alegători italie*! vor fi 
chemați ie lua iaate ia fata 
■rnelar peotre rei>ootrea 
coasiliUor ■uicipaie și re
gionale. s-a aautat oficial 
ia Rama. Alegerile peaira 
orgaaele leeaJe la Italia ■■ 
se desfâaeară pe seară aalie- 
nală. ci pe gropari de erape. 
Astfel, la S iaair vor avea loc 
alegeri peat re reiuoirea 
coalițiilor m«iw ici pale ia 333 
de orașe die Italia. La 15 te
nie va fi aleaaă admi
nistrație die Sardinia. ua 
dintre regiunile antooome ale 
Italiei.

• PRIMUL ministru al 
Olandei. Piet de Jong. va e- 
fectua. începi nd de Ia 27 mai, 
o vizită oficială in S.U.A.. la 
invitația președintelui Ri
chard Nixon, a anunțat pur
tătorul de cuvînt al Casei 
Albe. Ronald Ziegler. El va 
fi însoțit de ministrul de ex
terne, Joseph Luns, și va a- 
vea o serie de convorbiri cu 
oficialitățile de la Washing
ton în cursul cărora vor fi

Proteste
in Venezuela

de

• OPINIA publică din Ve
nezuela protestează împotri
va intențiilor S-U-A. de a im
pune restricții asupra impor
turilor de petrol din această 
țară. Președintele Venezue
lans. Rafael Caldera, a decla
rat în cadrul unei conferințe

R. S. CEHOSLOVACA. — Hala de montaj o Uzinelor de camioane din Banovce

de presă că orice hotărire 
ta legătnră cu ex

porturile peCch^u venezue- 
lean spre ptata S-U-A. „va 
avea un ecou negativ în în
treaga A’ra'ri^ă T .ațină" Po
trivit rela=Ari-<-r agenției 
UJP-U la Caracas s-a anunțat 
crearea „Comitet națio
nal de apărare'*, din care fac 
parte oameni de afaceri, li
deri politiei si fruntași sin
dicali. Comitetul a cerut gu
vernului S-U-A. să nu ridice 
piedici ta calea exporturilor 
venezuelene de petrol pe pia
ța no rd-americană. S-a anun
țat că proteste împotriva a- 
cestei măsuri vor fi exprima
te și cu prilejul demonstra
țiilor din ziua de 1 Mai.

• RASPUNZIND mesaj ului de 
felicitare transmis de președin
tele indian. Zakir Hussain, cu 
ocazia instalării sale ca preșe
dinte, mareșalul Yanha Khan. 
jefui statului pakistanez, a men
ționat că „Pakistanul dorește 
să coopereze cu India. în vede
rea normalizării relațiilor dintre 
cele două Uri-, relatează agen
ția Associated Press. EI a adău
gat că un asemenea lucru ar fi 
posibil grație unor acorduri paș
nice care să reglementeze dispu
tele dintre cele două țări pe baze 
onorabile și echitabile.

Situația la Overri
• TRUPELE nigeriene stațio

nate Ia Owerri și ea re an fost 
obligate să părăsească orașul în
că de marți aveau un efectiv de 
1 500 militari, a declarat unui 
corespondent al agenției France 
Presse colonelul Ogbugo Kala, 
comandantul celei de-a Il-a di
vizii a trupelor biafreze.

El a adăugat că trupele nige
riene au fost obligate să se retra
gă cu aproximativ 8 kilometri șl 
că sint încă înconjurate de uni
tăți biafreze care încearcă să le 
taie retragerea spre Port Har
court. Colonelul Kalu a arătat, 
pe de altă parte, că forțele hia- 
freze au capturat o mare canti
tate de muniții pe care trupele 
nigeriene nu le-au putut distruge 
sau lua cu ele în timpul retra
gerii.

Eliminarea unor privilegii se
culare, cerința sufragiului uni
versal în sistemul electoral (în 
prezent sint privați de dreptul 
de a vota, pe baza criteriului 
vetust al averii, 25t Ml de nord- 
irlandezi), lupta pentru drepturi 
civile — sînt problemele care 
domină de luni de zile scena po
litică a Irlandei de nord. Te
rence O’Neill promisese înainte 
de alegerile de la 24 februarie 
eă guvernul va elabora măsuri 
concrete și urgente privind a- 
cordarea de drepturi sociale și 
civile populației catolice. Piedica 
numărul 1 în adoptarea oricăror 
hotăriri in această privință o 
reprezintă opoziția extremiștilor 
protestanți, destul de puternică 
și pentru care necesitățile im
puse de realitate nu contează 
iar avertismentele lansate de 
O'Neill (raliat acum în mod ofi
cial militanților care luptă pen
tru principiul „Un om — un 
vot") că își va înainta demisia 
nu pare să-o fi impresionat, atît 
timp cît înșiși liderii ei. Brain 
Faulkner și William Craig, as
piră Ia conducerea guvernului. 
Demisia Iui Chichester Clark, 
ministrul agricultorii (a patra 
din decembrie 1968) indică clar 
că prăpastia se lărgește între a- 
ripîle partidului unionist aflat de 
50 de ani la putere. Pentru mo
ment, conștient de întorsătura 
dramatică pe care au luat-o e- 
venimentele, cabinetul a decis, 
după cinci ore de dezbateri, mo
dificarea actualei legislații elec
torale fără să precizeze și moda
litatea concretă de realizare a ei 
pentru alegerile din 1970. Ime
diat după ședința Consiliului de 
Miniștri s-a întrunit grupul par
lamentar al partidului unionist 
care a adoptat la rîndul lui cu 
28 voturi (22 contra) propunerea 
prezentată de O’Neill. Hotărîrea 
guvernamentală a fost primită 
cu reținere de „Mișcarea pentru 
drepturi civile" înființată în 1966 
și al cărui obiectiv este deplina 
egalitate politică pentru toți 
nord-irlandezii. catolici și pro
testanți. Ea consideră aceste 
concesii „venite prea tîrziu și 
reduse".

pane a alegătorilBr săi fie fa 
isvaarea .„\ețiaaii Pragreialni 
De«®craiif° — b alianță electo
rală de liaga care grnpeaxă Par- 
tidal Cam naist German, nea înfi
ințat. • serie de organizații neu- 
traliste saa pacifise de felnl MU- 
□innii Germane a Păcii" precum 
și grupe izolate ale eterogenei 
„Opoziții extraparlamentare" — 
fie în favoarea liberalilor înșiși-

Această din armă posibilitate 
nu ar împiedica formarea „micii 
coaliții" social-democrato-libe- 
rale, dacă liberalii ar înregistra 
cu certitudine creșteri. Dar nici 
aceștia nu sînt lipsiți de griji. 
Simptomatică în acest sens a 
fost trecerea recentă la creștin- 
democrați a trei membri liberali 
de tendință conservatoare ai 
landtagului din Saxonia inferi
oară.

U.C.D.—U.C.S. se teme, dease- 
menea, de pierderi atît spre

■nea și voturile unei importante 
Părți a alegătorilor tineri. Decla
ring îndreptățită critica tinerilor 
la adresa instituțiilor de învăță- 
mînt existente, congresul de la 
Bad Godesberg nu făcea decit să 
încerce un pas în întimpinarea 
acestui tineret cuprins de neli
niște și dornic de schimbare.

In condițiile in care corpul 
electoral vest-german este cu
prins de mișcare și nici unul 
din partide nu-și face Iluzii cu 
privire la obținerea majorității 
absolute, se consideră că lupta 
electorală între cele trei partide 
va respecta și în continuare, în 
ciuda tendințelor polemice și de 
delimitare, regulile de joc obser
vate și pînă în prezent, care să 
păstreze intacte toate posibilită
țile de coaliție între ele, inclu
siv pe cea a „marii coaliții".

Confruntarea grupurilor rivale 
de demonstranți — pe de o 
parte militanții catolici, pe de 
altă parte extremiștii reverendu
lui protestant Jan Paisley (or
ganizatorii unor acțiuni tero
riste : trei explozii succesive la 
bazinele colectoare de apă pota
bilă care au lăsat Relfast-ul, 
practic, fără apă) — inflamează 
continuu situația politică, în- 
greunînd găsirea unei soluții.

La Dublin se reamintește că 
constituția Republicii Irlanda de-

bătă în Ulster pentru a întări 
trupele deja existente, pare să 
reprezinte mai de grabă un fac
tor de presiune în vederea unei 
posibile domoliri a pasiunilor.

Expouenții partidului laburist 
s-au manifestat pentru modifi
carea treptată a sistemului e- 
lectoral („nu știu cum ar putea 
fi apărat cel vechi" — declara 
în acest sens James Callaghan) 
și condamnă pc extremiștii pro
testanți care încarcă voit atmos
fera. Extremiștii protestant! din

încordarea din

Irlanda de nord

finește insula în întregime ca 
fiind teritoriu național. Săpta- 
mîna trecută Frank Aiken, mi
nistru de externe al Irlandei, a 
avut o întrevedere de 50 de mi
nute cu U Thant pentru a-1 in
forma despre situația din nordul 
insulei. Divergențele existente 
de foarte mult timp, intre Lon
dra șî Dublin au ieșit așadar 
din cadrul lor bilateral, puțind 
să se transforme, remarcă ob
servatorii politici, într-un con
flict acut. „Dacă noul val de 
violențe se va întinde, englezii 
nu vor putea evita confruntă
rile — avertiza THE NEW 
YORK TIMES — care vor re
deschide răni vechi și vor atrage 
consecințe dezastruoase pentru 
relațiile anglo-irlandeze". Anglia 
nu se arată dispusă să intervină, 
iar noul contingent dislocat sîm-

Irlanda de nord doresc o inter- 
zenție militară brutală a Angliei 
deoarece se tem că adoptarea 
principiului „un om — un vot" 
ar da drepturi politice depline 
populației catolice și ar echiva
la cu sfîrșitul dominației lor uni
laterale.

Sînt greu de prevăzut elemon- 
tele care ar putea duce la elimi
narea definitivă a cauzelor ten
siunii politice pentru o norma
lizare a situației. Doar modifica
rea parțială a legislației electo
rale s-ar putea să fie insufici
entă. Rămîn multe anacronisme 
ce se cer înlăturate $1 nu este 
limpede dacă O’Neill este dispus 
să meargă pînă la capătul dru
mului.

EUGENIU OBREA 
BAZIL ȘTEFAN 
DOINA TOPOR
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