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BELȘUG LA TOAMNA!
Traducînd în viață măsurile 

recentei Hotărîri a Consiliului 
de Miniștri cu privire la pro
gramul de lucru al unităților a- 
gricole pentru zilele de 1—4 
mai, dornici să obțină 
cît mai mari la hectar, 
cooperatori, lucrătorii 
prinderilor agricole de ___
din cele pentru mecanizarea a- 
griculturii din județul Olt au 
însămînțat cu porumb, în zilele 
de 1, 2 și 3 ale lunii, peste 20 000 
de hectare. „Cele trei zile — 
ne-a declarat tovarășul Nicolae 
Georgescu. directorul adjunct 
al direcției agricole a județului 
Olt — au înregistrat cel mai 
înalt ritm de lucru din actuala 
campanie1*. Cu această suprafa
ță, însămînțările s-au ridicat, în 
întregul județ, pentru coopera
tivele agricole de producție, la 
peste 90 la sută. Celor 48 de 
unități cooperatiste, care pină 
în seara zilei de 30 aprilie în- 
cheiaseră campania de însă- 
mînțări, li s-au adăugat încă a- 
proape 50. In cursul zilei de 
joi, in jurul orei 10. pe adresa 
direcției agricole județene au 
început să sosească astfel de 
telegrame și note telefonice : 
„Vă aducem la cunoștință că, 
în cinstea zilei de 1 Mai, chiar 
acum, la ora cînd transmitem, 
am terminat însămînțările de 
primăvară** — anunța Tudor 
Andreescu, contabilul șef al 
C.A.P. „Drumul belșugului1' din 
Recea. Au urmat, apoi, comuni
cări din Cîrcov, Celeiu. Corabia, 
Radomirești si din alte loca
lități.

Prezențl în unități de la pri
mele ore ale dimineții, specia
liștii Direcției agricole județene

recolte 
țăranii 
între- 

stat și

șl al Uniunii cooperatiste au dat 
îndrumări, au operat mutații 
de mașini și tractoare, de pe o 
parcelă pe alta, dintr-o unita
te în alta. La Străjeștii de Sus, 
unde spre ora prînzului se se
mănau ultimele brazde. Nicolae 
Cojocaru, directorul I.M.A. Gă- 
neasa, a luat măsuri de dirijare 
a tractoarelor și semănătorilor 
devenite disponibile către C.A.P. 
Doba, unde mai erau de însă- 
mînțat 400 de hectare. Aceeași 
mobilizare masivă de forțe am 
întîlnit și la C.A.P. din Gănea- 
sa, Pleșoiu, Străjeștii de Jos, 
unde sute de cooperatori lucrau 
în vii și în grădinile de legume, 
iar semănătorile mecanice, ori 
trase de animale, la semănatul 
porumbului. La C.A.P. din Vă
leni, unde, pînă săptămîna tre
cută. din cauza umidității mai 
ridicate, nu se putea lucra decît 
pe mici suprafețe, inginerul 
Nicolae Georgescu, de la Direc
ția agricolă județeană, ne pre
zenta un plan de organizare a 
forțelor mecanice și atelajelor,

menit să ducă, în cîteva zile, 
la terminarea semănatului po
rumbului pe toate cele 600 hec
tare. „Din unitățile vecine, ne 
spunea interlocutorul nostru, 
vom aduce, începînd de miine, 
încă 80 de tractoare1'. Coopera
tivele agricole de producție din 
Titulești, Stoicănești, Recea, 
Priseaca, Crăciune și altele au 
atins un ritm maxim de lucru, 
datorită faptului că mecanizato
rii au trecut la executarea ară
turilor și pe timp de noapte, 
iar la însămînțare se muncește 
în schimburi prelungite.

Bilanțul primelor zile de mai 
este mărturia vie a hotărîrii 
țăranilor din acest județ, a lu
crătorilor din I.A.S. și I.M.A.- 
uri, a specialiștilor organelor 
agricole județene, de a recupe
ra în cel mai scurt timp — și 
la un înalt nivel calitativ — în-
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Proletari din toate țările, unm-vă'!
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fHEORGHE SUCIU

Printr-o asemenea organi
zare nu înțelegem deloc afi
șarea unui orar sau legarea 
colțurilor de batistă ca să nu 
uităm cutare lucru. Cînd >m 
atacat cu toți nervii si cu 
toată dorința o întreprinde
re nu mai poate 
de vreo „uitare**, 
început un lucru, 
să stăruim să-l 
Cum să facem să-l 
să-l începem, 
foarte 
această 
gol ca fructele pomilor de 
pădure. Cum să începem, e 
foarte greu. Brâncuși, care a 
isprăvit cîteva capodopere, 
spunea cu marea Iul înțelep
ciune : „Lucrurile nu sînt 
greu de făcut, ceea ce e 
greu e să ne punem în sta
rea de a le face**.

JTar să plecăm de la faptul 
dpam început ceva, datorită 
inspirației, întîmplării ori 
premeditării. Am pus un nod 
la o ață, deci trebuie să și 
coasem ceva. Acum una din 
chestiunile principale cure ni 
se pun în față este aceea de 
a ne organiza optim, de a 
face tot ce c posibil să nc 
putem organiza astfel. In ca
zul acesta, unele sfaturi pri-

fi vorba 
Cînd am 
normal e 
isprăvim, 
intuim și 

e 
in 
în

asta, da, 
greu, sfaturile 

direcție cad

mite pot să fie utile, expe
riența altora, de asemenea, 
Totuși, pentru că întreprin
derea în care nc-am anga
jat e mal mult sau mal pu
țin numai a noastră, sfaturi
le altora șî experiențele al
tora trebuie să le cercetăm 
cu prudență. Ele au izvorît 
din alte „lucrări și zile1*, și, 
ca atare, întreprinderea noas
tră le poate accepta după 
cum Ie și poate refuza, ca 
nefiind în conformitate cu 
ea. Sfaturile și experiența 
reieșite din și după săvîrși- 
rea unei opere bune sau 
acțiune dc seamă au o valoa
re generală pe care nu o 
putem cu nici un chip ne
glija. Faptul, de pildă, că un 
om de știință lucra x ore pe 
zi, că ieșea de la bibliotecă 
sau din laborator de fiecare 
dată exact la același minut, 
incit lumea își potrivea cea
sul după umbletul lui, ne-ar 
putea chiar dezarma, cînd 
noi nu putem — deocamdată 
— lucra încontinuu decît o 
zecime din acela x de timp 
al savantului. Putem atunci 
face ca sportivii, să ne antre
năm, să evităm clipele de 
oboseală printr-un efort chib
zuit, să ne mărim, cu alte 
cuvinte, capacitatea de mun
că. Dar va fi destul atît? 
Munca și voința noastră o 
punem în slujba întreprin
derii la care nc-am angajat 
șl oare ea, această între
prindere, nu ne dictează le
gile de muncă și de voință 
care-1 sînt conforme ? Cre
dem că da. Iată că de la un 
timp avem impresia ca mun
cim mai puțin și mai dega
jat și 
noastre 
înainte.
îl avem 
prin preajma 
crării noastre. înseamnă că 
s-a produs înăuntrul nostru 
tocmai ce înțelegem prin 
organizarea intimă. O ase
menea organizare presupune 
maximum de randament cu 
minimum de efort. Numai

totuși sporul muncii 
e mai mare decît 
Sentimentul acesta 
cînd sîntem cam 

jumătății lu-

(Continuare în pag. a 11-a)

ln comuna Vitănești, județul 

Teleorman, sînt concentrate 

toate forțele pentru încheierea 
grabnică a semănatului
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EXIGENȚE Șl DEFICIENȚE
PE „SCENA" ACTIVITĂȚII

CULTURAL-ARTISTICE
STUDENTESTI

Pentru a deveni un bun profe
sor iți Lrebuie, cert, vocație, a 
cărei afirmare începe o da
tă cu pasiunea, pentru spe
cialitatea aleasă. Dar nu este 
mai puțin adevărat că în 
sfera vocației — îndeosebi a- 
lunei cînd este vorba despre ti
neri care după absolvirea facul
tății vor fi chemați să transmi
tă cunoștințe si să modeleze cu
noștințe — se integrează și preo
cuparea, interesul pentru dome
niul vieții cultural-artistice.

Subliniată, în cadrul Conferin
ței a Vil-a a U.A.S.R., ca o com
ponentă de seamă a vieții stu
dențești. prezența studenților în 
activitățile cultural-artistice. se 
propune, în momentul de față, 
unei dezbateri atente, sub sem
nul unor exigențe superioare ca
litativ.

La Oradea am discutat, 
pe această temă, cu cîti- 
va s tu den ți din colectivul de 
artă dramatică al Institutului pe
dagogic de trei ani. Teatrul re
prezintă pentru acești tineri o 
permanentă îndeletnicire crea
toare. Am cunoscut și alți stu- 
denți cu preocupări pentru artă. 
Formația de dansuri populare

din institut a cucerit, cu un an 
in urmă. Marele premiu al Festi
valului artei studențești, 
se pregătește 
confruntări. “ 
tia de care 
studenților, 
publicului orâdean 
pentru membrii acestei form=^t. 
o frumoasă carte de vizită. De 
prestigiu și de simpatie si.- buiw 
ră, însă. și alte formații : a* - 
samblul folcloric, orchrstr-a de 
muzică ușoară, grupul dc recita
tori... De fapt, sînt atît de îăăÂe 
asemenea formații Și as Aziluri 
aici, la Institutul pedagog: •: de 
trei ani din Oradea, incit s-a 
reușit performanța ca în 
tatea artistică să fie 
aproape toți cei 763 de țhsA—îti.

rep-^r >e a 
Mcwihrii 

taleat re- 
impresțo- 
rind, este 

li-

Ac_jn
pentru v»«--i-^ 

Prestigiul și supu
se bucură in rîndo’ 
cadrelor didactice s 

cof«3Urt :-v

Am fost martor la o 
formației de dansuri, 
acesteia posedă un 
marcabil. Ceea ce 
nează însă, în primul 
efortul cu care se dăruie ■ t 
Cu aceeași dăruire participi la 
repetiții și studenții din colecti
vul de arta dramatica. Accsștî 
formație și-a reînnoit efectivul îr. 
actualul an universitar. ..Actorii- 
care au înființat formația sînt

Zile de primăvară în parcul Herăstrău din Capitală
Foto : C. RADU

Un cerc de navomodelism, unul de arheologie și turism 
subacvatic, altul — în perspectivă — de oceanografie... 
Cercuri ce reprezintă, pentru tinerii constănțeni care le frec
ventează, și posibilități de specializare, și tentația unor ori
zonturi ale cunoașterii din care nu lipsesc poezia și pitores
cul. Dar sînt fructificate — pentru aceasta — toate posibi
litățile pe care le oferă orașul ?

Pornim de la o remarcă, au
zită intimplător : ani la rînd 
titlurile de campioni republi- 

£ câni in concursurile de navo- 
“ modelism au fost cîștigate de 

constructorii din Alba Iulia. Lu- 
• cru oarecum surprinzător dacă 

ținem cont că la întreceri luau 
parte și competitorii veniți din 

• locuri cu profil nautic ■prin ex
celență. Se sublinia astfel ideea 
că pasiunea pentru tehnica apli- 
cativă — în cazul de față adre- 

V activității modeliștilor
navo — poate fi cultivată oriun
de dacă talentul găsește teren 
favorabil. Este acesta un motiv 
să credem că în localitățile a- 
vantajate, din diferite puncte 

• de vedere, activitățile tehnice — 
aplicative, nu trebuie să capete 
un profil mai accentuat? Cu alte 

• cuvinte, pot fi disociate pasiu
nile de posibilitățile locale 
atunci cînd se dimensionează 
olanul de activitate în 
sens ?

Ne aflăm la Constanță.

•
 toate motivele să credem 
nerii din oraș n-au 
afara a ceea ce am numi aici 

_ atracția esențiala : navomode- 
9 lismul. Presupunerea noastră 
se adeverește : la Casa de cul
tură funcționează un cerc al 

A constructorilor de micronave al- 
w cătuit din 20 de tineri — munci-

torî, elevi, funcționari. Ca fina
lizare a orelor consumate în a- 
telier, timp în care iau naștere 
modele de nave de diferite 
tipuri, tinerii constructori vi
zează participarea la diferite 
concursuri. Ni se relatează că 
tînârul Marian Moldoveanu, 
strungar la Direcția Navală Ma
ritimă. confecționează, complet 
din material plastic, macheta 
cargoului ,,Leonardo da Vinci*'. 
Așa cum își desfășoară activi
tatea în prezent, cercul navomo- 
deliștilor din Constanta poate fi 
considerat favorabil nu numai 
cultivării pasiunii pentru teh
nica aplicativă ci și plantării, 
răspîndirii ei în rindul tineretu
lui. Nu trebuie omis un aspect 
esențial : influența pozitivă
exercitată dc conducătorul cer-

cuiul. In cazul de fată el se nu
mește Constantin Oaie, om cu 
experiență, priceput. pasionat, 
aflat de 12 ani în fruntea acti
vităților consacrate confecțio
nării de modele.

Dar Constanța ni se pare că 
se află tocmai în categoria așe
zărilor ..privii egiateu dc care 
aminteam mai sus. Amendamen
tul nostru nu privește, preci
zăm. ceea ce este în prezent. 
Ne referim la ceea ce ar putea 
stâ, se facă. în domeniul navo- 
modelismului de exemplu, la 
Constanța. Să ne explicăm. In 
oraș funcționează două instituții 
școlare cu profil de marină. 
Alături de ele există și o scoa
lă profesională care pregătește 
constructori do nave. Nu vi se 
pare că aici, intr-un asemenea 
cerc pot fi nns’e în mișcare pri
mele pîrghii de depistare si ori
entare a pasiunii pentru viito
rii specialiști ? La o anumită 
vîr9tă activitatea în cerc poate 
decanta categoria celor cu apti
tudini de cei Caracterizați doar 
de voința de a lucra. Un prelu
diu cît se poate de util, activi-

nropriu-zisă mijlocind 
contactul direct cu viitorul te
ritoriu al muncii. intervine 
anoi posibilitatea de sinteză * 
diferitelor 
prinderi, 
profesiei.
pentru a nu rămîne doar Ia un 
grup restrins de tineri, antre
nați efectiv în sfera navomode- 
lismului.

Constanța are toate motivele 
să-și revendice rolul de epicen
tru al propagandei privind rea
lizarea modelelor de nave. Li
toralul atrage vara zeci d« 
mii de oameni. Unde în altă 
parte se pot găsi asemenea con
diții ideale contra a însămința 
..microbul" construcției de nave 
în miniatură ? Ca să nu mai 
vorbim de climatul existent aici: 
apa... la dispoziție, asistența teh
nică a cadrelor tehnice din 
port, experiența adusă cu ei de 
călătorii pe mări și oceane, 
purtători al detaliilor surprinse

cunoștințe și de- 
complimentară, deci. 
Suficiente argumente

N. UDROIU

acum profesori și. în ceasurile de 
răgaz, transmit elevilor din șco- 
ule unde lucrează pasiunea pen- 
tiu tf .itru. Studenții care au pre- 
luat ștafeta sîsit dornici sâ facă 

ei dovada unei comportări
. _în primăvara anului W 

viitor — *mi țnrmu studentul 
Xfi’i-u Tuîf.uI. u, regizorul co-

.ului dramatic — a on pre- W 
zenta un spectacol în cadrul 
Festivalului artei studențești- Nu 
va fi uyir pentru noi sa ne con- " 
fnirlăm cu colegii din București. 
Cluj. Iași, Timișoara. Ne ion a 
pregăti insă foarte bine“.

Merită cele mai bune apreci
eri organizațiile de tineret din 
cadrul Institutului pedagogic de

ADRIAN VASILESCU f

(Continuare in pag. a Il-a)

Totdeaur.a răminc ceva neco
municat. Un gest, o întimplare, 
o atitudine, o împrejurare. Fapte 
aparent mărunte și care, atunci 
cînd realizezi imaginea globală, 
rămin intr-un fel de reflux vo
luntar al memoriei. Dar ele ră
min acolo, ca o îndatorire a ta, 
a celui care a văzut, care știe, 
ca un monolog desfășurat apoi 
in tăcere de-a lungul altor și al
tor drumuri.

La toate acestea mă gtndeam, 
aflîndu-mă în hala uneia dintre 
cele mai mari uzine ale țării, 
printre alcătuiri de metal care 
aveau să devină, în scurtă vre
me, locomotive Diesel-electrice. 
Cum ușor se poate deduce, eram 
la Craiova, și în hala de montaj 
nimic nu lăsa să se vadă că se 
întîmplă ceva unic, ircpetabil, în 
clipe unice, irepetabile. Și totuși, 
în jurul unei locomotive, aseme
nea clipe se constituiseră intr-un 
fel de emoție de care aveam 
să-mi dau seama imediat. Era o 
locomotivă, cu un număr oare
care, o locomotivă care ajunsese 
aici tirmind fluxul obișnuit de 
construcție, de la tăierea șasiu- 
lui cu ajutorul acelor pistoale 
pneumatice a căror mișcare e

acest

I

I

I
București

I Bacău

ETAPA VIITOARE
(18 mai)

I
I

(Continuare în 
pag. a 111-a]

10 
ai

gropile
1 800 

Mobi-

Rapid — Politehnica : F. C. Argeș — Cri
șul ; Farul — Dinamo București ; Dinamo Ba
cău — ,,U“ Craiova ; Steaua — Vagonul ; 
A.S A. Tg. Mureș — Jiul ; U.T.A. — Progre
sul ; „U“ Cluj — Petrolul.

(Continuare în pag. a 11-a)

Avem 
că tl- 

rămas în

PE ȘANTIERELE
MUNCII

PATRIOTICE
Pe Drumul național 

Buzău-Brașov elevi 
școlii profesionale Ojasca 
și ai școlilor generale din 
Vernești, Cislău, Măgura 
etc. au pregătit 
pentru plantarea a 
pomi ornamentali.
Iizați de organizațiile 
U.T.C., tinerii au plantat 
plopi canadieni în comune 
>i între comune. Pînă la 
15 aprilie jumătate din an
gajamentul anual a fost 
realizat. Acțiunea de 

împădurire continua.

*

în municipiu] Rm. Vil- 
cea s-au deschis șantiere 
ale tineretului in următoa
rele puncte : dealul ’..Ca
pela". parcurile „Zăvoi- și 
„Terasa-, „Cetății ia-. Pînă 
în prezent, tinerii au e- 
fectuat 50 000 ore de mun
că patriotică economisin- 
du-se circa 60 000 lei. Ei 
au participat și la acțiu
nea de împăduriri.

invizibilă, și pină la dotarea cu 
miile de cabluri roșii și verzi șî 
galbene și albastre ale instala
ției electrice. Ajunsese aici, pe 
suporții de montaj. Acum avea 
să fie așezată, pentru prima dată, 
pe roțile care urmau s-o poarte

IATA, IMIPLACE SA
FIU SPECTATOR

FĂNUȘ NEAGU
Etapa a 24-a, că- 

zînd la capătul a pa
tru zile de sărbătoa
re, nu s-a bucurat 
de aflux de public. 
Marea, muntele, le-au 
făcut cu ochiul celor 
mai mulți dintre noi. 
Etapa în cauză a 
avut trei capete de 
afiș : București, Iași, 
Pitești. Trei lovituri 
de bardă ; două din
tre ele aplicate lide
rului. una orchestrei 
din Giulești, in care 
se aude și glasul 
mandolinelor și, une
ori, și cite un muget 
de centaur.

La București. Pri
mele secunde. Craini-

cui televiziunii, 
mitru Tănasescu 
pornește să anunțe 
formațiile, arbitrul 
fluieră, minge în a- 
dîncime, salt printre 
al corsarului Dumi- 
trache, și gol. Se flu
tură drapele, dar noi, 
cei de la masa presei, 
dimpreună cu Tănă- 
sescu, n-am apucat 
să vedem golul. Sînt 
convins, de altfel, că 
foarte puțini specta
tori de pe stadionul 
Dinamo au avut no
rocul ăsta. Oricum,

C L AS A T U L
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U.T.A. 
Dinamo 
Rapid 
Dinamo 
HU" Cluj
Jiul 
„U" Craiova

8. Steaua
9. Politehnica

10. Farul
11. Petrolul

A.S.A. Tg. Mureș 
Crișul 
Progresul 
F. C. Argeș 
Vagonul

36—21 
43—26 
31—28 
28—26 
35—32 
26—23
39— 39
40— 34
26— 30 
31—34
23— 27
27— 32 
26—25
24— 29 
26—39 
34—50

care unesc locomotiva cu destinul 
ei călător. Erau piese mari, ro
buste, strălucitoare, dar oamenii 
le atingeau cu delicatețe, declan
șau enorma presiune care urma 
să le situeze definitiv intr-un a- 
nume loc, cu delicatețe, le prin-

ceva, mai mult, semnifica gestul, 
ceva de dragoste și mîndrie, ceva 
de sțăpînire calma a tuturor a- 
cestor elemente puternice, dea
supra cărora erau ci, niște oa
meni în stare să se emoționeze.

MEMORIA
REPORTERULUI

sutele de mii și milioanele de 
kilometri ai existenței sale.

Acesta era momentul și oa
menii erau emoționați. Un șef de 
atelier, care pînă atunci fusese 
foarte vorbăreț, tăcea subit, lă
cătușii se mișcau parcă după un 
ritual, hala întreagă își oprise 
cumva respirația. Avea loc in
stalarea celor doi pivoți tron- 
contci, care leagă șasiul de roți,

PLATON PARDĂU

deau în cîrligele marii macarale 
cu aceeași delicatețe. Palmele ți
nui lăcătuș erau mai ales acolo, 
palme mari, late, care curgeau 
de-a-lungul oțelului domoale, 
blînde, cu o mișcare în numirea 
căreia expresia dragoste de me~ 
serie mi-a părul insuficientă. Alt-

Cine cunoaște bine Clujul, nu 
se poate să nu fi auzit de cele 
două „poduri zburătoare"1 din 
partea de miazănoapte a orașu
lui. Sînt mai mult niște pasarele 
de fier, pe sub care trec trenu
rile. La altitudinea lor se ajunge 
parcurgând zeci de trepte îngus
te de lemn, afumate de trenuri 
și șterse de încălțările miilor de 
oameni. Aceste trepte le-au ur
cat, o vreme, cu respirația re te-

zatft de grijă, inginerii uzinei 
„Armătura*, aflata in apropiere. 
„Cînd ajungeam pe pod, mă o- 
pream să ascult vuietul genera
toarelor. Dacă sunetul lor ajun
gea pînă aici, însemna că avaria 
nu e prea grava *.

Evocarea aparține directorului 
uzinei. E o discuție oarecare, .ji 
omul nu are ci tuși de puf in aer 
de erou. Pentru mine, însă, e 
ceva în întîmplarea asta, ceva 
care mi-o va aduce mereu în 
memorie. E ceva în episodul cu 
această uzină unde, greșit execu
tate de constructor, cuptoarele 
turnătoriei aveau randament scă
zut și, în plus, începuseră să 
facă explozie. E ceva un pic ne
obișnuit in întîmplarea cu acest 
director care urcă gîfîind scările 
înguste ale pasarelei, noapte 
după noapte, chemat și nechemat 
de acasă, cuprins de grija avariei.

Evocarea, cum spuneam, oco
lește faptul ieșit din comun și, 
de altfel, mi se spune că acum 
totul e în ordine la turnătorie. 
Cuptoarele nu mai explodează, 
viața și-a reluat cursul normal. 
Așa că celelalte amănunte trebuie

(Continuare în pag. a 11-a)
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O pledoarie pentru

luciditate *)
• Un imens șantier scenogra

fic surprins de un ochi indiscret, 
într-un stadiu oarecare de ela
borare — aceasta este impresia 
primă De care ti-o evocă în 
ansamblu picturile lui Horii 
Bernea. Unele tablouri, în ge
neral monocrome, cuprind su- 
ulimentar indicații de culoare 
notate grăbit, febril pe pinză. 
Liniile sînt pe alocuri inde
cise. șterse sau pur și simplu 
părăsite, ca într-un crochiu. în 
favoarea unei idei, unei stări 
noi care este deodată susținută 
acerb. îngroșat prin grafismul 
acelorași linii mai aproape de 
impulsul gestual decît de ri
goarea geometrică a logicii. Au 
pe ele ..patina" unor lucrări 
de laborator murdărite negli
jent de mîna artistului. Alte 
lucrări se prezintă parcă sub 
forma unui ..fotomontaj", a 
unei machete din care nu ni 
se oferă decît 
punctul de plecare, 
sintem liberi să 
cîteva din posi
bilitățile finite. 
Horia Bernea se 
vrea un soi de 
constructor, de 
arhitect al unor 
ambițioase și e- 
zoterice edificii 
spirituale de ca
re trebuie să fii 
captat 
printr-o 
lucrare’* 
tr-o 
re
„Receptarea

armătura, 
din care 

întrezărim

numai 
„con- 

masîvă, 
mlădiere 

la formula
iot

I

CORNEL RADU 
CONSTANTIN ESCU

compozitori

BrwtM An

IPEWT^U TIMPUL DV. Linsa

rol deoaebit în
Cu prilejul 

care a avut 
studenții |i-au

MUZICALA
TELEGRAME

NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a trim li Domnului V. V. GIRI, 
Președintele a.i. al Indiei o telegramă in care se spune :

Adine întristat de pierderea grea suferită de India prin dis
pariția președintelui Zakir Husain, vă rog să primiți din partea 
guvernului Republicii Socialiste România și a mea personal, 
itacere condoleanțe împreună cu profunda noastră compasiune. |

Vă rog să transmiteți condoleanțele noastre familiei ilustru
lui dispărut

unei ..belle epoque" Teama » 
de a fi prea divers, impasibili
tatea de a subscrie unm ..prin
cipiu unic-, unei unități ittiistiee 
— enunțată ca un leit motiv in 
„Ginduri dintr-un jurnal intim”, 
inserate pe o filă de eataloc. m 
se par puțin exagerate. Maria 
Gh eras im ne-a apărut dimpo
trivă destul de unitar. Poate că 
tocmai torturat de aceste pro
bleme, năzuiește către sinteze, 
către echilibru. către ^impă- 
cări“. Haria Beraea e conștient 
de nota de ..forțat- a picturii ‘a 
ariei țn generali, de iaapaAM- 
tatoa de a exprima _tor“ si too- 
mai acest lucru U vrea exprima 
subliniat. Maria Gberaxim.
potrivă nu ocolește me'-ip.rtz 
ra (In lucrările sale «inx evieeo- 
te „citatele" din antici preaerte 
prin torsuri, din renaștere. — 
pictura modernă prin elemente 
picassiene. de supra realism sau 
gestualism. „cotate- adesea h: >- 
ceea șl imagine) dar o vrea aso
ciată vieții, deschiderilor car

mice. existenta 
devenirii etc. Ir 
- cești parametri 
el este uz:Zar ți 
tind* către «Sto» 
teză-. Ceea « 
palpită dineolo 
de 
lucrărilor 
sincera sa 
re. sincera 
neliniște în fața 

întrebărilor, retrăirea personală, 
reexaminarea perpetuă yi luci
dă, intelectual săvîrșită a date
lor pe care contemporaneitatea 
i le propune in artă și viată și 
prin acest act se vrea exprimat 
pe sine („Concep pictura ca I* 
un jurnal al vieții mele" — și 
într-adevfir nu sînt Intr-un anu
mit sens tablourile sale ..adno
tări" făcute de un spirit viu, ne
sățios de cunoaștere, de infor
mare, „comentarii" care-1 si
tuează permanent, lucid, pe po
ziția unui artist contemporan ?).

Tn tot ceea ce întreprinde, 
Marin Gherasim rămlne un ar
tist al echilibrului, al gestație! 
(prin compoziție, cromatică), cu 
o viziune proprie, viguroasă, de 
o elevată poezie, un artist pen
tru care toleranța modalităților 
diverse înseamnă respectarea a 
însăși esenței artei și a actului 
creator. Marin Gherasim e«te o 
personalitate conturata ferm In 
peisajul tinerei noastre picturi, 
a cărei evoluție pe măsura cla
rificărilor este implicită, subîn- 
teleasă.

Tribuna tinerilor L
PLASTICA

numai prin
și supune- 

respectivă, 
ia simboluri

lor emotive ale lucrătorilor) •—• 
scrie tînărul artist în prefața 
nrofiram a catalogului —. se 
produce numai printr-o „ade
rare" — fenomen care este mai 
aproape de „inițierea" primiti
vilor. decîț de logica științelor 
„exacte1*. Imaginea 
ne-o propune Bernea 
stenică, are o oarecare notă de 
vitalitate, de spontaneitate în 
tonurile luminoase, intense. în 
suprafețele generoase. în fru
musețea grafică aproape sen
zorială a liniei. Evident însă a- 
ceastă „stare" este în esență 
căutată, se vizează prin ea un 
stil, și mai departe o estetică 
chiai. Vrea o pictură a poeziei 
năseînde. urmărită în procesul 
sau embrionar de dezvoltare 
de către o privire lucidă, lip
sită de prejudecăți și neobosită 
de rutină, o privire cerebrală, 
chirurgicală aproape, care 
nu ucidă însă emoția, să 
conducă la uscăciune, la su
grumarea fiorului liric. Validi
tatea dezideratului teoretic nu 
este, 
creț 
tot .. ____ _________
puse. Este greu să afirmi 
Pictura sa caută un purism 
plastic (si dacă va. ?i existind 
ceva de genul -“acesta 
destul de abil disirantai)- 
cum e dificil să^fi8e5țt“o 
partenontă ferma Ațe _/*.rli
mit". față de o S2ui o
„semnificație" directoare. Ceea 
ce s-ar impune ca semnificație 
este mal degrabă intenția aa 
nolemică. căci ara Indubitabil 
o autentică vocație de pole
mist. In aceeași prelată pro
gram o afirmație nudă 
care se desprinde o cantitate 
de adevăr mai mare poate 
decît în celelalte luminează 
fără echivoc totul. „Doresc gre
șeala, stilul contradictoriu ți 
tensionat, indiferent de mijloa
cele întrebuințate1*. Nu numai 
că o dorește, o caută, o cultivă 
cu grijă. „Eroarea" poate si 
însemne șl personalitate ți, prin 
refuzul dur, ușor insolent a ceea 
ce este „Convenit", îl poate con
duce în concepția sa și la origi
nalitate. Horia Bernea, cînd 
simte efi proprlile-i prejudecăți 
se suprapun cu cele prea dea 
bătute zvîcnește pe un drum nou 
indiferent de direcție, de sens, 
de asprimea sau poate de inu
tilitatea lui. Dorim acestui pic
tor, în vocația căruia credem, 
așa cum afirmam si Intr-o altă 
cronică — ca într-una din aces
te zvlcnlri să găsească și drumul 
care-I reprezintă, care conduce 
mai exact. în sensul valoric, la 
exprimarea propriei personali
tăți.

• Marin Gherasim, în ciuda 
unor vagi similitudini formale, 
este o natură total opusă. Este o 
natură reflexivă, închisă în pro
priile obsesii. Gesturilor totale, 
puțin teatrale și regizate, le 
preferă o tatonare atentă, migă
loasă. uneori pățind chiar exce
siv de prudentă. Se bănuie divers, 
mai mult datorită acceptării de
zideratului teoretic, că în lumea 
artei contemporane ..realizarea 
sintezei este imposibilă". Unita
tea vechilor maeștri aparține

oferi tari if din ah 
fc: de meditație. La
izafta. de exemplu, funcțio- 

wri -j= cerc de arheologie si 
' ~ ^s-r-.-atîc condus de că-

torfaa Siaceartaaa. profe- 
te* '^•’e-natieă. Alcătuit 

etovi. eercul opere a- 
; m^te funcții : sin- 
ga lele r de fiară șl 
harraiici. de geegra-

pe care 
astăzi e

să
nu

credem, confirmată < 
în imaginea plastică 
parcursul lucrărilor

con- 
i pe 

ex- 
. că

din

•) Expeziția de pictară Harta 
Bernea si Marin Gherasta des
chisă în sălile Ateaenini 
din Câni Lila.

„Cheile Turtii
drumeție

Foto: SZABd TAMA$

nenm

OBEANIZABEA INTIMA
(Urmare din pag.

aceasta insă nu ar însemna 
totul. Ea e doar o constatare 
de ordin matematic, demna 
de tot respectul. Mai e vor
ba șl de natura efortului. 
Efortul devine, in cazul pe 
care încercăm sa-l ridicăm, 
un efort ușor, nu ne simțim 
deloc consumați în 
le lui, dimpotrivă, pare că 
ne recreem muncind cu r 
cînd ne pică, la ceasul tîr
ziu din noapte. geană prin 
geană). Efortul acesta e o
muncă în bucurie sau o
bucurie în muncă. Multă vre
me, citind biografiile mari
lor oameni, ori văsînd filme 
despre el, mi s-au părut cu
rată „literaturizare" 
scene cind aceștia, 
sau bătrîni, în ciuda 
sfaturilor care li se ( 
vor să se odihnească, < 
cesc neînduplecfițl, 
cum ar fi tineri si puternici. 
Mi-am schimbat părerea. 
Acum cred că el nu pot să 
stea, pasivitatea ar fi cea 
mai mare oboseală pentru 
ei ; i-ar obosi lipsa de bucu
rie. Ei au ajuna la o aseme
nea organizare interioară in
cit nu-^ai cînd simt preiin- 
gindu-ll-se pe frunte bro
boana cristalină de sudoare 
sirr>* puțină odihnă. Mai im
portant decît această odihnă

* acele 
bolnavi 
tuturor 

dau, nu 
cl mun

ca și

e că trăiesc plenar bucuria 
muncii. Cea mal strălueitei- 
re simfonie compusă vreoda
tă nu e așa pentru că a 
fost lucrată de nn om. ci 
pentru că a izvorît dlntr-o 
bucurie a muncii. Nu vreau 
să spun că r.u există și o 
organizare de toate zilele. 
Nu putem repara un aparat, 
dacă nu ne-am pregătit in 
prealabil la indemină unel
tele, cum nu putem picta 
dacă nu ne-am pregătit pîn- 
za și vopselele. Această or
ganizare se presupune, insă, 
fără dureri de cap. Ea e o 
condiție a bunului mers al 
lucrării noastre. Cealaltă mi 
se pare că e mai mult, e 
poate o cauză a împlinirii 
lucrării noastre. Ea mi se 
pare de o însemnătate ne
măsurată, căci no putem 
face o operă mare decît in 
două feluri : sau printr-un 
efort suprem, dar fulgerător, 
sau prin defalcarea aceluiași 
efort pe o perioadă îndelun
gată de timp. De ce mi se 
pare de □ atît de mare în
semnătate această organiza
re intimă, care ne face mun
ca bucurie ? Pentru că ulti
ma din cele două căi e mal 
grea, dar din fericire la în- 
demina tuturora, sau mal 
exact spus, a tuturor acelor 
care vor cu tot dinadinsul 
să realizeze ceva.

Patria rcrrte aj»
15 : 17.4J . MM] ; Fw-

'•reie 9 1144 VAM
MpL PARADISUL INDRA- 

ruleufi La Repu-
11 . U : u . n n 

COLTULUI.

1*»8 
1X15 ; 
tival
17.15 :_________
GOST1T1I.OI.
b’Jca (orele S ; ....
2L15). ÎN UMBRA ____________
rulează la Luceafărul (orrie . 
11 : 13 15 . li : HM : —
restl (orele • : 11.15 ;
1145 : 21) ;
13 : 15J8 ; 11 :____ _______________
M A VERII. ruleazJ La Victoria (o- 
relr IM ; 11 : 1XM ; it , U.38 .
M+M ECLIPSA, rurid ta Cen
trii (orele «J» : 12.15 ; 15 , 17 « ; 
98.31). K1O ruleari la Lu
mina (oreje 1,15 ; 17.■ in conti
nuare 31.45). CEASUL CĂPITA
NULUI Fxriko. rulează la Doi
na (orele II.M ; 1J ; 14.38). BUNA 
ZIUA, CONTESA, (orele II ; M15 ; 
MJ8). PIPELE, rulează la Union 
(orele U.38 ; II ; 30.38) BOMBOA
NE MUZICALE, LOS MEME. DA
CA o IUBEȘTI, rulează la Tim
puri Noi /orele 8—21 In continua
re). PE URMELE ȘOIMULUI, ru
lează la Feroviar (orele 8 : 11.15 ;
13,38 ;
(orele 8 :
28.38) ADIO GRINGO, rulează
Grlvița (orele S ; 11J5 ; 13J8 ;
11.15 ;

71) . B<4V 
. li.» : ;

Favorit (orele M . 
: 38Jă) APELE P*l-

28.38) ; Aurora 
11.15 ; 1X38 :

(or?1e 8.38—18,38Arta

IC ; 18.38 ; 21) ; Exoa or. 
11.15 : 13.31; II : 18.15 ;

la
11 ;

(orele • :
1« : 18.43 ; 38.38) :

In conti-
18.18 : 31.ML FELDMARE-nuare : _____

ȘAI-A. rulează la înfrățirea (orele 
15.15; 17.45; 28). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT, rulează la Buzeștl 
(orele 15.38 ; 18 ; 28.X) ; Viitorul 
(orele 15.38 ; 18 ; 28.M). PE FLA- 
JEL£ LUMII, rulează la Dania (o- 
rele 8,15—16,15 în continuare :

1AJ8 : a.4fi) : CrJeiU (orele :LM 
2».?5‘ VIEXllI MINUNATE 

LA SPFASART. A rS -
«ore.* 9 M ; 13 15J8 11

M-33) ; Tumn (orele »—1SM in 
cor-’r :are IAU: S8.M) PA>A_ r^- 
leota la Unirea (ore-e 15 X T AB- 
CUL <ora lti LA KtoT Bl KM8M.

’a Lira (orele 15-3» II . 
3» 15? Rahova (orele 15-â IM. 
PBIMA ZI DE LIBIITATl fOre* 
3»J*i. PIANELE MECANICE, 
’enta la Dru~.il Sării «orele 2*. 
17J8 : N- : Fam 'orele HU B 
38J3; SAMUtAILL rulCMl l> 
Ferer.’^n «are: • 11M : ia ; 3B.:S>.
RISCURILE MESERIEI. raJeoxi 
ia Cotroer-- foreie 11.38 : lf> TA
RA CAPRICIOASA (orele MM? : 
Popular ?oseie li38 : 15). PROCE
SUL DE LA VERON A «orele ABMi 
ENPBESUL COLONELULUI" VON 
RYAN. ruie-«ă la Crin^aș: forelo 
15A8 ; 18 i 28 151 COMEDIANTIL
r Ir al la Melodia (orele 14 M ; 
14 : IT NT Gloria (orele 3 : 12J8 : 
18 MMI. NOAPTEA E FĂCUT A 
PENTRU— A VISA, rulează la 
Floreasea (orele 1 : 11M ; 1X45 . 
IC ; 1AL5 : M.M) : Modern «orele 
9-38 ; 1LM : 14 : 18.15 ; IBM ; 38.45) ; 
Flaaion tartae 4 . 11.15 : 1X38 :
18 : 18.15 OB CBIMA TN STIL 
PEJLSONAL, ruleatal Ia Volga (o- 
rele 9M- 1< In eon Mr jare ; 18.15 : 
2».M). Tata DE FAMILIE, rulea
ză la (Orele 9.38 : 12 : 14.38:
17.39 : 38). NOAPTEA, rulează la 
Moșilor (orele 15.38 ; 18 : 38.38).
BOLLS ROYCE-UL GALBEN, ru
lează Ia Munca (orele 18 ; 18). HO
ȚUL DE PIERSICI (orele 38). RIO 
BRAVO, rulează la Cosmos (ore
le 15.38 : 18). VERA CRUZ. rulea
ză la Flacăra (orele 15.38 ; 18). 
POST SEZON (orele 38.38). PEN
TRU INCA PUȚINI DOLARI ru
lează 
18).
18.38) ; Vltan (orele
CU M1INILE PE
28.38) .

la Progresul (orele 15.38 ; 
SOARE $1 UMBRA (orele

Vltan (orele 15.38 ; 18).
ORAȘ (orele

Tehnic

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general fj Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania șl ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor TODOR 
JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria și GHEORGHI TRAIKOV, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, 
• telegramă în care se spune :

Aflînd cu profundă întristare de tragicul accident de pe calea 
ferată Cerven Briag—Oriahovo, în numele Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și al nostru personal, transmitem 
dumneavoastră, stimați tovarăși, și familiilor îndoliate, sincere 
condoleanțe o dată cu adînca noastră compasiune.

Sîmbătă după-amiază, s-a în
tors de la Viena, delegația CXL 
al U.T.C, condusă de tov. Gh. 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
care a întreprins o vizită în Aus
tria, la invitația Tineretului Liber 
Austriac.

Pe aeroportul Băneasa, dele-< 

gația a 

Vasile
C.C. al
U.T.C.

fost întîmpinată de tov.
Nicolcloiu, secretar al

U.T.C., de activiști ai

tru ca scoli din întreaga țară 
să poată beneficia de colecții
le atît de utile procesului didac
tic !

La Constanța va lua ființă în 
c urî nd un cerc de oceanografie 
cu profil similar, dar mal spe
cializat decît cei din Mangalia. 
O primă încercare de preluare 
si propagare a experienței exis
tente acolo. Ni se pare nimerit 
ri sugerăm comitetelor județe
ne ale U.T.C. Constanța și Tul- 
cea o acțiune documentată vi- 
zind canstiluirea unor acțiuni 
mai ample în colaborare cu ce
lelalte foruri competente pen
tru a extinde preocupările de 
«cest gen. Să nu uităm că în 
foarte multe localități ale țării 
..piesele" respective pot însem
na un cansîderahil aport la asi
milarea cunoștințelor aparți- 
nind unul grup numeros de dis
cipline școlare.

Fără îndoială că fructificarea 
specificului local în stimularea 
pasiunilor tinerilor pentru teh
nică nu trebuie Înțeleasă ca o 
setisne disjunctiva, excluzînd 
tau intridind alte domenii. 
Chiar ta Constanța, la dorința 
tinerilor, funcționează cu bune 
rezultate un cerc al amatorilor 
de radiotehnică. este în fazh 
inițială un cerc foto, se mai 
află cîteva în diferite etape de 
studiu. Ca un succes al acesto
ra se cuvine menționată prezen
ta multor fete, a căror pasiune 
pentru tehnică rămîne uneori 
ne^xpcimâîă.

Este cazul, dup* părerea noa«- 
tst ri fir xberăarr aetHiiăHle 

peam tinerel lalaă la 
“• toate el tocatele

irale tare M af4i«aa 
lavarariL Pmona_LLi:aa Loca- 

a fi un-4 dintre

CERCETĂRI
STUDENȚEȘTI

DE FOLCLORISTICÂ

Pe .scena' activității cultural-artistice studențești

Oo*ra BmM XEaRA VTENE- 
r* . zaairui âc Opeietă: 

VT FA1B LA*rr on MJ8 : Tea
tral de Camec*» PUBLI
CA, ora 38 , Twtroi Sturo-
ra B_ aaJ.-a- d:n tea. Schitu
MUcnr i) X5POTUL LUI RA- 
MEAU. an 31 . Oala din atr. 
AAex lah:a) PHOTO FINIȘI», 
ora ■ ; Teatrul Mie 1ONA. ora 
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wuritatea ta, ocupă in loc de 
onoare tn școala superioară și 
joacă, dincolo de domeniul tn- 
vfttămfntului. un 
întreaga viați. 
ane dezbateri 
loe 1n institut, 
manifestat nemulțumirea față de 
slaba activitate a clubului, față 
de faptul că nn există preocupări 
pentru a se organiza cercuri de 
discuții în domeniile literaturii, 
teatrului, muzicii, artelor plas
tice, simpozioane, întîlniri cil 
personalități ale vieții culturale. 
Virgil Lazăr. Eugen Petrescu, 
Minai Tomulescu și alți studenți 
au subliniat că — așa s-a arătat 
și la Conferința a Vil-a a 
U.A.S.R. — în condițiile com
plexității și caracterului contra
dictoriu a numeroase fenomene 
culturale contemporane este ne
cesar ca orizontul de informații 
al viitorului specialist să dobîn- 
d ea sen dimensiuni noi. O huna 
informație, eliminarea tendințe
lor vulgarizatoare și interpretă
rilor schematizatoare constituie 
condiția unei atitudini critice, 
eficiente, a unei poziții cu ade
vărat intransigente și combative.

Activitatea formațiilor artistice, 
pasiunea și interesul pe care 
studenții le manifestă față de 
aceste formații, constituie o do
vadă semnificativă că este esen
țial să se creeze o ambianță 
prielnică unui anumit gen de 
manifestări pentru ca dezidera
tele produse să fie repede înde
plinite. Dacă în institut viața

17.38 Telex TV a 17.35 Lu- 
eopiilor. ..Cutia cu zurprlze** 
Daniela si Așchlut • 17,34

mea
cu — .
LJmba franceză. Lecția SI r 11,15 
Micii meșteri mari — emisiune 
pentru pionieri și șrolari. Trans
misiune de la Expoziția „Minl- 
Tehnicus*. organizată de revista 
„Cutezătorii^ e IMS Filmele pen
tru copii : — - - - ■
..Pepite'
seară.
• 1S.38
vetiștil" 
..Lunga 
William _
preți Îndrăgiți al Clnteculul tran
silvănean : Eliaabeta Toth șl Pe
tre Săbădeanu • 21.28 Filmul do
cumentar : ..Buchiniștil" — pro
ducție a studiourilor poloneze 
a 21.33 Muzică ușoară Interpretată 
de Alexandru Jula și formația 
..Cristal" e 31,55 Publicitate
• 22,88 Prim plan. Acad. Ștefan 
Milcu. Emisiune
• 22.38 Gong — 
tualltate teatrală 
naiul de noapte 
rea emisiunii.

„Doul creioane' și
• ÎMI Telejurnalul de 
Buletinul meteorologic

Ateneul tineretului. „Na-
• 28.88 Roman-foileton : 

vară fierbinte' (I) — după
Faulkner a 21.88 Inter-

de Ștefan Iacob 
emisiune de ac-
• 23,88 Telejur-
• 23,1| Inchlde-

culturală continuă 
cepută 
fără sâ 
tivi ta te 
tăți, lă 
oameni

începînd de astăzi, în Capitală 
se desfășoară lucrările celei de a 
Il-a ediții a Colocviului național 
de folclor, importantă manifes
tare științifică a vieții noastre 
universitare, la care gazdele — 
studenții Facultății de limbă Și 
literatură română — au ca invi
tați reprezentanți ai cercurilor 
studențești de etnografie, folclor 
literar și folclor muzical de 
universitățile, institutele 
gogice și conservatoarele 
orașe universitare file 
Inaugurată în primăvara 
tă, în cadrul Festivalului 
dențesc de artă, această reurr>- 
ne începe să se contureze ca o 
valoroasă tradiție. Numeroase 
comunicări sînt făcute pe baza 
unor investigații de teren. între
prinse. în timpul vacanțelor, de 
grupuri complexe de cercetare, 
formate din studenți și cadre di
dactice.

In prima zl a lucrărilor fiînf 
prevăzute discuții asupra refera
telor : „Estezisal uționar (Ra
du Popa și Silviu Angelescu — 
Bucureștii ț „Activitatea cercu- 
lii științific itodențeac" (Tăta- 
ni Vasile — Iași) , ..Repertoriul 
dramatic popalar în camona 
Valea Seacă, Județnl Iași- (Ște
fan Ion ți Bujor Maria — Iași) ; 
„Un povestitor popular arge- 
șan“ (Cergan Ion — Pitești) ; 
..Elemente ale cindirii populare 
în bocetul din Românari — T.n- 
goj^ (Ion Marcaș — Cluj) ; „Fol
clorul românesc și maiica bi
zantină*4 (Lazăr Mihai — Iași) ; 
„Obiecte magice din Tara Lo- 
vlștei" (Șoim Mfrela — 
rești) ; ..Pavel Curt șl folcFoMl 
bihorean*1 (Lailo Eugen și Iene- 
ga Vasile — Oradea) ; „Motivul 
fraților învrăjbiți In literatura 
română populară și cultă*1 (Jur- 
ma Gheorghe — Timișoara).

Dezbaterile 
tlnuă mllne si

la 
peda- 
din 8 
tării, 

trecu-

Colocviului con- 
polntfine.

să fie con
ți desfășurată unilateral, 
reflecte specificul de ac- 
și profilul fiecărei facul- 
prilejuiască întîlniri cu 
de știință și cultură, este

firesc atunci ca și acele rare 
conferințe, expuneri de la club 
aă nu se bucure de prezent” 
studenților. Revitalizn»*x tiețil 
culturale implic* u activitate in
tensă și permanentă, sub semnul 
unui spirit de emulație care să 
antreneze deopotrivă studenți, 
activiști ai organizațiilor de 
tineret, cadre didactice. Studen
tului trebuie să i se ofere săp- 
tăminal posibilitatea de a alege 
dintr-o multitudine de manifes
tări culturale pe cele care cores
pund mai mult pasiunilor pre
ocupărilor sale. E drept, o viață 
culturală bogată, atractivă nu se 
naște într-o zi șî mai ales, nu se 
poate impune printr-o masă ro
tundă, un simpozion sau o con
ferință. Aceasta se va putea însă 
realiza cînd colectivele studențești 
ale anilor, ale grupelor nu vor 
mai aștepta liotărîri „din afară“, 
lăsînd să se înțeleagă că le-ar lipsi 
inițiativa, îndemînarea și iscusin
ța în organizarea unei game va
riate de manifestări culturale. 
Poate ca factorii care au 
responsabilități în ceea ce pri
vește îndrumarea muncii cultu- 
ral-artistice ar trebui să gă
sească modalități mai eficiente 
de activizare a colectivelor din 
ani și grupe. Nu este ceva foarte 
complicat daca ne gîndim că 
există deja o experiență valo
roasă : organizarea activității ar
tistice.

ION TRONAC

MEMORIA

REPORTERUL Ui
(Urmare din pag. I)

să le culeg din diverse surse. 
Cuptoarele nu mai explodează 
fiindcă aceiași oameni le-au re
parat tot într-o manieră puțin 
neobișnuită. Se constatase că vi
novată e calitatea căptușelii cup
toarelor, care se fisura lesne. 
Trebuia căutat un material tari 
bun. Unde ? Ceea ce a urmat 
s-ar putea numi odiseea dufxtrn 
minereului. Aceiași oameni din 
conducerea uzinei — și nu 
mai ei — au pornit pe la minele 
din împrejurimi spre a depitte 
un minereu care sA fie folosit 
la construirea căptușelilor cup
toarelor. Au vizitat mină după 
mină. Și, tn cele din urmă, l-au 
găsit.

Fiecare oră dăruită recoltei
(Urmare din pag. I)

tîrzîerile Ia însămînțarea 
rumbului. principala plantă 
cultură care se află încă 
agenda actualei campanii agri
cole. Aceste eforturi* trebuie 
însă, sporite, susținute intens și 
în continuare. Trebuie făcută 
această ultimă remarcă pen
tru că, pe alocuri, continuă să 
mai existe anumite defecțiuni 
organizatorice. Este drept, ele 
sînt din ce în ce mai rare, dar... 
există. Semnalăm cîteva : coo
peratorii din Fălcoiu. de pildă, 
au însămînțat plnă în ziua de 
3 mai numai 100 de hectare cu 
porumb din cele 429 repartizate 
acestei culturi. Cu toate că pe 
ogoarele acestei unități se pu
tea lucra cu toate forțele, trac
toarele — din cauza unor de
fecțiuni organizatorice și tehni
ce — nu au lucrat zile în șir,

po- 
de
De

iar semănătorile nu lucrează la 
capacitatea maximă. La Dobea, 
unde mal sînt de însămînțat 400 
hectare cu porumb, din cele 6 
semănători care sînt în dotarea 
secție: ce o deservește, lucrau, 
în ziua raidului nostru, doar 3. 
De ce ? Nici unul din cei doi 
ingineri ai C.A.P., nici pre
ședintele acesteia, pînă la orele 
13. nu catadlxiseră să treacă 
prin cîmp pentru a dirija și 
sprijini pe mecanizatori. Nejus
tificat de lent avansează semă
natul porumbului și în alte 
C.A.P. ale județului Olt, prin
tre care mai enumerăm pe cele 
din Vlădila și Oboga.

Cele țjal zile au mai dovedit 
că aici. în județul Olt, există 
suficiente rezerve și ele trebuie 
folosite în continuare din plin 
pentru ca toate cele circa 30 000 
de hectare cît mai sînt de însă- 
mînțat în județ să fie terminate 
cît mai grabnic.

★
Se renovează vechiul castel in 

stil baroc din Oradea. Lucrările 
sînt destul de avansate, așa că, se 
pare, încă în acest an, castelul 
va găzdui una dintre instituțiile 
de cultură ale județului Bihor. 
Umblu prin curtea vastă, străbat 
coridoare, cutreier subsoluri, trec 
prin zeci și zeci de încăperi. E 
tîrziu, spre seară, programul de 

încetat de mult, pretufin- 
înstăpînesc umbrele. Ch
in ea ceva rezonant fi 
tn memorie ecou de 
îndepărtate. Dar, iată, in 
întunecată, o ușă pe sub 
strecoară lumină. Cine o

lucru a 
deni se 
pa are 
aduce 
veacuri 
tăcerea 
care se ........................... ........
fi înăuntru ? Astfel fac cunoștin
ța meșterului acela care și-a luai 
dificila obligație de a reda for
melor lor inițiale gingașele sobe 
de faianță ale castelului.

★
Fapte aparent mărunte și care, 

atunci cînd realizezi imaginea 
globală, rămîn într-un fel de re
flux voluntar al memoriei. Dar, 
de undeva, din cînd în cînd, răz
bat la suprafață, ca o datorie a 
memoriei. Sînt niște interferențe 
umane, și cîteva mi-au căzut sub 
condei.
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nu-i mare pagubă, mi-am 
zis, Jiul a intrat în gura 
lupului, lupul, mă gîndeam 
nu iartă nimic... și U.T.A. e 
născută să n-aibă busuioc 
la geam. Acum știu, și zic, 
că sînt un visător incori
gibil, pentru că în minutul 
imediat următor, partida 
s-a transformat într-o par
tidă de șotron. O singură 
clipă de zvîcnire și apoi 90 
de minute nesărate, nepiep
tănate, searbăde, etc., etc- 
Anonimat desăvîrșit. Iar 
arbitrul Nițescu, un munte 
de confuzii. Ca să fiu cin
stit, mie unul mi s-a părut 
că omul e cumplit de supă
rat, și cu gîndul aiurea, 
fiindcă a fost scos din casă 
cînd n-ar fi avut chef. 
La urma urmei, ce e ches
tia asta, să-1 iei duminica, 
zi de sărbătoare și de pina- 
clu sau remmy, de lîngă 
copii, nevastă și mătușe, 
și să-1 aduci între niște tri
bune aproape pustii, ca să 
fluiere a pagubă ? ! Și 
fiindcă veni vorba de tri
bune, neavînd la ce privi,

tribunele s-au lasat 
gîiate de un vînt mirosind 
a sălcii și de veștile de 
pe celelalte stadioane, vești 
complet anodine și ele pînă 
în ultimul sfert de oră al 
etapei. Mi-a plăcut de la 
Jiul, Libardl, iar de la Di
namo, Narcis Coman. Dacă 
Narcis nu și-ar privi prea 
des chipul în oala cu vin, 
ar fi, fără îndoială, primul 
partar al țării.

de Cristian Țopescu cu in
formații care fac deliciul 
vînătorilor de autografe și 
de istorii romanțate, mie 
personal, mi-au dovedit 
clar trei lucruri : 1) că nu 
avem în țară nici o mare 
echipa de club în care să 
crezi și să nădăjduiești, 
2) că U.T.A. a ajuns în 
fruntea clasamentului ab
solut din întîmplare și 3) că 
numai golurile și autogolu-

decit de la distanță în a- 
ceastă poveste palpitantă, 
și care se cere păstrată 
pe peliculă, noi am înre
gistrat, fericiți, frumusețea 
acelor secunde torturante. 
Pojonl și Lupulescu, auto
rii celor două șuturi excep
ționale, se înscriu printre 
eroii noștri de duminică 
seara, ca și umbrele lui 
Walt Disney sau ca surîsul 
Margaretei Pîslâru.

lată, îmi place să fiu spectator
La Iași. Studenții moldo

veni, bătuți măr cu o săp- 
tămînă în urmă la Craio
va, au Intrat 
ferm deciși

pe teren 
în cuget ca 

să-1 înghită pe Gornea cu 
șapcă, cu bocanci, și dacă 
e nevoie, chiar învăluit în 
plasă. Vîntul năucitor care 
suflă dinspre locurile 15 șl 
16 a băgat în răcori toată 
blajina creștinătate de la 
mijlocul clasamentului. Sec
vențele transmise din Dea
lul Copoului, pigmentate

rile, ele și numai ele, con
stituie rațiunea de a fi a 
fotbalului. Vreau să fiu lă
murit, nu dau două cepe 
degerate pe un meci în 
care mingea nu sărută ochii 
plaselor.

Partida de la Iași o vom 
ține minte multă vreme, 
datorită acelor tragice cinci 
minute din final. Cinci mi
nute în care Aradul a cu
noscut mărirea și decăde
rea, gloria și cupa de otra
vă. Noi, cei neamestecați

La Pitești. Meci îndrăz
neț. Meci de intensă în
cordare. Și război cu lemne
le. Radu Urziceanu ne-a a- 
nunțat că de trei ori obra
zul bucălat al mingei s-a 
izbit în barele porților. Ce 
a fost atunci în sufletul lui 
Teașcă, cred că numai eu 
aș putea să vă povestesc. 
Dar n-avem timp acum. 
Grecia a reușit o remiză la 
Porto șl selecționabllii noș
tri gîfîie și nu prea se văd. 
Trec la Rapid. Realul a

pierdut cadența. (Numărați, 
este exact al nouălea val 
al campionatului). Realul 
s-a izbit de un zid al dis
perării. Și eu zic, omenește, 

că nu putea să-1 treacă 
sau să-1 spargă. Nimeni nu 
joacă la noi mai cumplit 
ca echipele pe care le-a 
ajuns cuțitul la os. Dovadă 
Vagonul. Și dovadă, acum, 
și Argeșul. Pînă ieri, pă
reau sortite iremediabil, 
plecării în B. Și ieri, au 
dat foc campionatului. Du
pă întîmplările din această 
a 24-a etapă, dinți să al 
că mieluți se găsesc peste 
tot. Iar mieluții se numesc 
Crișul, Petrolul, A.S.A. și 
Progresul. Și mai sînt. 
Mă amuză cumplit să văd 
cum toată suflarea din di
vizia A tremură de frica 
Vagonului. Și, iată, în sfîr- 
șit niște clipe cînd îmi 
place să fiu și spectator.

NOTĂ

UN ARBITRAJ NECINSTIT
Juventiștii CRONICA CRONICII

DE LA O COMPETIȚIE
LA ALTA

• BASCHET • GIMNASTICĂ

O absență și 
o formalitate

TINEREȚEA

Dacă vreodată se va scrie 
o istorie a celor mal slabe și 
necinstite arbitraje — cu ur
mările lor nefaste — cel de 
ieri dimineața, prestat de ca
valerii orădeni, în frunte cu 
Al. Toih (în meciul Progre
sul — U. Cluj de pe Republi
cii), nu va trebui uitat.

Nu ne vom referi la erori
le de duzină — aplicarea le
gii avantajului incorect, ju
decarea situațiilor departe de 
fază, adesea acțiunile mai 
periculoase îl găseau cu... 
spatele) ci la două momente 
principale ale jocului care au 
decis rezultatul meciului.

începutul reprizei a doua. 
O fază în careul Universității 
Cluj în care nu a existat nici 
un moment intenția de fault 
sau de obstrucție : Ța răi un- 
gă, în duel cu Pexa, se „cul- 

«că“ în careu și arbitrul Totb, 
după ce face semn pentru 

»continuarea jocului, „revine" 
șl dictează penalti. Transfor
mă Mateianu. Peste numai 
două minute Progresul majo
rează scorul : 2—1. După
acest duș rece, studenții își 
recapătă cadența și atacă in
sistent poartă Iui Mania.

O altă fază care a provocat 
stupefacție, de data 
fa. în _
Portarul 
departe la 
jucător 
peste el. cu capul, în poarta 
goală. Neacșu ajunge mingea 
cînd aceasta era gata s-atin
gă plasa șl o scoate, e ade
vărat cu mare iuțeală, din 
spațiul de dincolo de linia 
porții. Gol perfect valabil ! 
Arbitrul refuză să-1 acorde. 
Publicăm, spre edificare, o 
Imagine fotografică ce a sur
prins faza din care, prin ra
portarea poziției 
jucătorului față

iceas- 
careul Progresului. 

Progresului iese 
minge și un 

Clujean o trimite

mingii și 
de barele

porții, se vede elar că a fost 
gol.

în consecință propunem 
Biroului federal analizarea 
urgentă a faptelor în speță 
și dictarea unor drastice 
sancțiuni împotriva celor 
care infectează climatul în
trecerii sportive prin necom- 
petență, rea voință sau inte
rese străine de cea mai ele
mentară clică și cinste. Ieri 
am asistat, în meciul Pro
gresul — U. Cluj, la un arbi
traj NECINSTIT.

C. VASILE

De multă vreme 
trebuia să aducem 
cuvenitele cuvinte de 
laudă cadeților Uni
versității Craiova, 
bătăloșilor băieți și 
profesorului severi
nean C. Oțet, juven- 
tiștilor care de-astă 
toamnă și pînă acum 
au controlat tot tim
pul campionatul de 
tineret — rezerve. 
Dacă-i prezint astăzi 
pe olteni n-o fac 
pentru că aș avea 
ceva îndoieli în pri
vința rezistentei lor 
pe locul I (dimpo
trivă, am numai cer
titudini în acest 
sens), ci pentru că 
intenționez să pre
zint — din cînd în 
cînd — Ia această 
rubrică — formațiile 
de tineret cele mal 
valoroase : și cu cine 
altcineva puteam în
cepe decit cu lidera ? 
(chiar dacă ieri au 
pierdut la Constanța).

Lotul juventist ol
tean cuprinde 
mai mult nici 
puțin' 
de 
între 
1952. 
vă 
prezint, 
pre 
ei vă 
minți 
tari : 
Miereanu 
fundași : Vlșan 
drian, Tană Constan
tin, Ștefan Constan
tin, Dragomlr. Dumi
tru ; mijlocași : Bo- 
soteanu Adrian, Bă- 
losu Iulian : înain-

nici 
mai 

25 
născuți 

1946 și

decît 
mînjl 

anii 
Permiteți-ml, 

rog, să vi-i 
poate des- 

cîțiva dintre 
veți mai a- 
cîndva : por- 
Oprea Florin, 

Mircea ;
A-

tașl : Adrian Popes
cu, Tacoi Ion, Zdrâl- 
lâ Constantin, Bără- 
itaru Ion. Aceștia — 
împreună cu înainta
șul central Bălan Iu
lian, care a și fost 
încercat, de altfel, la 
seniori — alcătuiesc, 
cum s-ar spune, osa
tura formației, 
sint folosiți însă 
alți tineri : 
Tudor, Dașcu, 
veanu, Bordei, 
ciunescu, 
Radulescu, 
Popescu,
Stanciu Nicușor, Pie- 
zărel, Deca. Am 
spus că aceștia din 
urmă „mai sînt folo
siți" deoarece antre
norul Oțet, preocu
pat nu numai de 
clștigarea locului I 
dar și de formarea 
cît mai multor fot
baliști, dorește la fie
care meci să le pre
valeze de regulamen
tul campionatului de 
tineret și să arunce 
în arenă pe toți cei 
15 Jucători înăcriși 
pe foaie. Numai că, 
uneorf, se întâmplă 
ca în ultimele două 
partide (Ia CraiOva, 
cu Vagonul și „Poli" 
Iași), că arbitrul de 
centru nu cunoaște 
regulamentul și nu-i 
permite să facă toate 
schimbările (un por
tar și trei jucători 
de cîmp). Urmează, 
bineînțeles, parla- 
mentări, controverse 
cu privire la preve
derile regulamentu-

Mai
81 

Stanciu 
Ilo- 

Cră- 
Donose, 
George 

GhițOiu,

lui (pe care arbitrul 
are obligația să le 
cunoască !), interven
ții zgomotoase ale 
publicului. Poate ar 
fi cazul ca organis
mul respectiv al 
F.R.F. să-șî instru
iască mai bine arbi
trii pentru a nu-i 
mal pune In aseme
nea situații penibile.

Să încheiem însă 
cu prezentarea ju- 
ventiștllor olteni. Cel 
mal bun portar (aș 
zice, inclusiv cei de 
la echipa mare) : O- 
prea. Golgeterii for
mației : Tacoi și
Zdrăilă. Cel mai teh
nic jucător : Zdrăilă. 
Cei mai combativi : 
Dașcu și Bălan. Cei 
mai harnici : toți cei 
25. Cei mai buni 
prieteni : de aseme
nea, toți cei 25. A- 
ceste ultime două 
precizări vorbesc de 
la sine despre atmos
fera de muncă sănă
toasa ce caracteri
zează echipa tineri
lor craiovenl și con
stituie garanții certe 
pentru viitor. Cred 
câ hărnicia, seriozi
tatea și dăruirea față 
de fotbal a juventiș- 
tllor de la Universi
tatea Craiova pot 
Constitui exemple 
bune de urmat pen
tru multe formații 
de tineret și — de ce 
nul chiar pentru tea- 
mul atât de neascul
tător al lui Coidum.

• POLITEHNICA — 
U.T.A. i 2—1. Deleann șl 
Lupulescu, prin cele două 
goluri marcate în poarta 
liderului. au spulberat 
speranțele textiiișlllor de 
a obține măcar nu punct 
la lași. Arădanii au jucat 
chinuit și nu meritau mai 
mult.

• F. C. ARGEȘ — RA
PID : 2—1. Meci dramatic. 
Rapidiștil n-au trecut de 
cel de al fi-lea val. Arge
șenii în schimb și-au asi
gurat victoria In același 
minut (fatidic două etape 
la rînd) : 17. Autorul go
lului victoriei — Roșu.

a CRIȘUL — STEAUA : 
1—2. Steliștii au realizat 
la Oradea ■ victorie care 
le asigură liniștea. Auto
rii celor trei goluri — 
Volnea,, Sătmireanu și 
Dărăban.

• PETROLUL — DINA
MO BACĂU : •—8. Două 
remarci : jocul mediocru 
al ambelor echipe și evo
luția ștearsă a selecțlona- 
blluluf Dembrovachi. Pe
trolul se află la cea de a 
doua remiză consecutivă.

• VAGONUL — A.S.A. 
TG. MUREȘ : 3—0. Cînd 
nimeni nu se mai aștepta. 
Vagonul a „hotărît" să nu 
uărăsească divizia A. Vic
toria de ieri îi dă o rază 
de speranță.

• FARUL 
IOVA : 2—0. Oltenii 
pierdut fără drept 
apel. Au avut noroc 
barele care s-au opus 
patru ori, șuturilor înain
tașilor constănțeni.

(După relatările cores
pondenților noștri : I. 
BACIU, V. SERE, GH. 
NILA. M. IEGARIU. S 
HRUKNER, K. SCRIP 
CARU).

Telurile mari pe care și 
le propun turneele amicale 
de baschet sînt, în esență, 
cunoscute. Sportivii sînt 
puși în condiții apropiate de 
cele în care au loc compe
tițiile internaționale. De 
aceea am așteptat cu inte
res organizarea celei de-a 
treia ediții a Cupei muni
cipiului București (a treia 
în... opt ani), mai ales că 
modul în care s-a desfă
șurat campionatul național 
nu a putut oferi selecțione
rilor criterii ferme pentru 
închegarea unui lot cît mai 
valoros, capabil să se cali
fice la campionatele euro
pene. Din păcate, nici acum 
nu s-a făcut totul pentru 
realizarea intereselor ma
jore ale baschetului noetru. 
Pentru că, așa cum se des
fășoară, turneul internațio
nal din sala Floreasca nu 
este în măsură declt să o- 
fere o imagine aproxima
tivă a formei atinse dc ti
tularii mai vechi ai națio
nalei. Nu ar fi fost necesar 
sâ se alcătuiască și să se în
scrie in acest turneu și o 
selecționată de tineret sau 
o selecționată studențească 
cel puțin după condițiile 
fortuite create de repre
zentarea echipei Leningra
dului ?
In prima zi a turneului 
România — Cehoslovacia 
(tineret) 72—60. Aseară — 
Polonia — Cehoslovacia (ti
neret) 83—69 (36—37).

PE... PODIUM

I • POLO

Partide echilibrate

„U" CRA-
au 
de
cu 
de

Primele două etape ale cam
pionatului divizionar au scos 
în evidență, alături de o pre
gătire fizică satisfăcătoare 
a sportivilor, bagajul tehnic 
lipsit de consistență al majori
tății formațiilor divizionar^, 
exceptîndu-le pe vechile ri
vale la titlul de campioană, 
Steaua și Dinamo.

Și acum,. rezultatele: 
Steaua—Rapid : 3—2 (!). Ra- 
pidiștii au fost la un pas de a 
produce marea supriză a a- 
cestui început de campionat. 
Ei au condus cu 1—0 și cu 
2—1 și ar fi putut, cu mai 
multă atenție în final, să ob
țină cel puțin un rezultat egal ; 
Progresul — I.E.F.S, : 3—1, 
într-un joc care nu interesea
ză decît mijlocul clasamen
tului. Dinamo București — 
Voința Cluj : 8—5 ; C.S.M. 
Cluj — Vagonul Arad : 6—4 ; 
Crișul Oradea — Politehnica 
Cluj : 5—4.

Tn derbiul 
nai feminin 
a învins pe 
55.

turneului
— Politehnica 
Rapid cu 59—*

Poate niciodată la startul 
unor campionate naționale 
nu s-a aliniat o pleiadă mai 
bogată de gimnaste tinere și 
foarte tinere (decanele de 
vîrstă, sportivele de la 
I.E.F.S. au o medie de numai 
20 de ani ’) și, în același timp, 
foarte valoroase.

în final ieri, la Cluj, s-au 
impus gimnastele timișorene 
(antrenori : N. Kun, M. 
Raiciu și Tatiana Isar) care 
s-au prezentat la concurs 
foarte bine pregătite, evo- 
li£nd cu precizie și siguran
ță în exerciții dintre cele mai 
dificile.

Campioanele din ultimii 
ani, sportivele de la Dinamo 
București, deși au concurat 
la nivelul maxim al posibili
tăților lor, nu și-au putut 
nora titlul fiind lipsite de 
portul a două titulare : 
Filipescu și O. Ștefan. Ele 
ocupat abia locul 4.

Iată clasamentul final : 
Timișoara — 187, 55 p ;
I.E.F.S. București — 177,30 p ; 
3. Selecționata orașului Gh. 
Gheorghlu-Dej — 176,15 p.

Din formația timișoreană 
au făcut parte Rodica Seco- 
șan, Alina Goreac, Mariana 
Gheclov, Vanda Ispravnlcu, 
Maria Variu, Ștefania Bacoși 
— toate componente ale 
loturilor naționale de seni
oare și tineret. Menționăm 
că media de vîrstă a echipei 
cîștigătoare depășește cu pu
țin 15 ani, ceea ce ne face 
să întrevedem frumoase per
spective gimnasticii noastre 
feminine în anii următori

o- 
a- 
R. 
au

1.
2.

OV. PĂUN

• RUGBI

0 ETAPĂ

AVANSAT...

RODICA APĂTEANU

CARE A

CAMPIOANA

S. SPIREA

Metrom 
Pașcani

un nou
Galați.

G. MITROI

Numeroși spectatori urmăresc, pe străzile orașului Alexandria, tinerii croslfti care-și dispută intiietatea In cadrul fazei județene

ACUM, FINALA
județene ale „Croiului tineretuluiIeri, au avut loc ultimele etape

tineri.

Grecia a condus cu 2—0 la 
Porto! H

ment prevăzut riguros în ca
lendarul activității sale. (C, 
POGĂCEANU).

satisfacția rezultatului. (I. D. 
DANCEA).

• ÎN CAMPIONATUL bri
tanic de fotbal, echipa An
gliei a învins la Belfast cu 
scorul de 3—1 (1—0) echipa 
Irlandei de nord.

SERIA I
Politehnica Galați — Por

tul Constanța 1—0 ; Gloria 
Bîrlad — Steagul roșu Bra
șov 1—0 ; Dunărea Giurgiu 
Electronica Obor 1—0 : Me
talul București — Oțelul 
Galați 3—1 : Flacăra Mo- 
reni — Chimia Suceava 0— 
0 : Progresul Brăila — Poli
tehnica București 3—0 : Po
iana Cimpina — Ceahlăul 
P. Neamț 0—0; 
Brașov — C.F.R. 
2—0.

Această serie are 
lider. Politehnica 
care conduce în clasament 
cu 33 de puncte, urmată de 
Steagul roșu 
puncte.

La Porto s-a disputat 
meciul dintre echipele 
Portugaliei și Greciei, con
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de 
fotbal (grupa I europeană), 
lntîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 
2—2 -(0—0). Golurile gaz
delor au fost marcate de 
Eusebio (min. 82) și Peres 
(min. 86). Pentru oaspeți 
au înscris Botinos (min. 
69) și Efetheakis (min. 74).

• LA 10 MAI, la Stuttgart, 
se va disputa întâlnirea din 
cadrul preliminariilor campio
natului mondial de fotbal 
(grupa a 7-a europeană) dintre 
reprezentativele R. F. a Ger
maniei și Austriei. Tn vederea 
acestui meci, federația de spe
cialitate vest-germană a alcă
tuit un prim lot de 22 de ju
cători, din care fac parte, 
printre alții, cunoscuțli inter
naționali Maier, Vogts, Hott- 
ges, Patzke, Overath, Dorfel 
și Held.

• ÎN SALA lapy din Paris 
s-a disputat meciul interna
țional amical de volei dintre 
reprezentativele masculine ale 
Franței și Poloniei. Voleibaliș
tii polonezi au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (15—11. 
15—13, 10—15, 15—12).

Hunedoara
Mediaș 1—0 
Vîlcea — Mi

Mare 1—0 ‘
— C.F.R. Cluj

seria n-a
Metalul 

Gaz metan 
Chimia Rm. 
nerul Baia 
C.F.R. Arad
1— 1 ; Electroputere Craio
va — Metalul Tr. Severin
2— 2 ; Politehnica Timișoa
ra — Olimpia Oradea 1—0 ; 
Medicina Cluj — C.S.M. 
Reșița 1—2 : A. S. Cugir — 
Ind. Sîrmei C. Turzii 2— 
C.S.M Sibiu — C.F.R. 1 
mișoara 2—2.

In clasament conduce 
detașat echipa C.F.R. Cluj 
cu 35 de puncte, urmată 
Olimpia Oradea cu 28 
puncte.

• LA HOLICE, în Ceho
slovacia, s-a disputat o „man- 
șă“ contînd pentru campiona
tul mondial de motocros pen
tru motocicletele cu o capaci
tate de 250 cmc. Victoria a 
revenit alergătorului belgian 
Geboers, care a realizat tim
pul de 48’25” 4/10.

• TURNEUL internațional 
masculin de baschet de la 
Belgrad a revenit echipei Iu
goslaviei, care în finală a în
vins cu scorul de 85—83 
(43—39) echipa Cehoslovaciei.

• Concursul internațional 
feminin de sărituri de Ia tram
bulină de la Karlsruhe, denu
mit „Criteriul european", a 
fost cîștigat de cehoslovaca 
Milena Duchova cu 378,27 
puncte urinată de Melania 
Decusearâ (România) cu 
333,87 puncte. La masculin 
victoria a revenit italianului 
Cagnotto cu 505,47 puncte, 
Dibiassi (Italia) s-a clasat pe 
locul doi cu 489,93 puncte 
urmat de Ganea (România) 
cu 425,16 puncte.

în ultimele zile ale săptămînii, dar mai ales ieri, au 
continuat să se desfășoare, în numeroase localități din 
țară, întrecerile fazei județene a Crosului tineretului. Așa 
cum ne transmit reporterii și corespondenții noștri, pre- 
zehți la fața locului, principalele caracteristici ale întrece
rilor au fost : tinerețea, elanul, disputa aprigă.

MIERCUREA CIUC. Du
minica, în primele ore ale di
mineții, arterele din centrul 
orașului Miercurea Ciuc au 
devenit o vastă arenă sporti
vă pentru concurenții la faza 
județeană a Crosului tineretu
lui. Din Odorhciul secuiesc, 
Gheorghieni sau Toplița, Vlă- 
hița. Sînmartic sau Remetea 
concurenții s-au prezentat în 
echipament distinct pentru 
fiecare localitate. Șanse foar
te mari pentru finala din 11 
mai. de la Tg. Mureș, are 
Bojth? Istvan, care a ocupat 
locul I în ambele ediții în fa
za județeană la cursa de 3 000 
m. Din luna ianuarie are un 
program zilnic de antrena

TR. SEVERIN. Aici au par
ticipat peste 500 de concu- 
renți din centrele de comune 
și din orașele și comunele ju
dețului Mehedinți. Traseul a 
fost prin parcul din centrul 
orașului, iar de-a lungul lui 
mii de spectatori au aplaudat 
pe participanți. După o lup
tă îndîrjită au fost cunoscuți 
și eîștigătorii la cele 6 serii : 
Vasiliea Pulpașin, Ana Mol- 
cuț, Marîeta Iacobescu. Vio
rel Prună, Ion Mînastireanu, 
Ion Bogasieru. (ILIE BOȘ- 
TINĂ).

BUZIAȘ. In județul Timiș 
au participat la Crosul tinere
tului circa 43 000 de 
Martor pentru a doua oară la 
faza județeană, desfășurată ia 
Buziaș, unde aproape 400 de 
tineri și-au disputat întâieta
tea, am putut constata con
centrarea primilor clasați pe 
anumite zone ale județului. 
Anul acesta au dominat, sta
tistic vorbind, sportivii clin 
școlile timișorene și Sînnicolau 
Mare. Cel din urmă oraș ofe
ră explicația pe care o cău
tăm. Preocuparea atentă și 
consecventă înainte de toate 
a profesorilor de educație fizi
că — majoritatea partîcipanți- 
lor fiind elevi —• asigură

DEVA. Festivitatea dinain
tea întrecerilor cît și cea fina
lă a avut darul să creeze a- 
cestui sport o deosebită popu
laritate, să-i confere un pres
tigiu sporit.

Referindu-ne la partici
pând, trebuie reliefat și faptul 
că alături de elevi care con
stituiau anul trecut marea 
majoritate a concurenților, 
s-au aliniat numeroși tineri 
din alte profesii : ingineri 
constructori, siderurgiști, coo
peratori. AL. BĂLGRĂ- 
DEAN).

Pe un timp splendid, pe te
renul din „Parcul copilului" 
a avut loc Un reușit cuplaj 
de rugbi. In deschidere. Stea
ua a întâlnit Progresul. Sco
rul cu care s-a încheiat par
tida (29—9) pare întrucîtva 
exagerat. Echipa Progresului 
a muncit mult, dar, nu toți 
jucătorii s-au dăruit total 
jocului, Steaua, în vervă, a 
demonstrat că recentele 
turnee în străinătate i-au 
prins bine. Jucînd tactic și 
tehnic mult superior adver
sarilor, construind acțiuni 
subtile în atac, steliștii și-au 
surclasat partenerii.

In meciul vedetă, Grivița 
Rdșie — Dinamo, încheiat cu 
icprul de 3—0 în favoarea 
dinamoviștilor, ambele echi
pa au dezamăgit. Abundența 
de greșeli, sancționate 
prompt de arbitrul Rene Chl- 
riac, au fragmentat jocul, 
BcoțSnd în evidență, în mod 
pregnant criza de formă prin 
care trece Grivița roșie. Di
namo, după această victorie, 
foarte prețioasă. își asigură

în mod cert titlul de cam
pioană. Trebuie însă sfi le re
proșăm dinamoviștilor jocul 
obstructionist, lipsit de cursi
vitate. Dar, pentru scopul 
dorit — păstrarea locului în 
clasament — el a fost foarte 
folositor.

Grivița roșie, echipa cu jo
cul sigur și sobru de altăda
tă, trebuie să rezolve în mod 
urgent problema antrenoru
lui, a disciplinei de echipă 
și să aducă pe tinerii intro
duși în echipă Ia valoarea 
celor consacrați. care în mod 
normal odată și odată trebuie 
să predea ștafeta'

Tot in Capitală. Constructo
rul, pe teren propriu, a dis
pus de Gloria cu 15—8.

Iată acum celelalte rezul
tate din țară : Universitatea 
Timișoara — Agronomia Cluj 
26—3 ; Știința Petroșani — 
Rulmentul Rîrlad ÎS—5 $1 
Farul Constanta — Politehni
ca Iași 6—6.

GABRIEL FLOREA

• TENIS

România Ungaria: 3-2
Duminică a luat sfîrșit pe 

terenurile din parcul Sportiv 
Progresul întîlnirea internațio
nală de tenis dintre echipele 
României și Ungariei. Jucăto- 

români au obținut victoria 
scorul de 3—2. In cel mai

așteptat meci Iile Năstase l-a 
învins cu 6—4, 6—4, 1—6, 
8—2 pe Istvan Gulyas. Alte 
rezultate : Năstase, Mărmurea- 
nu — Barany, Machan 6—4, 
6—4, 6—4 ; Szoeke — Măr- 
mureanu 8—6, 6—4, 6—0.

HANDBAL

LIDERII SE
și n nou răsturnare de Uder 

campionatul feminin I 
După ce profitase de înfrin- 
gerca sțudentelor timișorene 
la Brașov instalîndu-se pe pri
mul loc, echipa giuleșteanâ 
fi-a dezamăgit suporterii ca- 
potind tn fața Confecției și 
încă la un scor destul de se
ver : 9—13 (5—8)1

Nici Confecția nu a jucat 
foarte bine dar jucătoarele au 
fost mai atente tn apărare și, 
speculînd cu precizie greșe
lile de tehnică ale rapidiste- 
lor, s-au impus prin contra
atacuri fulgerătoare mai ales 
la începutul reprizei secunde.

lnvingînd în deplasare pe

CLĂTINĂ
Progresul (8—6), universitarele 
de pe Bega au preluat din 
nou șefia acestui clasament 
atit de agitat și numai o altă 
mare surpriză le mai poate 
răpi titlul.

In campionatul masculin 
Steaua și-a menținut cu des
tulă dificultate autoritatea de 
lider ctștigînd greu (11—9) in 
fața dinanioviștilor din Bacău 
un meci pe care puteau tot 
atit de bine să-l piardă (dacă 
băcăuanii, care au condus la 
pauză cu 5—4 ar fi profitai 
cu mai mult curaj de slăbiciu
nile adversarilor).

P. OVIDIU



Situația politică din viața tineretului lumii

Problema

candidaturilor — în

continuare pe

primul plan

PARIS. — Viața politică fran
ceză a fost dominată duminică 
de reuniunile unor grupări poli
tice de stingă chemate să se 
pronunțe în problema candidatu
rilor Ia alegerile prezidențiale ce 
vor avea loc în Franța la înce
putul verii. Cea mai importantă 
reuniune a început în Palatul 
Sporturilor din suburbia parizia
nă Alfortville, unde 800 de de
legați ai ’ Partidului Socialist 
(S.F.I.O.) și ai Uniunii cluburi
lor pentru reînnoirea stingii au 
participat la o consfătuire comu
na cu participarea unor persona
lități ca Gaston Deferre și Alain 
Savary citate printre candidați) 
posibili la președinție. După cum 
s-a anunțat, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Francez a a- 
dresat S.F.I.O, o scrisoare în care 
propune elaborarea în comun a 
programului unui guvern demo
cratic și prezentarea unei candi
daturi unice a stingii in alegeri
le prezidențiale (pentru luni, 5 
mai, a fost convocată o nouă șe
dință a C.C. al P.C. Francez Ia 
care comuniștii își vor definitiva 
poziția ținînd seama de răspun
sul parlicipanților la reuniunea 
de la Alfortville).

Tot duminica, la Paris s-au în
trunit conducătorii Partidului So
cialist Unificat. Potrivit agenției 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL. secretarul național al 
partidului, Michel Rocard „s-a 
autoproclamat“ candidat la pre
ședinție, hotărîrea P.S.U. în a- 
ceastă problema tirmînd să fie a- 
nunțată în cursul’ serii.

Se anunță, pe de altă parte, că 
fostul prim-niinistru Georges 
Pompidou, candidat ofidaj al 
U.D.R. și al Republicanilor inde
pendenți, preconizează să preci
zeze — eventual la o conferință 
de presă ce ar urma să aibă loc 
în cursul săptăminii viitoare — 
concepțiile sale în domeniul po
liticii internaționale.

Agonia
unui pact

N-a fost o surprizâ, dar notificcrec oficială a Pc.<suk 
pune încă o data punctul pe i Franța nu va ~ preze*‘a r.ic 
acest an la reuniunile ministeriale ale acelui orgenis-n fali
mentar care se numește S.E.A.T.O Absența nu va însemna 
retragerea definitiva si completă. Franța n-a renun*ct la cali
tatea de membru al acestei organizați , însă aaezi-’ea sa 
râmîne în continuare pur formalâ. Anglie, la rindv1 eh meni- 
festâ un entuziasm din ce in ce mai recus fata de S.EA.TO 
și obligațiile ce le incumbă membrilor soi. Pentru Londra nu 
este vorba de o desolidarizare politică, ci pur s s — o- efectu» 
unei revizuiri financiare. Prezența mi bară br»ta- co • Asia de 
sud-est se va reduce, treptat, pină la echî.ale-'- .■ zero. Ci'KJ 
ultimii ostași britanici vor părăsi acele '^depărtate po^ntur 
Anglia va deveni — practic — un membru fc-tcrrx3*.c cl 
S.E.A.T.O Reprezentanții săi vor fi, poate, prezent Ic reuri_- !■ 
ministeriale dar armata engleză se va găsi departe de zo-'-a 
de acțiune a „alianței-.

Din cele trei puteri princioale, care au subscris *a 
S.E.A.T.O., râmîne una singură : S.U.A. Obosâc'a 
ului, produsă de impasul vietnamez, are reC3TCUS;’jm pe co-£ 
nici o dezmințire a Casei Albe nu le poete a -o S.E A T O 
s-a dovedit un faliment politic și militar și orice ’e"Qi'*o ae a 
reînvia acest organism vetust n-cre sanse de reu<:’ă Un alt 
membru al S.E.A.T.O., Pakistanul, s-a aeta.a' pr - ■ . ‘ ele 
rezerve In odresa poetului. Schimbarea de regim din Pakistan 
nu afectează, însă, orientările in politica externă. No> conau- 
catori au promis o atitudine echilibrată pe plan international, 
al cârei criteriu de bază sâ-l reprezinte luoreo in considerare 
a intereselor Pakistanului.

Fenomenul cel mai interesant remarcat r:er oru1
S.E.A.T.O. II reprezintă modificarea atitudinii Filipinelor. .Alia
tul sigur" dorește sâ joace un alt rol decît cel de partener doc.' 
al Washingtonului. La Manila se discută despre revizuirea ..rela
țiilor speciale" cu S.U.A. și în acest context se reexaminează 
probleme bazelor militare americane din insulele fdipineze. 
Bezele au fost create în numele nevoii de o apăra această țară 
în fața primejdiilor externe ce plonau asupra ei. Dar „primej
diile" s-au dovedit ireale. în schimb, bazele americane au de
venit o reala primejdie pentru independența națională a Filî- 
pinelor. 40 000 de militari americani sint instalați la bazele din 
Filipine. Prezenta lor nu poate fi asemuită cu un scurt popas 
turistic. Americanii au „închiriat- bazele pentru... 99 de ani iar 
după lungi negocieri au consimțit la o reducere : perioada în 
care dispun de aceste porțiuni din teritoriul filipinez va lua 
sfîrșit în... 1991. Cnrînd revizuirea tratatelor. Carlos Romulo, mi
nistrul de externe, explica revendicarea filipineză prin nevoia 
de „a îndrepta prevederile care ar putea afecta suveranitatea 
națională". Intr-o declarație făcută în parlament, tot el afirma : 
,,Va fi din ce in ce mat greu să se justifice prezența continuă 
a bazelor pe teritoriul nostru, a programelor de ajutor militar 
sau economic, cînd devine evident câ o alianță se îndreaptă 
impotriva intereselor naționale sau cînd ajutorul economic, 
legat de condiții politice, este folosit ca o armă împotriva 
noastră".

Energicul ministru de externe filipinez, Carlos Romulo, a 
promis modificări substanțiale în domeniul relațiilor interna
ționale ale țârii sale, concomitent cu asigurarea unei mai mari 
libertăți de mișcare diplomației pe care o patronează. Romula 
s-a arătat sceptic în ceea ce privește viitoarea reuniune a 
S.E.A.T.O. El afirma, ironic, câ reuniunea va fi un prilej „fie 
pentru reconstruirea, fie pentru funeraliile S.E.A.T.O.". Cum 
„reconstruirea" acestui anacronic produs al politicii de bloc 
pare puțin probabila, s-ar părea câ serviciul de pompe funebre 
al „alianței" ar trebui să fie pregătit pentru orice eventualitate. 
Mai ales că specialiștii în medicină politică afirma câ S.E.A.T.O. 
se află într-o prelungită agonie...
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ORIENTUL APROPIAT
• U Thant despre misiunea Jarring

• Odd Bull din nou la Cairo

CEATA'A genervăm
O.X.U.. U Tkani, a părănt du
minică Geneva cu 
Roma. In cuwrd - izitei la Gene
va, U Thant, a acut intrecederi c« 
frimisul î'ju
Apropiat, amhasodrrrd Gt-nnet 
Jarring, pe :an ic-G
. foarte utuc .
al O.A.L. <i jf

/tfrrinș dci-'-'idc de ntu-
corbi rd.'- dr .Vru
reprehi V-:-Ur.Vi 
ai Fra .țci.
Uttile S ferice.
socratc exavnrr.irn sitvzțî-~! dxn 
Orientul Apr&jrict.

CAJRO. — Ziirui -*.L A 
HM.V‘ -
Iul Odd Butl. :
lor O.N.U- dîa : ’ A;v : y.j.-
ca sosi luni ks Cai^j -
propune condtn.ătard»r RAL. 
masurile pe ț âre :< . Trm ne
cesare in vederea a.i^-srarii țccu- 
ritâții fi faziliiărn cb-

O-V U sw iiri-ais? 
tcxîic ai de Suez. — V
Atrași* vă
curțul iritat ederu ateste 
mina treziți ru 0^4
Bull. de ez.;-

Wi Țv f '*

F oâ
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din Slovacia I E. DRAGĂNESCU
LA STOCKHOLM

MAROC : Imagine din Casablanca

celistul Radu Aldulescu si 
lonistul Ștefan Ruha.

• TEATRUL „JOKAI" 
Bekescsaba a prezentat, în 
mieră Pe țară, piesa 
minte Cristofor" a dramaturgu
lui român Aurel Baranga.

din 
pre- 

„Fii cu-

Plenara C.C. al P.C

BRATISLAVA 4 Agrrpre* . — 
Duminkă la BntisîuM a arat 
loc- Pîeu^a C.C. J
Comunist dir. *c--a. Lii&îd 
cvvintvL Gustav Hu<ak. prș»- 
sceretar »1 C.C. al P.C. din
»k\ acia. $-a referit la artmtura 
pentru înfăptui.c« Im«**
sului extraerduv-. el PIL dm 
S'-axacia, la evoluția
litice în R. S. Cd dogaă
Plenara din apr ^e ri L -
Ie partidului in 
tă. El a c^rnt m tir r!| 
fș.i-.L-i.Je £■■ f -iiti-wiTrt, 
bru ^1 Prrvăfcmkn ft eectKaflstu- 
lui C.C. ii P.C. din Sk»^ie=a f< • 
făcut propuneri privind *L«»- 
bâri dc persoane în organele 

h «ducătoare.
PLr-sîara a aprobat în unanimi

tate cererea tovarășului GusUv 
Husak, și prin vot secret a ales 
în funcțiile de prim-secretar și 
membru al secretariatului C.C. al 
P.C. din Slovacia pe tovarășul 
Ștefan Sadovsk}’. Tovarășul Pe
ter Colotka a fost ales membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Slovacia. în același timp, Plena
ra a recomandat numirea lui P. 
Colotka în funcția de președinte 
al guvernului Republicii Socia
liste Slovace (ocupată în prezent 
de Ștefan Sadovsky).
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Vedere din centrul orașului 
Maribor R. S. F. logosltrvia)

Noul guvern
nord-irlandez
Dificultățile persistă

Nod pnra-mi“i*tni al 
Irlandei de Nord, James 
O-..’»erter-Clark. e amin
tit s.L*Tjbâtâ componenta 
zjvernului său, care nu 
d-îerâ prea mult de cea a 
fcntidu: cabinet O Neill- 
din foștii miniștri in g«- 

xernuî anterior și-au păstrat por- 
toi voile, Phelin OXeill a 
preluat Ministerul Agriculturii, 
deținui anterior de actualul prr- 
^er. Ir. guvern a revenit fostul 
ricrprervicr. Brain Fau&ner. care 
a dcTKxLK ’iCt la începutul anului, 

Maz^erul Dezvoltării, 
^.ct^reie partoane nou introduse 
.& Macera sint John AeAeoc 
ca°e a devenit bder ai C eenrrn 
Coau.r.eÎM. cu rang de mănâstru 
de rtat, John Teșdor șt We 

numiți secretari șmria-

*4

au luat -firșit 
celui de-al XlX-lea

S.U.A. Congresul a 
linia politica a parti-

Duminică 
lucrările 
Congres al Partidului Comu
nist din .......... "
aprobat 
dului, exprimată în rapoarte
le prezentate de secretarul 
general, Gus Hali, și preșe
dintele național. Henry H in- 
ston. și a ales organele con
ducătoare ale partidului. De
legații au adoptat rezoluția 
politică principală a Congre
sului și noul program al P-C. 
din S.U.A. într-o scrisoare 
deschisă adresată comuniști
lor, Congresul al XlX-lea 
cheamă la extinderea activită
ții de partid, în primul rtnd 
în centrele industriale și prin
cipalele ramuri ale industriei.

Procesul celor 22
O întreagă grupă de soldați 

de Ia „tabăra specială" de in
strucție a infanteriei americane 
— Fort Jackson se află, actual
mente, in închisoare în aștepta
rea unui apropiat proces. Cei 
22 de tineri sint acuzați de a fi 
organizat în incinta taberei o 
adunare in cadrul căreia au 
protestat împotriva intervenției 
Statelor Unite in Vietnam. Intre 
timp, aproape 2 201 din cei 3 060 
de soldați instruiți in aceasta 
„tabără specială" au semnat un 
memoriu in care cer eliberarea 
camarazilor lor și „libertatea 
participării militarilor la mani
festările și demonstrațiile pen
tru pace".

La marșurile pentru pace din 
primăvara aceasta desfășurate 
in S.U.A. au participat, pentru 
prima oară, un mare număr de 
soldați. Ei au obținut, sub di
ferite motive, permisii, și au 
demonstrat în civil (legile mili
tare americane nepermițind 
participarea militarilor in uni
formă la manifestări și demons
trații publice). Tinerii de la 
Fort Jackson au inițiat acum o 
mișcare revendicativă, sprijini
tă imediat de tinerii din alte 
centre de instrucție din S.U.A. 
pentru acordarea dreptului sol- 
daților de a participa în unifor
mă la manifestările pentru în
cetarea războiului în Vietnam. 
„Vrem dreptul de a arăta clar

„0 reevaluare
a mărcii 

este exclusă
declară ministrul de finanțe

vest - jermau
„O reevaluare unilaterală a 

mărcii este exclusă" a declarat 
ministrul de finanțe al R. F. a 
Germaniei, Franz Josef Strauss, 
intr-un interviu publicat dumi
nică în ziarul „WELT AM 
SONNTAG" din Hamburg. El a 
subliniat totoși faptul că guver
nul vest-german este dispui să 
pătrtiripe la c care
rrxmtnriE șarMții
haTcror wwij»1-;
preexond zâ o z i
■ăsK -î prețâtrt nri-
auty.-â gs a c.-^ăiers-
bdfi~. „Dad Franța Anglia m« 
an în prezent nici «n motiv si 
«cfcsfibe paritatea monedelor lor. 
■■ văd de ee noi înșine ar trebui 
să dăm dovedi de un zel exage
rai*. a axitat Strauss.

Observatorii politici consideră 
aceanâ declarație drept a nouă 
respingere catmrieă a cererilor 
partnenlor monetari ai R.F.G. 
pentru • reevaluare a nurcii în 
vederea redresării poziției fran
cului să lirei sterline și a amelio
rării situației sistemului monetar 
:n!eroccidCTital, puternic afectat 
de repetatele crize survenite în 
ultimele 14 luni. 

O originală cursă aeriană
Duminică a început una din cele mai originale curse aeriene 

transatlantice, organizată de ziarul londonez „Daily Mail" cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la prima traversare fără 
escală a Atlanticului, de către aviatorii John Alcock și Arthur 
Brown. Cele două puncte între care se desfășoară cursa sint 
etajul al 33-lea al Turnului Poștei din Londra și etajul al B6-lea 
al clădirii „Empire State Building" din New York. La această 
cursă, care se va încheia la 11 mai, participanții pot folosi orice 
mijloace de transport de la locul startului pînă la aeroport șî, 
apoi, orice mijloace de zbor, de la avioane militare cu reacție 
pină la... baloane

Primul concurent care a pornit în cursă a fost Anne Alcock, 
in vîrstă de 18 ani, nepoata lui John Alcock. La ora 7,55 G.M.T., 
la ultimul etaj al Turnului Poștei din'Londra, ministrul 
al poștelor, John Stonehouse, i-a înmînat un mesaj 
colegului său american, care, la rîndul său, se va afla 
mul etaj al lui „Empire State Building" din New York, 
și trei timbre comemorative dedicate 
Alcock și Brown, din anul 1919.

națiunii opinia 'noastră despre 
un război care nu este al nos
tru și care ne dezonorează" — 
se spune în memoriul de la 
Fort Jackson.

Cele petrecute la Fort Jackson 
se înscriu în ampla mișcare din 
rîndul militarilor americani îm
potriva războiului din Vietnam. 
Ele atrag atenția asupra unui 
nou aspect al acestei largi miș
cări : acțiunile protestatare ale 
tinerilor din așa-numitele „cen
tre speciale de instrucție" ale 
armatei S.U.A., adică tocmai 
din acele centre menite să pre
gătească detașamente speciali
zate în intervenții de genul 
celei din Vietnam.

E bine cunoscută larga miș
care a tinerilor americani care 
refuză să se prezinte la încor
porare (ultimele date oficiale 
atestă că numai în Canada, 
Suedia și țările Benelux sc află 
actualmente 28 000 de tineri a- 
mericani care au refuzat să 
răspundă ordinelor de chemare 
in armată). E cunoscut, de ase
menea, veritabilul val de dezer
tări din ultima vreme, expresie 
virulentă a refuzului tineretului 
american de a lupta într-un 
război nedrept, nepopular (nu
mărul dezertorilor din armata 
americană se ridică actualmente 
la circa 10 000).

Acum, se conturează o miș
care protestatară aproape gene-
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JAPONIA. □•■•nitrația pentru retrocedarea Okinawei în ora

șul Shizuoka

Criza politică din Bolivia
Se va menține Salinas?

La o săplâmînă după 
decesul survenit în urma 
unui accident de avion al 
președintelui Boliviei, Re
ne Barrientos, succesorul 
acestuia, Luis Adolfo Si
les Salinas, trebuie să facă 
față unei grave crize po
litice.

După curo relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS, situația 
guvernului Salinas a devenit ne
sigură în urma profundelor di
vergențe existente între noul 
președinte bolivian și comandan
tul suprem al forțelor armate, 
generalul Alfredo Ovando Can- 
du.

Generalul Ovando Candia se

• FILARMONICA DE STAT 
DIN CLUJ a prezentat între 29 
aprilie șl 2 mai, la „Teatro Ver
di" din Sassari (Sardinia), o se
rie de patru concerte, sub ba
gheta lui Emil Simon și a diri
jorului italian, Nino Bonavo- 
lonta. Concertele, care au cu
prins lucrări de Brahms, Dvo
rak, Haydn, Lalo și De Falla, 
precum și „Poemul simfonic- 
Sardegna" de Ennio Porrino și 
„Incantații" de Cornel Taranu, 
s-a bucurat de un frumos suc
ces. Și-au dat concursul violon
celistul Radu Aldulescu si vio-

britanic 
adresat 
la ulti- 
precum 

zborului istoric al lui

Tinerii americani in uniformă cer dreptul 
de a demonstra impotriva războiului 

din Vietnam

ralizată în centrele de instruc
ție. „De la Fort Dix pe coasta 
răsăriteană și pînă la Fort Ta
coma în nord-vestul îndepărtat 
— notează TIME — tinerii re
cruți agită problema Vietnamu
lui". La Fort Hood, centru spe
cial de instrucție situat în ul- 
traconser va torul Texas, a fost 
creată o asociație a recruților 
denumită „G.I.’s. United A- 
gainst the War in Vietnam" 
(„Soldați! uniți împotriva războ
iului din Vietnam"). La numai 
doua luni de la această iniția
tivă, asociații similare ființează 
în aproape toate centrele de 
instrucție. Aceste asociații scot 
gazete și foi volante, cele mai 
multe tipărite prin mijloace ti
pografice. Ultimele date indică 
existența a cel puțin două du
zini de asemenea gazete, popu
laritatea lor printre tinerii sol
dați putîndu-se deduce din fap
tul că, în pofida prețului lor 
ridicat din cauza costului tipă
ririi, tirajul a crescut mereu, 
triplîndu-se după primele 3—4 
numere.

Un sondaj-anchetă întreprins 
în noua centre de instrucție de 
„G.I.’s United Against the War 
in Vietnam" relevă că 95 la 
sută din tineri cer încetarea 
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afla la Washington cînd pre
ședintele Barrientos a decedat. 
El s-a înapoiat de urgentă în 
capitala boliviana, La Paz, și a 
început o vie activitate în ve
derea afirmării sale pe scena po
litică, în perspectiva alegerilor 
prezidențiale de anul viitor. Șe
ful armatei și-a asigurat, <le pe 
acum sprijinul lui Salvador Vas- 
quez, unul din liderii țăranilor 
bolivieni, ceea ce a contribuit la 
agravarea conflictului cu pre
ședintele Siles Salinas.

Potrivit agenției PRENSA LA
TINA, noul președinte bolivian 
a declarat în mai multe rînduri 
că nu va accepta să predea pu
terea generalului Ovando Candia.

Duminică a sosit la 
Stockholm tovarășul Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
care va face o vizită ofi
cială în Suedia la invitația 
guvernului suedez. El este 
însoțit dc tovarășul Octa
vian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice, și de ex- 
perți.

Pe aeroport, vicepreșe
dintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgănescu, a 
fost întîmpinat de Krister 
Wickman, ministrul in
dustriei, Olof Landerius, 
șeful protocolului din 
M.A.E. din Suedia.

• IN CADRUL ACȚIUNILOR 
ce se întreprind în prezent în 
Italia în vederea popularizării 
cunoștințelor turistice despre 
țara noastră, Ia Ambasada Re
publicii Socialiste România din 
Roma a avut loc o conferință 
de presă la care însărcinatul cu 
afaceri ad-interim Ion Radu și 
Nicolae Roșoga, șeful biroului 
O.N.T.-Carpați de la Roma, au 
vorbit despre obiectivele turisti
ce din România. După prezenta
rea unor filme documentare de 
interes turistic, a fost oferit un 
cocteil. Manifestări similare au 
avut loc la Florența, Milano și 
Bologna. 

imediata a războiului din Viet
nam. „Chiar dacă cifra este 
contestabilă — scrie TIME — 
starea de spirit din cazărmile 
americane este incontestabil 
impregnată de opoziție față de 
menținerea soldaților noștri în 
junglele și mlaștinile vietname
ze". Revista americană citează 
opinia unuia din cei mai stră
luciți juriști din Statele Unite, 
profesorul Archibald Cox de la 
Universitatea Harvard. D-l Cox, 
care a prezidat o comisie de 
studii în legătură cu „curentele 
din rîndul tinerilor americani 
sub arme" nota, printre altele, 
în concluziile sale : „Niciodată 
în istoria Statelor Unite nu a 
existat o asemenea neîncredere 
a tinerilor sub arme față de 
oamenii care guvernează... In
dispoziția din cazărmi nu re
flectă așa cum au presupus unii 
o aversiune mai mare pentru u- 
niforme și stagiul militar, ci 
aversiunea și opoziția pentru un 
război pe carc-1 consideră gre
șit șl dezonorant". E aci, expusă 
succint, însăși esența largii miș
cări protestatare din rîndul ti
nerilor soldați americani,

V.M. RfCAR Tf

Declarațiile 
prințului

Norodom Sianuk
CAMBODGIA REFL ► 
RELUAREA RELAȚIILOR

DIPLOMATICE CU S.U.A.
Șeful statului cambodgian, 

prințul Norodom Sianuk, a de
clarat sîmbătă, în cadrul unei 
conferințe de presă, că a respins 
încercările S.U.A. de reluare a 
relațiilor diplomatice cu țara sa. 
El a precizat că a ce ista hotarîre 
se datorește faptului că S.U.A. 
recunosc suveranitatea cambod
gian! „în interiorul frontierelor 
actuale", formula care nu clarifi
că situația zonelor revendicate 
de Vietnamul de sud. Sianuk a 
afirmat că pentru normalizarea 
relațiilor diplomatice cambodgi- 
ano-americane este necesar ca 
S.U.A. să recunoască suveranita
tea Camhodgiei și asuprfc aces
tor teritorii. gk ■

Un comunicat oficial al Car
tierului general al trupelor 
S.U.A. din Vietnamul de sud. 
dat publicității sîmbătă la Sai
gon, recunoaște că două elicop
tere americane au fost doborîte 
luni deasupra teritoriului cam
bodgian de către forțele armate 
ale acestei țări. Comunicatul 
recunoaște, astfel, pentru prima 
dată, faptul că trupele america- 
no-saigoneze au încălcat terito
riul Cambodgiei, practică împo
triva căreia guvernul de la 
Phnom Penh a protestat în re
petate rînduri.

• CU PARTICIPAREA dele
gațiilor din întreaga țară, la 
Santiago de Chile se desfășoară 
lucrările reuniunii Consilinlai 
național al Partidului democrit- 
creștin, de guvernămint. con
vocată in scopul stabilirii liniei 
politice viitoare a arestai par
tid. Observatorii subliniază fap
tul că reuniunea are loc in con
dițiile unej profunde crize in
terne a Partidului democrat- 
creștin, după ce Consiliul dis
ciplinar al P.D.C. a hotărit ius- 
pendarea din calitatea de mem
bri ai acestui partid a unei nu
măr de 27 deputați, care nu ai 
votat in favoarea unei legi pro
puse de guvern. Potrivit agen
ție! Prensa Latina, partidul chi
lian de guvernămint s-a scin
dat. în prezent, in trei fracți
uni : una „oficială", a doua 
„rebelă" șl „fracțiunea a treia".

★

• XOUL transatlantic britanic 
„Queen Elisabeth IT, unul dintre 
cele mai mari din lume, a ple
cat din portul Southampton în 
prima sa croazieră spre Xeu> 
York urmărit de la țărm de mii 
de persoane și camere de televi
ziune, în sunetele a zeci de sire
ne. Vasul a fost escortat de avi
oane și elicoptere.

Este prima cursă peste ocean 
a acestui tas, avi nd la bord 1 400 
de pasageri. El este dotat cu in
stalațiile cele mai moderne, cu 
mașini electronice care comandă 
toate serviciile navei începind de 
la bucătării pînă la depozitele de 
combustibil.
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