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iată cele două condiții pe care
le presupune executarea lucră

culturilor

TILOR

Străbătînd ^Bărăganul brăiiean, 
ntîlnești în cimp —- chiar din 
irimele ceasuri ale dimineții — 
nii și mii de oameni lucrînd cu 

încordare deosebita. Și este 
xplicabilă această concentrare 
le forțe, din moment ce luori
ile din legumicultura perma- 
entizează pentru fiecare hectar 
el puțin zece oameni, strădania 
le a Emită pierderile pricinmle 
e atacul dăunătorilor înseamnă 
ute de tone substanțe insecto- 
ungicide folosite zilnic, iar pri- 
la prașilă se cere executați țu 
umai la fio ar ea-so a re tai sfecla 
ie zahăr, în vie, dar și la po- 
□mb. Iată ceea ce face ca în 
oate unitățile acestui județ, 
nde semănatul s-a încheiat de 
cum trei săptămîni, solicitarea 
ă fie maximă.
In aceste zile executarea ope- 

itivă și la. un înalt nivel calitativ 
lucrărilor de întreținere cons ti- 

uie un program de munca pentru 
jți tinerii țărani cooperatori $i 
îecanizatori din județ. La Scor
nii Vechi, de pilda, opt tineri 
ître care Ștefan Bercaru. Sîn- 
etm Dragomir, Gheorghe Nistor

Ilie Petre au lucrat în ultima 
iptămînâ cîte 14 și 15 ore pe 
i în terenurile cultivate cu po

rumb și sfeclă de zahăr rade 
constatase prezența dâxmătncixx. 
In dimineața <1 un discuta* ca 
ei păreau obosiți dar lucrau — 
după cum remarca șz Mihalacbe 
Petruș, locțiitorul f errtarabd 
orgarnzațfei U.T.C. Au eoflpre»- 
tivă—cu ritmul primei xife. La m 
tzkccnent cit E s-a propus Wtxsă- 
rea, sau tnaiisea ahar 
ax care să lucreze te «rrr—r —r 
dar au refuzat. ca ac jdbb*
frm |i pe bbm de U prăji ?“ — 
an raspraa ei pretedmAefea <dnJ 
acesta fe-a adus la cuDc^tmță pro
punerea conabuku de condncse- 
Și n-au acceptat, dar nici n-xn 
lăsat să se observe o încetinire 
a ritmului de lucru, o calitate in
ferioară a munci.

Dăruirea cu care au lucrat cel 
opt tineri din Scorțaru Vechi na 
este un nemaiîntilnit act de bra- 
vură, dar această dăruire, redă 
palpabil climatul sănătos de mun- 
că ce guvernează te cooperativa 
agricolă din Scorțaru Ver-hL 
Faptul că numai în două zile s-a 
reușit aplicare* primei prașife p 
e lucrării de rărit pe cefe 330 
hectare cultivate cu floarea-soa
re Im și intr-o altă zi pe toată 
suprafața, de o sută hectare, ae-

eafeaBa a Laos 
«• p-«B ttrvt 
hoți al 
pnMpe 
grieofe 
du-se 
țiune,
cu, prim secretar al comitetului

GH. FECIORII
— Hotărî rea Consiliului

Miniștri prevede că în timpul 
disponibil. îndeosebi în perioa
da vacanțelor, studenții pot fi 
angajați in diferite locuri de

nrzrectăn. cange de
fr.?. te nresă.

peratie. tsnasx
— cu normă SatsroazĂ. jusnlsua 
de r cu ora sau zentru o
MMU Bcrara tbBbOIbBMB 
Uțurn ia vjaare referitoa
re la Virare. Za coodițiJe 
de «tzarfri s: i^Hm, la dreptu
rile ii odux a țule animaților
en contract de muncă De dura
ți dezerminală sau pentru o 
anumită lucrare. S-a avut. deci, 
te vedere — li acesta este un 

de satisfacție pestru stu- 
den'u — specifLrul diioonibili- 
tăt;k>r de timp studențesc — 
■nume fărimi sarea lui. varia
ția cantitativă in raport de 
anumite perioade ale anului u- 
nivers.Lar. Trebuia subliniat că 
studenții care se angajează în 
muncă îșî păstrează toate drep
turile studențești, avînd în ace
lași timp datoria de a participa 
la toate formele de activitate

ION TRONAC

i

„Sesiunea^ I
I

sportului
universitar

I
I

Ediția 1969 a campionate
lor universitare a demon
strat cit se poate de clar 
ascendența calitativă mar
cată de sportul studențesc.

E vorba, în primul rind 
de numărul sporit de par
ticipant!, apoi de creșterea 
valorii medii a performan
țelor și, în sfirșit, de pre
zența tot mai accentuată fl 
centrelor universitare mici 
și mijlocii pe arena spor
tului studențesc. Așa zisele 
„surprize" pe care le-au o- 
oferit universitarele din a- 
cest an — respectiv evolu
ția excelentă a gimnaștilor 
timișoreni sau a celor din 
Petroșani, performanțele 
obținute de atleții din , O- 
radea. Brașov. Pitești sau 
Bacău, valoarea judokani-

lor din Craiova saa Galati 
— sini, de fapt. rezultatul 
muncii perseverente ■ an
trenorilor și a celorlalți 
specialiști care activează ia 
sportul universitar, al efor
turilor susținute depuse de 
sportivii studenți.

Pe de altă parte, finalele 
din acest an au evidential 
din nou unele carențe mai 
vechi ale sportului univer
sitar. Consemnind. așadar, 
reușita campionatelor uni
versitare sub aspectul ni
velului lor valoric și al or
ganizării nu putem trece 
cu vederea diferențele de 
valoare care se mai mențin 
între reprezentanții diferi
telor centre universitare, 
între primii clasați și 
șii clasamentelor.

I
I

(Continuare in pag. a U-a) (Continuare In pag. a IlI-a)

DIN SATUL LIVADA
în tatei Lr. -‘a din județul 

Qoi. s-au deșeuri t d^mimcă 
festrvitâțite prifețuite de ceniena- 
ral feohi generale din locahtate. 
Cu *crst pnfeț, directorul școlii, 
Iuhn CbergbeL a vorbit despre 
drumul parenn de această insti- 
tație școhri în \-eacul caic a 
trecut, evocind figurile unor das
căli patnoțL

Au rostit cuvinte de salut. 
Roman Morar, secretar al Comi- 
tetulni județean de partid. Ion 
Bindea, inspector general jude
țean din partea Ministerului În
vățăm ictului, precum și foști și 
actuali elevi, cadre didactice 
la diferite școli, invitați-

Participanțiî la festivități 
adoptat, într-o atmosferă 
tuziastă, textul i ' ’ ’ ___

_ adresate C.C. al P.C.R., tovară- 
• șului MCOLAE CEAUȘESCU, 

personal, în care se spune prin- 
_ tre altele :
" Locuitorii satului Lîvada-Cluj, 

profesorii și învățătorii, actualii 
și foștii elevi ai școlii generale 
din acest minunat colț de țară,

întruniți in adunarea populară 
prilejuită de sărbătorirea a 100 de 
ani de la înființarea primei noas
tre școli românești, adresează 
Comitetului Central al P.C.R. și 
damn ea voastră personal, sincere 
mulțumiri pentru grija ce o a- 
cordati instruirii și educării tine
rei generații, dezvoltării continue 
1 învățăminte lui nostru de toate 
gradele, garanție figură a ridică
rii nivelului de cultură generală 
al poporului, corespunzător cu 
cerințele actuale ți de viitor ale 
construcției socialismului și co
munismului în patria noastră.

Ne angajăm în aceste clipe 
solemne ca fiecare dintre noi, 
elevi, foști elevi, părinți și edu
catori, să nu precupețim nici un 

contribui prin 
și în viitor la 
economică și

efort pentru a 
munca noastră 
continua ridicare 
culturala a satului nostru, culti- 
vînd cu perseverență pasiunea 
pentru știință, artă și cultură, 
dragostea pentru munca, față de 
tradițiile poporului și atașamen
tul nemărginit fața de cauza 
partidului.

ta ți învĂțamîntului de toate gra^ 
dele.

Sintern conștienți de dimensiu
nile și importanța deosebită ale 
obiectivelor școlii noastre, de 
obligațiile pe care le au dascălii 
in înfăptuirea acestor sarcini.

Asiguram Comitetul Central, 
pe dumneavoastră iubite tovarășa 
Ceaușescu, că ne vom con
sacra întreaga forța, capacita
te ți putere de manca, luptei 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din gran
diosul program de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii 
noastre, cu convingerea fermă că 
pe această cale ne sporim contri
buția la măreața operă de edifi
care a socialismului, Ia ridicarea 
țării noastre pe culmile înalte 
ale progresului și civilizației.

B CU ACEST PRILEJ, Secre
tariatul C.C. al U.T.C. a acordat 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. organizației U.T.C. de L 
Liceul „Aurel Vlaicu** din Orăș- 
tie. Totodată au mai primit Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. elevul Roca Ion, prof. în
drumător U.T.C, Popa Eugeniu 
și eleva Neacșu Smaranda.

• SEMICENTENARUL LICEULUI
„AUREL VLAICU" DIN ORAȘTIE
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u

U.T.A. 25 14 4 7 39 21 32
RAl’ID 25 12 5 8 36 29 29
DINAMO BUCUREȘTI 25 12 4 9 43 27 28
DINAMO BACĂU 25 12 4 9 30 27 28
„U" CLUJ 25 12 3 10 40 33 27
STEAUA 25 11 4 10 43 34 26
JIUL 25 10 5 10 27 25 25
„U" Craiova 25 11 3 11 40 41 25
FARUL 25 11 3 11 32 34 25
POLITEHNICA 25 11 2 12 27 35 24
A S.A. TG. MUREȘ 25 11 3 11 29 33 23
PETROLUL 25 10 3 12 24 32 23
CKIȘUL 25 7 8 10 27 27 22
PROGRESUL 25 7 8 10 24 32 22
F. C. ARGEȘ 25 10 1 14 28 40 21
VAGONUL 25 8 2 15 34 53 18
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In urmă a luat ființă la Or4$tie, 
centru cu vechi tradiții culturale 
românești, unul din primele licee 
de limbă română creat după Uni
rea Transilvaniei cu Rainima. A- 
ceaîui important așezi mint de 
cultură i s-a dat numele vajnicu- 

pionier al aviației românești 
— Aurel Vlaicu — onvinar de pe 
aceste meleaguri. De la înființare 
și pini azi herul, a cărui jumă
tate din existență aparține anilor 
socialismului, a dat Rom iniei nu- 
rreroase personalități știlnțiflee șl 
cuimraie, nenumărate cadre care 
arsese cu abnecape și devota
ment pentru edificarea aocia'Is- 

In patria noastră. MuTțl 
otntre âcrțîia *-au InClnlt sim- 
bâtă << duminici Ia festivitățile 

ia Orăștie. Ei au par- 
• tmza: la un simpozion In care

an relevat contribuția absolvenți
lor Mee-Jlui La dezvoltarea ftizn- 
țet, culturii, artei și economiei 

• rtastre naționale. Dintre ce>lalte
activități comemorative mal a-

B

mințim lucrările cercurlLor de o- 
biecte șl întrecerile sportive la 
care au participat elevii din Orăș- 
li£ șl Breaza șl un frumos pre- 

.m artistic susținut de elevii li
chior care poartă numele lui 
Aurel Vlalcu din Orăștle, Breaza 
și București.

Participanțiî la adunare au 
adoptat, într-o atmosferă entu
ziastă, textul unei telegrame a- 
d re sa te C.C. al P.C.R., tovarășu
lui MCOLAE CEAUȘESCU 
personal, în care se spune prin
tre altele : „Cadrele didactice, 
absolvenții și elevii acestei școli 
românești, exprimă conducerii 
partidului, dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sentimentele 
lor de mulțumire și profundă re- 
cunoștință pentru grija părinteas
că și permanentă pe care o pur

Nu știu ca atracție ciudata 
aveam în copilărie pentru 
muncitorii de la întreținerea 
orașului. Poate cuvîntul ne 
fascina : „au venit aia de la 
salubritate I- Fugeam toți a 
fard sâ vedem cum se ridica 
lăzile cu gunoi, cum sînt răs
turnate în cisternele de ma- 

. cerare. Meseria nu mi s-a 
pârut niciodată murdară. în

NN REDACTOR AL ZIARULUI NOSTRU ÎMPREUNĂ CU SUBREDACțlILE JUDEȚENE VOLUNTARE

SALUBRI
TATE

SÂNZIANA POP

— Etapa gazdelor
— Juventiștii 

„Turneul 
U.E.F.A.“

Primul concurs 
republican de 
racheto-modele

. Ilersi brelmifer" Denumirea 
■e-a demit f^ni tiară. In marile 
toți ale fans, ia cefe aflate în 
pfea peaces de dezvoltare, o dată 
ca c»trartîife care se înalță 
peatra fczadfetL se ridică și 
Ufeewi dr știai te tinerilor necă- 
saiarfeL In aceste cămine tinerii 
feî petrec cea mai mare parte a 
Im pairi Uber. .Aici se refac, prin 

eforturile necesare pro- 
darțfei. aici se conturează și se 
defriesc trăsăturile necesare con- 
■ kțairu civilizate. In ce măsura 
le nat angara te tinerilor în câ- 
■âae aceste condiții ? Pentru a 
găsi răspuns la aceste între
bări. aa organizat cu sprijinul 
subredacțiilor noastre voluntare, 
dia jadețefe CALAȚI, BRĂILA, 
LAȘI. MEHEDINȚI, BACĂU, și 
DÎMBOVIȚA, an raid ' 
mine muncitorești.

★
Ne aflăm la Galați, 

C2. Ea etajul II, în

rezolve definitiv aceasta proble
mă ?

Organizatorii serviciilor sociala 
au socotit că an soluționat pro- 
hfema capitală a activității lor 
O dati cu deKr-hideTya ranting,

ÎN VIZITĂ
în 14 câ-

la blocul 
spălător, 

ci ți va tineri. Apa curge din abun
dentă pe ciment. Cele mai mul
te chiuvete sînt stricate. Pe pe
reți, oglinzi în care cu greu te 
recunoști. Aici, ca și în baie, nu 
există nici un mijloc de iluminat 
pentru noapte. Dușurile n-au site. 
In spațiul de trecere dintre spălă
tor și baie există cutii deschise, 
în care se arunca gunoiul. (Am 
regretat că nu am avut în colec
tiv și un reprezentant al Inspec
toratului sanitar de staț). Apa

LA CĂMINELE
TINERETULUI

omul se află sub duș săpunit și 
se întrerupe apa. „Lipsește pre
siunea**, ni s-a spus la serviciul 
social. O fi adevărat. Dar dacă 
așa stau lucrurile, de ce nu s-au 
întreprins măsuri pentru procu
rarea a două hidrofoare care să

dar ea nu rezolvă și nu va re
zolva niciodată cerințele tuturor 
tinerilor. Dacă, de pildă, vrei 
să-ți faci un ceai, n-ai nici un 
fel de posibilitate. Construcția 
are la fiecare palier un spațiu 
destinat pentru bucătărie, spațiu

In care se depozitează acum 
diferite materiale.

Vizita următoare o facem la 
blocul C5 — pe dinafară foarte 
arătos. Înăuntru, pereții sini îm
bibați cu igrasie. Cum e posibil ? 
Blocul nu are decît un an și ju
mătate de cînd a fost dat în folo
sință. Serviciul social solicită re
parații dar nimeni nu le ono
rează. Ziarul local a publicat 
note critice și fotografii 
starea blocului, dar iarăși 
nu a luat măsuri.

Am insistat mai mult 
acestui exemplu pentru că ni s-a 
părut tipic în ce privește lipsa 
de răspundere din partea con
structorului și a beneficiarului. 
Să o raportăm acum la o altă 
situație, întîlnită la căminul con
structorilor din Brăila. Ei nu 
beneficiază de blocuri modeme. 
Dormitoarele au fost amenajate 
într-o clădire 
suprapuse și totuși... te impre
sionează ordinea, curățenia. Flori 
la ferestre, apă calda în perma
nență. Se simte mina bunului 
gospodar. Constructorii de la 
Porțile de Fier locuiesc în blocuri

despre 
nimeni

asupra

veche, au paturi

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

fiecare luni dimineața scă 
fiam de miasmele pestilenția- 
e care se adunau în spatele 

blocului, locul acela nu pu 
tea fi recuperat niciodată 
pentru joc deși „gunoierii* 
făceau tot ce se putea face. 
Dar mirosul n-am să-l uit. 
M-am mai întîlnit adeseorî 
cu el, și pentru că am cres
cut mare, a devenit un miros 
de nuanță etică.

Am fost la Sighișoara de 
curînd. Nu mai fusesem de
mult, veneam pe șosea, abia 
așteptam să ajung în pune 
tul acela al drumului unde 
panorama orașului vechi ți 
se dezvăluie brusc si cu atîta 
frumusețe, că nu poți evita 
șocul emotiv chiar dacă re
faci traseul în nenumărate 
rînduri. între timp însă ora 
șui a dobîndit o pondere in
dustrială mare, populația 
lui s-a mărit, a fost necesa
ră construirea de noi locuin
țe. Cum era și firesc, locuin 
fele noi s-au construit în 
afară, ocrotindu-se orhitec 
tura veche a orașului. Cvar 
talurile de blocuri sînt pe

(Continuări in pag. a 11-a)
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cu porumb, 
kilometri, pe raza 

agricole Valea Cî- 
i tractoriști Petre

cu abilitate wcrete. 
„clasic

Instituțiile muzicale, publicul 
sălilor de concerte trăieac 
două săptămîni nu numai 
tisfacția unor momente 
înaltă artă interpretativă ci li 
a tulburătoarei reîntâlniri cu 
unul dintre marii ambasadori 
ai muzicii românești moderne.

S-au scrie în aceste zile emo
ționante pagini despre persona
litatea șl arta șefului de or
chestră care. pornit dintr-un 
sat al Bărăganului, a cucerit 
lumea muzicală a Europei ?i 
Americii lăsînd istoriei artei 
interpretative versiuni de per
manentă referință.

Impresionanta ținută artistică 
a celor patru concerte oferite 
la pupitrul Filarmonicii și or
chestrei Radiotaleviziunii ne-au 
făcut să ne amintim adin- 
ca judecată de valoare in
serată de acad. Mihail Jora în 
1933 într-un ziar bucurettean : 
.rPerlea are darul de * străbaie 
partitura cu judecat* chibzuită 
a chirurgului ce taie tmde tre
buie ri cit trebuie... Simțirea ia 
lăuntrici o atlplneete ou <rij* 
pentru a auzi oreheatra o* ti 
c’.m ir fi un ascultător din 1 
De aceea iib’Jteste atât de fru- 
mo* să plămădească timbruri’.s 
și să rotunleocă sonoritățile 
instrumentelor... ii cuaoveo 
drept un tadrăgoatit al atudh;- 
hri mlzăloa ri *1 drajpo*tei 
răspundere muikali...-

Idheî Perle* este u5Tg 
tre membrii pleiadei de mu 
deni care El Bpii i
lui de al doilea rlzbdt mondi^. 
a plămădit momente’.* tmp?' 
nirii muztail «Mnăpteti. Alătar 
de Enescu. Alesaindrescu, Geor- 
I®»cu. Andris — Ionel Perie 
este unul dintre d«echizTtor. 
d* drumuri, unul dintre mtli-
tanțll pentru înflorirea jn»
arte românești ou major* •*»- 
nriic«țtl e**ettee.

Alături de Eneoau il •Hi»!*, 
rațrezmtaah al arW awă 
nești din ultimele decenii. Ione 
Perla^ eete unul dimea rai wia 
de seamă purtători al a^iritoa- 
lltățil românești pcate hetare'e 
țării, unul dintre acei artist: 
oare au fixat drept țel neentis’ 
Impunere* valorilor rrtri roml- 
națtl fci marile eealr* tmxxâral? 
ala hanii.

Aan ta ftațl zaci (fin «va 
toaerato to publica ttfie da 
cdalttade ala totreztt 
Iacei Partea aste atcets* on ma
gistral Mloîn al MTtiawltec 
erou al tuturor spactaoolaio 
dirijate (chiar daei Apărea aîă- 
turi de SUaabeth Miwe.*
•eu Dieter Ftartw 
purtltoiui waal arte 4 
tateditfe rt de arthuM 
natttete...

Ionel Ferlee rairiae la 
reetl to apagen] eerierel ar * 
OumdHtil aertdertf
l-a pars luat jwnătota da ao*T 
dar mi 1-e putut ee 
die ir*eare.e artei 
butii dreptete 
eae nota e3 1 
eu ti ăatfet ea aMI 
■< faeă A re-e ..

ta e*al I tr.teurl 
purități da **i>c*me 
unei oarecare n«Mtei 
gramatica I« tem* 
moderna. Marine* M**rl abor
dează în pickira «a motive 
.jOlaaice- : ptiiajt. flori, uaaue- 
te. Aoeate* rtnt Dictate p—T-. 
ale Inoele, Toăr-e maanorl 
vă. neaubordontM m
lici fastâdioooe. Stfite *< 
exo rotii Mte ciutei ta dwer a 
picturii infantile itatei* tic. 
mici, cu cita două teresra e 
copacii și flwile par •
o mină atln ga ce. Iat tohxl 
dimanotaeMt ete mi aoaa 
proporții le unui caiac da daar~ 
tool ar). IfWttrtrva acestei 
ce e*te fAcută ou pândei 
ta tel eg ere. înir-jc rt>9 
de la lucrare ta ^Mrare.
•imț deoaebk al BitaRtaâtM teal 
uneori ..mecantentd** ae «*l<See- 
xfi oa în ace* lucrare insta
lată ,,Noapte* tn cate metafora 
cate tipic 91 firi role mor de
monstrativ infantilă. Ptetu-a 
Marianei Maeri rlzaaxfl ri do- 
bîndeste tatr-o benă mteu.-ă 
modernitate tocmai datori*! 
«ceste! caracteristici care 4 • • 
mulează 
nostalgii
<ur eeea ce contează ta ultimi 
instanță eete reaultatal 
poate afirma că pictura ta are 
caliUtea de a fi autentici ț 
de a emoționa, de a oorArxna 
că natura ..aubiact- aparent ba
nal >i «terii p« acara rapetuii- 
lor In artă mal păstrează încă 
valențe poetice, că ta definitiv 
omul contemporan ae netotear-

ARHITECTURA
CONTEMPORANĂ 

ÎN ELVEJIA")
■Expoziția consacrată arhitec

turii contemporane din Elveția 
ne prilejuiește o ocazie ferici
tă de a ne informa asupra rea
lizărilor din acest domeniu, în
tr-o tară care a dat lumii arhi- 
tecTi prestigioși ca Le Corbu
sier, William Lascaze, O. H. 
Ammarn ș.â. Aceasta expoziție 
ne oferă o imagine elocventă a 
posibilităților arhitecților con
temporani elvețieni care nu 
ignoră tradiția dar pp care în
țeleg s-o dezvolte în spiritul 
complexelor necesități contam-

Impunătoare eete fără îndo
ială înainte de toate acea pro
fundă spiritualizare care tre
ce prin nevăzute unde de pe 
chipul său mistuit de știință, 
suferință, pasiune în fiecare 
rază muzicală arcuită cu mi?- 
ări sculpturale.
Oricare gest dirijoral vizea- 

MARIANA Șl

por ane. au reaoect nemru func
ționalitate și rigorile impuse 
de materialele noi fbeton. eti- 
clă. oțel etc). Construcțiile, pro
fund adecvate ca 
poartă în același timp 
creației și al unicatului, 
mai remarca eforturile 
structorilor elvețieni spre 
plificare si expresivitate 
metrică care au eliminat 
tat, logic, chiar într-o 
geometric?!
corațiile inutile, dar care nu 
exclud evident punerea în va- 

utilitate 
harul 

Am 
con- 
sîm- 

voiu- 
trep- 

vitiune 
ornamentele și ds-

nula Waenarlan da o ocotefi- 
toar* forță expresivă. în 
llt. ,,Preludiul la dupÂ-atniaza 
unui faun” a dobîndit conturu
rile unui tablou în care regă
sim o atateză a caracteristici
lor artei debussyste.

în toate programele concer
telor ne care Ionel Perlea la 
suaține acum în tară, muzica 
românească n-a avut aenauJ 
unul simplu omagiu. Ionel Per
lea și-a contopit 
drumurile cu ale 
nești. Multi dintre

O ft. CONST A NT! NB9CU

•) Expoziția de picturi Maria- - 
na ,4 Mlhal Maeri deschizi la ^9 
Galeriile rondului PlaatJe din 
strada Mihal Vodă ar. 2 —

Expoziția „Arhiteaiura 
contamporaaă în Elveția" dea- 
chilă In a&lile C.D.C.A.S.-ulul 
de oe Bulevardul ldaghem.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN a tnnimli tovarifului PEDRO ANTONIO SAAD, Secretai 
gmeral aJ Partidului Comuniat din Ecuador o telegramă In oare 
se apune : Cu prilejul oalei de-a 60-a aniversări a zilei dumrre*- 
voealri do naftere, C.C. al P.C.R. vi adreeeazl calde felicitări 
tovărifefti fi vi umuI viațl Îndelungată, multă sănătate fi rae- 
cea tis activitatea oo o deafifurați tn fruntea Partidului Comuniat 
din Ecuador pentru triumful cauzei pieii, democrației 
ci ■branhii.

fi to-

Tovazfișul ION GHEORGHE MAURER a transmis 
Cramă tovarășului MITIA RIBICICI, Președintele Veeei 
tiv* Federale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în care 
se spune: In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, am plăcerea să vă transmit cu ocazia 
alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cele mai 
călduroase felicitări și urări de succese în activitatea dumneavoastră 
și de prosperitate popoarelor Iugoslaviei frățești.

îmi exprim oonvingarea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta și adinei continuu 
în intereiul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

0 tele- 
Exeeu-

oieri coniprt turițtdor ce vin si vizitez* barajul ți lacul da acumulare
Foto : O. PLECAN

la Mușâtești

•
 udețeas L'.T.C. Brăil*. mtotex 

că trecută pesie
19 000 de «meri An cooperaticelc 

A agricole ou participat la execu- 
tarea primei profile U floarea 
toerelui, efoela de zahăr ți po- 

A rumh , dintre tineri, m 49 de ceo- 
rerarice agriroi* (Jirtia; Țibă- 
nețti, Galbenui Movila Mirării. 
Victoria — ca ză amintim doat 
ctteoal g~au conetritrit oahipe care 
ia ecerto zile lucrează noaptea la 

furajelor veni pentru a- 
nimale, contribuind astfel Ta eli
berarea o suie ți tute da brațe de 

O rnuncd ce te pot participa la exe- 
cutarea prățitului. Și, pe masă, 
prunul secretar a așezat situația 
pa c*re, cîtev* ore mai înainte, 
o primise de la Disecția agricolă 
și Uniunea județeană a C.A.P. 
Prin cifrele tale, situația reflecta 
(aptul eă ta cinci zile de lucru 
prima prațild fi răritul eu fott 
executate pe aproape toate cele 
2 000 hectare cultivate cu sfeclă 
de zahăr, pe 18 000 hectare se-

sui Unr 
hierlri o 
■nejrtar ____ ____________ ____

k trxaațarecța lor de 
acuarelă vi teaocă. a desenului 
ear* ea inainueazl ta compozi- - 
tie uaor M aariaa >rln rareniri 
am<L-a peîai mari de culori. 
tnă«! aeaata tacrărț iwrazln 
îl premisei* unor anunțuri mal 
daci**, lucrtri pa care la «alu- 
*te> tacual sl «a pa ni«ta reali- 
zAri ia^sDieea. Mariana *1 Ml- W 

Macri na-au oferit ocazia 
tta a întflnl ^auă au ten tio* ta- 
lenta ata •ă’W debuturi la 
rncstederlea aub ■ imnul nor _

TELEG

0

Căminele tineretului

crflor _D*e*- 
tap1. dert la gaaa ani de 

*a darea ta Moamță, *• află tot 
te stadia da finiij. Ne-a aur- 
priaa «te antă pa dinafară un 
teaaa al CMitiuctonlor dar, tre
buia ai recunoaștem, ne-a aur- 
prme și nai anlt cum arată pe 
chaioatTB La cala 150 da ca
mera p caro* 900 da locatari, 
■c aadată nxa un fel da ipălăto- 
na. De aceea tinerii îți curăță 
Lenjeria cum pot și o uiucă pe 
geamuri. Noi am pornit în a- 
ceastă anchetă de la idee* că 
pnn „condiții" m Înțelege nu nu
mai camera m patul In care 
dormi. ei tot ansamblul de mă
suri prin caro ai posibilitatea 
aă-ți refaci forțele, să-ți organi- 
xazi timpul liber. Or, din acest 
punct da vedere, conducerile 
multor unități industriala au încă 
mari datorii față de tineri.

Raidul na-a dat posibilitatea 
să verificăm încă o dată înțelep
ciunea zicalei „Bunul gospodar 
ie cunoaște de cum îi treci pra
gul". E de-ajuns lă privești o 
cameră, ca să-ți faci o imagine 
a celor ce o locuiesc, a modului 
cum înțeleg ei conviețuirea. Ca
mera tinerelor Genoveva Pohol- 
neechi și Luda MeHfite da la 
C.F.A. Brăila este aranjată cu 
mult guat : șervețele croșetate, 
flori, aparat do radio, covoare. 
Ta simți bine aici. Un interior 
intim, plămit, am întâlnit în a- 
p arta men tul nr. 22 din blocul 
CS Galați. în camerele locuite 
de frații Iofe 0 Mihai Antal de 
la Uzina da cauciuc, Co atică 
Gazoiu da la Termocentrala 
Borzaști (blocul F 1, municipiul 
Gheorghe Gh aer ghiu-Dej). Să

RAME 

mânate cu floarea-toerelui lAn 
cela 28 800) ți pe 29 000 hectare 
cultivate cu porumb. Sigur, la 
obținere* acestor rezultată tine
retul a contribuit într-o măsură 
însemnată, fapt redat și de o altă 
cifră : dintre cei aproape 20 000 
tineri mecanizatori și țărani coo
peratori din județ. 98,3 la rută ou 
participat la muncă.

Situația expusă de primul 
secretar a găsit acoperire și în 
constatările din teren. Vorbin- 
du-ne deapre activitatea tinerilor, 
președintele cooperativei agricole 
din Ti chil ești, tovarășul Ion Nica, 
ne-a condus, ,în țarină" unde 
ne-a prezentat ,,pe viu" — cu ni 
spune dumnealui — pe coi 89 
de tineri care, alături de alți a- 
proape o sută de membri coope
ratori, prășeau într-o tarla de 
floarea-soarelui. Lucrarea, ca și 
în zilele precedente, a fost omo
logată de către inginerul agro
nom Titus Șerban, cu calificati
vul foarte bine. Un prim pas 
spre cele 2100 kg producția me
die planificată pentru anul acesta.

fii Mwetcle multor tineri din 
riaunul -Decehal" Iași, S*ntie- 
rJ. fi Gieytt Scbe!a Moreni, ai 
crloy de 1* Gura Viii a pli-
c*w. Dar teitiag te* tiaaHi U 
rrapecte btmun-e ca le-an fott 
puao la 1 At o com
portare civilizată ? S-au 
cuaa ar preceda date ar ft 
rda lor personale ? In cele mai 
urnite cămin a bu aia primit răi- 
punsuri favorabile la acesta în
trebări. In cele două blocuri ale 
liderurgiftilor gălățeni, multe ca
mera an parchetul an p năclăit 
Cu foarte mici excepții, tinerii 
gătesc în camere pe rejouri. 
Peste tot murdărie, dezordine. în 
csmera 60, Bloc C2, Galați» tine
rii folosesc drept scrumieră fa
ianța de la baie. Apartamentul 
21, ocupat de fetele de la Com- 
minatul de fibre artificiile Brăi
la, n-ar fi meritat să-i călcăm 
pragul. Dar am făcut-o : Du
lapul din bucătărie seamănă mai 
de grabă cu un focar de infec
ție ; pe șifonier zac aruncate 
borcane, Încălțăminte murdară de 
noroi (mobila este nouă, ca și 
blocul, din 1967). La băieți, ai 
impresia că ai nimerit după un... 
taifun : dușuri smulse, doze f&râ 
capace, rozete sparte. în 1967 — 
ne «punea tovarășul Maoovei 
Toader, șeful biroului social, 
apartamentele au fost dotate cu 
veselă. Au spart-o ; fețele de 
masă au fost arse cu țigara. In 
apartamentul 39 s-au bătut cuie 
în șifonier și în tocul ferestrei, 
pentru c* să se întindă o frîn- 
ghie de rufe. Astfel de fapte, 
care denotă o mentalitate opusă 
normelor conviețuirii civilizate, 
nu-și găsesc, din păcate, aprobriul 
colectivului. Tinerii care ocu
pă apartamentele 18, 19, 38,
41, 59 din blocul F 1 (municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej) lasă 
intenționat apa să curgă, inun- 
dînd apartamentele vecine ; chiu
vetele de faianță, geamurile sînt 
făcute țăndări. Astfel de mani

(Urmare din pa&. 1) 

marginea șoselei, muM 
înainte de a pătrunde în 
cartierul central. Ei bine, a- 
bia așteptam sâ ajung In 
punctul acela al drumului 
unde panorama orașului 
vechi sa dezvăluie brusc și 
cu frumusețe cînd am dat cu 
ochii de cartierele noi pe 
care nu le știusem și care mi 
se dezvăluiau într-un mod ciu
dat. Singura evidenjă de 
nou a caselor era culoarea 
lor încă proaspătă. Tn rest, 
o imensă îngrămădeală de 
vechituri prin balcoane, gu
noi aruncat în grămezi pes
te tot și, pe deasupra, întinsa 
pe frînghii, scoase în stradă, 
întinse pe toate direcțiile, 
rufe la uscat. Și toate astea 
pe marginea drumului na
tional.

La Sinaia am vrut să ftiu 
cum se ajunge în centru. Mi 
s-a spus : „Cel mai scurt 
drum e prin figânie. Mergefi 
cu curaj pe-acolo, fiindcă o 
foarte scurt'. 

în aoelași timp, mecanizatorii lu
crau cu iapa rotativă pe terenu
rile cultivate <

I^a cîțlva 
cooperativei 
nepii, tinerii 
Căldăruș, Haralambie Mareș si 
Constantin Neacșu lucrau cu cul
tivatorul. Patruzeci do hectare 
cultivate în primele opt ore de 
lucru. Un ritm bun — ritm 
înregistrat și în terenurile unde 
lucrau membrii cooperatori — și 
tot bună și calitatea lucrării.

Acelâji tablou al muncii încor
date l-am întilnit ori unde am 
mers în județul Brăila, la Vizirii, 
la cooperativele agricole din Vic
toria, Lanurile, însurățel, ftoma- 
nu, Țibănețti, Jirlău. Ceea ce 
face dovada că tinerii țărani 
cooperatori ori mecanizatori, 
specialiștii și ceilalți lucrători ai 
ogoarelor din județul Brăila, sînt 
ferm hotărîți să execute la timp 
și la un hun nivel agrotehnic a- 
ceste lucrări, * căror Importanță 
pentru evoluția următoare a cul
turilor na mai trebui* inbliniită.

festări întâlnești și-n rindul tine
rilor de la căminul „Deoebal" 
din Iași. De?eon. frații Aurel și 
\toelae Bifa. Matei Mlhal și 
alpL vin In stare de ebrietate, 
prMuc Ktateimmte. fac scan- 
daL Tinerii de ta Urtna de fibre 
smtotiee lași aa locuit o vreme 
hapreuni cn familiștii. Chefuri!* 
și acandaltmta m țineau lanț. 
A trebeit aA fie mu tap. Ce a 
rămas In urma lor ? 24 de apar
tamente degradat*, ale căror re
parații se ridld la suma de 
53 000 lei. Est* drept că unor 
tineri li l-a ridicat dreptul de a 
mai locui în cămin (și foarte 
bine că s-a procedat așa), dar 
aceasta nu reeolvă în întregime 
situația. Este absolut necesar să 
«e numească colective pe cămine 
oare să urmărească respectarea 
regulamentului, responsabili pe 
apartamente.

Situațiile întâlnite (și am rela
tat doar cîteva) atesta faptul că 
eristă serioase carențe în mun
că de educație. Am întâlpit ur
mătoarea mentalitate ! „Ce să 
facem — ni s-a spus, — de ce 
să ne ocupăm mai întâi, de mo
bilizarea tinerilor la 
plan, sau de ce se 
cămine ?M în egală 
de una și de alta ! 
ca tinerilor să li se 
dițiî cit mai bone, 
mult trebuie să pretindem orga
nizațiilor U.T.C. să educe tinerii 
în spiritul respectării avutului 
obștesc. Orice argument s-ar a- 
duce, eete limpede faptul că as
pectele semnalate de noi n-au 
stat In atenția comitetelor U.T.C. 
ala întreprinderilor, șantierelor, 
municipiilor care, fără să-și dea 
seama mu nu, au scos din re
pertorial acțiunilor organizațiilor 
U.T.C., ale muncii de educație 
ta general, căminul șl viața lui, 
unda tinerii își petrec cea mai 
mare parte a timpului liber.

sarcinile de 
întîmplă în 
măsură, ți 
Dacă cerem 
creeze con- 
cu atît mai

e un miros

N-am bănuit că a nevoie 
da curaj pentru miros. Și 
iată : periferia cartierului 
dinspre gară a orașului Si
naia care a nobil numită 
periferie și care e cea mai 
neagră mahala din cîfe se 
pot imagina, te anunță des
pre existenta ei cu un kilo
metru înainte : 
infernal. De ce ? Pentru că în 
cele cîfeva firișoare de apă 
care se scurg pe panteie 
dealurilor, se aruncă de la 
resturile de alimente pînă la

SALIIBRITAT1
haine vechi și animale dece
date. Cu timpul, lucrurile 
intră în putrefacție dar nu le 
ridică nimeni de-acolo, ele 
urmînd să îngrcșe cernozio
mul și să faca fericirea găi
nilor; fiindcâ găini sînt la 
Sinaia I Daca exislâ o evi
dență a orașului, atunci 
ea aratd că acesta este 
bogat în păsări domestice. 
Ele stăpînesc nu numai ma

LA DOLCI vka mtează ta 
tria (orale 19 ; ; te).
TARZAN, OMUL JUNGLEI rul**- 
ză la Republica (orei* 9,15 ; 11,45. 
14 ; 18,30 ; lfl,« ; 21) ; Festival (o- 
rele (8.45 ; 11.15 ; 13.M ; 18 ; 18.30 ; 
21). PRINȚUL NEGRU rulează 
la Luceafărul (orele 9,11 ; 11.33 ; 
13,45 ; 10,15 ; 18.30 ; 21) ; Favorit 
(orele 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; în 
completare Reportaj de 1 Mai) ; 
București (orele fi ; 11,15 ; 13.38 ;
16.30 ; 18.45 ; 21). ASASINATUL
S-A COMIS LUNI rulează la ■ 
Victoria (orele 9 ; 11.15 : 13.38 : 16 :
18.30 ; 20,45). A TRAI PENT1L’ A 
TRAI rulează la Central (oral*
8.30 ; 12 ; 14,30 ; CONTEMPORA
NUL TAU orele 17 ; 20). ILUZII 
rulează la Lumina (orele 2.<S—
16.30 în continuare ; 18.45 ; 38.45 t
în completare Romeo șl Juliet*). 
PENTRU INCA PUTINI DOLARI 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18). NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... a visa rulează ia Dotai 
(orele S—10 matineu pentru copil ;
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18.38 ; M 45> ;
Volga (orâlfe 9—15.4Î în continuate;
18.15 ; 20,30). CRĂCIUN CU XLI- 
ȘARETA rulează la Union (crela
15.30 ; 18 ; 20,30) ; PE PLAJKLX
LUMII rulează la Timpuri Nod 
(orele B—21 In continuare). A 
TRĂI PENTRU A TRĂI ivleul. 
la Feroviar (orele •—14,3e în ca..-jh- 
tlnuare ; 17,30 ; 30,30) ; Trese 1*1 or
(orele 8,49 ; 11,15 ; 13,41 ; 1I.1S ;
18,93 ; 21,15). CRIMA IN 
PERSONAL rulează La Infrătir** 
(orele 15,15 ; 17,4# ; 20). APELE 
PRIMĂVERII rulează la Burezi 
(orele 15,30—18 ; în completară 
PRELUDIUL ȘI FUGA) ; Cotro- 
cenl (orele 15,30 ; 18 ; M.1B) ADIO 
GRINGO rulează la Dacia (oni«
8,3ă—18,30 în continuara ; II,(3
21) ; Miorița (orele 9,30 ; 11.4# 
14 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45). FI URME
LE ȘOIMULUI rulează la 
(orele 9,30 ; 12 ; 19,30 ; 18 ; HM) ; 
Aurora (orele 1 ; 11,15 ; 13,38 ; M 
18.18 ; 20,30) ; Arta (orele fr—11,45 
în continuare ; 18 ; 15 ; 20,30) ; CĂ
SĂTORIE PRIPITA! ruleaiă la L- 
nirea (orele 15,30 ; 18). BECE1T 
rulează la Lira (orele 18) ; TĂIA 
DE FAMILIE rulează la Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20) ; Vit*n 
(orele 15,30; 18, PENSIUNE PEN
TRU HOLTEI orele 20.20). VRE
MURI MINUNATE LA SPE8SA11T 
rulează la Glulești (orele 13,30 :
18 ; 20.30) ■ Rahova (orele 15.3 .
ROMANȚA PENTRU TROMPE
TA orele 18). RĂUTĂCIOSUL A- 
DOLESCENT rulează la Pace* ic
rele 15,45 ; 18 ; 20,15). RIO BRAVO 
rulează la Crîngașl (orele 13,30; ie); 
Progresul (orele 15 ; 18 : CASA 
NOASTRĂ orele 20,30). ÎN UM
BRA .......... .......... “ ’
lodia
13.15 ;
11.15 ; 
mura
18.15 ;
lează 
12 ; 
le 7.__ ... _________ , ,
PARADISUL INDRAGOSTIȚ1LOR 
rulează la Gloria (r^jle 9 ; 11,18 ;
13.30 ; 16 : 18,15; 2^ : Grivlța
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 10,16 ; 
20,30). rtPELE rulează la Moților 
(orele 15,30 ; 18 ; 30,20). LA LST 
de EDEN rulează la Popular (o-1B . 20-yj) PAȘA ru- 

i« ;

ÎN
COLTULUI rulează la Me- 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

20,30) ; Modern (orele fi ; 
13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20.30) ; Fla- 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 î 
20,30). COMEDIANȚII ru

la Floreasca (orele 9 ;
16 ; 19,20) ; Tomis (oră-

9,15—17,30 în continuare) :

rele 15,30 , 
lează la Munca (orele io ;
PE TEREN PROPRIU orele M). 
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Flacăra (orele 15,30 : 18. AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE orala 
20,30). TATA rulează la Ferentari 
(orele 15.30 ; 18 ; 20.15). BUNA
ZIUA CONTESA rulează la Coi- 
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

GRĂDINI CINEMATOGRAF 
IS— 25 MAI ÎMI

PRINȚUL NEGRU 
Sta dl a nul Dinamo
Da na (orele M> : TARZĂN. OMUL 
JL’NGLEI rulează Ia Festival (o-, 
iele 2fi) ; A TRAI PENTRU A 
TRAI rulează la Expoziție (orele

; riOFM io NI ȘTII rulează la 
Suzestl /orele 2«) ; PE LRMELX 
ȘOIMULUI rulează la Buce fi (A- 
rele J8) ; CĂSĂTORIE PRIPITA 7 
rulează la Unirea (orela 2S) ; 
BECKET ruleaxA 1* Ura (orele 
20) ; PE URMELE ȘOIMULUI ru
lează la Aurora (orele 2t) ; CO- 
MEDIANTU rnleaz* Ja Tnrati 
(orele M) j PI URMELE ȘOIMU
LUI rulează la Arta (orele SI); 
TATA DE FAMILIE rulează I* 
Vltan (orele M) ; VREMURI MI
NUNATE LA SPESSART rulează 
la Rahova (orele 20) ; RIO BRA
VO rulează la Progresul Para 
(orele M).

LUNI. H MAI

Telex TV « 17,>5 —
Lumea copiilor. Cutia cu surpriz* 
cu Daniela șl Așchluță ■ 17,5® — 
Limba franceză. Lecția 59. p 11,13 
— Pentru pionieri si țcolarl 
Ex-terra '85 — emisiune concurs. 
Cum ne facem o rachetă cu pa
rașută șl container • 18,43 — 

ună dimlneat®, soare". Muzici 
corală Interpretată de corul An
samblului ,,Perlnița“. Dirijor Ște
fan Mureșan • 19.00 — Telejurna
lul de seară • 19,M — Ateneul 
tineretului ■ 20,80 — Lunga var! 
fierbinte (III) după William Faulk
ner • 20,50 — Știute șl inedite
Recital instrumental cu Slmlon 
Stanclu • 21,50 — Intre metronom 
și cronometru — emislune-concuri. 
Teme ..Mari orașe ale Europe “ 
și „Fotbal românesc11 • 22.11 — 
Cadran — emisiune de actualitate 
Internațională • 22,30 — Gong
• 22,50 — Telejurnalul de noa-’’
• 23,00 — închiderea emisiunii.J

«tudlnul I.A.T.C. : BACANTELE, 
ora 20,30. ..Teatro Necional de 
Gulnol" (Cuba) la Teatrul Țăndl- 
ricâ din Cale» Victoriei • THEY 
ANA, ora 17 ; DON JUAN TENO
RIO, ora 20.

halaua, vâile acelea infecta
te de mortăciuni, dar și cen
trul. Le vezi pretutindeni, ri
sipite pe toate vecinătății© 
cu iarba verde din preajma 
marilor hoteluri, ba chiar și 
în curtea miliției. Ca sâ nu 
mai vorbim despre faptul 
câ și prin centrul Sinaiei 
curge o apâ, foarte aproape 
de Cazino, și câ nu va trece 
mulfâ vreme pînâ ce mirosul 
va „cîștiga teren*.

Cine, ce așteaptă, nu știu, 
pentru câ sezonul turistic 
internațional e la Sinaia per
manent și ce-a acoperit ză
pada, primăvara descoperă. 
Dar ceea ce nu știu cu ade
vărat a cum se simte tinere
tul localnic care în plimbă
rile lui de după-masâ, pur
tând radiouri cu tranzistori 
fixate *1a maximum, ochelari 
cu rame rotunde, fîșuri și 
pantofi ceruiți la maistrul 
lustragiu din oraș, trece de 
nenumărate ori printre live
zile cu gâini albe și peste 
podul deasupra căruia miro
surile se întrec, fără sâ vadă 
și fără sâ simtă nimic.



HUttTtlA TINERETULUI Pap, 3

t

SERBĂRILE
PRIMĂVERII

*

*

• Pe plaiurile 
Paringului

^Muk Îmi cita mie dor 
de munte și de izvor“

Au răsunat buciumele și trilul 
zglobiu al fluierelor, și ciobanii 
au pornit turmele cu veselie tyre 
păduraa de stejari a Hirișeștilor. 
Au așezat stina cum fac în fie
care an acolo sus, în vîrful mun
telui, au închis în ocol Oile, au 
aprins focurile și au pus ceaunele 
mari să fiarbă laptele și mămă
liga. Au spintecat noatenii și i-au 
pus în proțap. Apoi bacii Mihai 
Cocdnețu și Gheorghe Chirtu i-au 
poftit p« toți să guste. Au v<ht 
•ă petreacă de urcarea oilor la 
munte așa cum se păstrează „a- 
detuT vechi (obiceiul) și au pe
trecut împreună cu oaspeții ve- 
niți de peste munte, din Ardeal. 
Au bătut umăr la umăr așa cum 
au făcut âintotdeauna „Hațaga- 
na“ și „Inclrtita*, apoi x-au așezat 
tn fața scenei din mijlocul pădurii 
ea să cadă jocul ți »ă asculte 
dntecela celor oeniți din toate 
părțile Garfului să cinstească 
marea sărbătoare a zilei oierilor 
din Novaci. Le-au plăcut mult 
nu numai programul prezentat de 
ansamblul folcloric al Casei de 
cultură din Novaci, sau al „Alu- 
nelului" din Tg. Jiu, sau din Ar
vuni și Dumbrăveni, ci fi corul 
căminului cultural din Baia de 
Fier, dansurile celor din Bohu 
și Țicleni, fluierașii cu băcite din 
Pnlovraci și Cărpiniș, grupul vocal 
din Sirbești, taraful și soliștii din 
Runcu, muzica ușoară și de estra
dă adusă pe scenă de tinerii ar
tiști amatori ai Casei de cultură 
din Tg. Jiu și Sadu. Apoi artiștii 
au eooorît pe pajiști și s-au prins 
tn horă cu oierii din Novaci. Nu 
au lipsit ingenioasele distracții 
populare cum fi amuzanta călă
torie pe măgari. Fină înspre seară 
și-au trimis cântecele, doinele și 

Njirigăturile spre masivul Faringu- 
ty, acolo unde stinele de pe 
Gruiul Frumos, Pîclișa, Mohoru, 
Păpușa, Dengherul ti așteaptă cu 
dor. $i de acolo munții au inion 
ecourile rcstogolindu-le la cele cu 

undele limpezi ale Cilorftdui.

V. HAVESCU

9 La Negrileasa, 
in poiana 

narciselor
In fiecare an în luna florilor 

ți a parfumului, glasuri de tulnic 
se aud pe crestele Negrilesei, în 
munții Apuseni. Poiana țesută cu 
narcise seamănă cu un cocoț 
multicolor și este pregătită su-ji 
primească oaspeții. Și în acest an 
chemării narciselor i-au răspuns 
ca de fiecare dată mii de locui
tori ai județului Alba ți ai unor 
județe învecinate. Ieri diminea
ță, in zori, chemarea a izvorit 
simultan din 100 de tulnice înăl

țate spre cer da 100 de fete «« 
haine de sărbătoare, cele mai 
frumoase din salul lui Avram 
lancu. La chemarea lor dealun- 
le ți văde Țării de Piatră au 
vuit, ca la un semn, drumurile 
au fost inundate de oameni îm- 
brăcâți in costumele lor strămo
șești ale căror culori concurau cu 
ale florilor. Sărbătoarea dtn acest 
an la Poiana narciselor da la Ne- 
grileqaa a devenit — prin grija 
și strădaniile Comitetului jude
țean pentru cultură și artă Alba, 
a Comitetului județean al U.T.C. 
yi Consiliului județean al sindi
catelor — o ampla manifestare 
culturală, sportivă ți distractivă 
la care au participai mii de per
soane, în special tineri. După 
parada portului popular a fost 
prezentat un inedit tablou fol
cloric intitulat: „îfi mărită moțul 
fata*, susținut de sute de artiști 
amatori caro a mmănunchiat 
cele mai frumoase strigături, rin- 
teăe, momente vesela fi vorbe de 
haz de prin partea locului legate 
de evenimentul căsătoriei.

AK HÂlXMtÂDEAN

9 In pădurea

de liliac
In fiecare primăvară cînd fin- 

ftore/te ffffdurM de ARac, locui
torii din Ponoare — oomună așe
zată tub umbra muntelui Mehe
dinți — fă pregătesc de oaspeți.

Dtrierată monument al naturii, 
pădurea de liliac din Ponoare d 
căpătat prin vremuri o eueă le
gendară legată sirins de năzuin
țele ți Lupta omului pentru mei 
bine. Una dintre legende, cea mai 
cunoscută, plasează această zi de 
sărbătoare din vremea haiducilor 
case se adunau primăvara fi por
neau tn cete chiuind a libertate 
pe neștiute cărări de codru. Altă 
versiune lega duminica da tnîîl- 
niraă veteranilor băștinași periiri- 
panți în *77 la marea luptă pen
tru Independența națională. S-ar 
putea să fie ți o sărbătoare pas
torală asemănătoare celei dm Oaj. 
„Simbra oilor", fiindcă sa afiâazA 
in acelați anotimp al pornirii 
turmelor m transhumență. Ori
cum, Ugende ți ântecvl tnspireia 
cu siguranță dmtr-ua fapt raai 
au născut a frumoasă iradAe pe 
cere localnicii e sărbătoresc u* 
fiecare «n.

Tn duTansra ametaa, pa 
ne!e Fostoereior, de
de la Metru fi da jj»-
sfructorii tie ne ce de la Sdcdvm, 
de muncitorii da ia ElacSropsaare, 
de țăranii din 1 zeama, Pocnaa, 
Ohaba — safe cu toponimie dacă 
— au venit oaspeți noi: construc
torii cetății de lumină de la Por
țile de Fier. Ei au debutat la a- 
ceastă premieră pastorală cu o 
reușită formație artitaicâ care, îm
preună cu fluierașii din Stândfti, 
echipele artistice de la Tg. Jiu, 
Severtn ți Strehaia, au înfrumu
sețat cadrul sărbătoresc si zilei.

I. M.

SESIUNEA

SPORTULUI UNIVERSITAR
9 Atletism: 12 ni

recirdorl universitar»

Vi

MMIAi

/Ingajarea
(Urmare din pag. I)

stabilite prin planul de în viță- 
mint-

Astfel, pofibilitatea angajă
rii devine realistă și pe par
cursul anului de studiu.

— Este fundamental, 
consider, pentru realiza
rea se mu lui lormaliv al 
participării studenților 
la activități de produc
ție. prestarea de munci 
într-un domeniu care 
tă solicit* cunoștințele 
de specialitate ale aces
tora, să le pennită exer
sarea — șl, implicit, per
fecționarea — lor. Cam 
se va realiza acest dezi
derat ?

— Prin optimile Individu
ale. atunci cinu studenții soli
cită angajarea, dar si printr-o 
activitate organizatorică. de 
dispecerat. efectuată. în fie
care centru universitar, de 
Asociațiile Studențești. prin 
prospectarea amănunțită a ce
rerilor de servicii studențești 
— din partea diferitelor între
prinderi. instituții. organizații 
si a particularilor.

Investigațiile de pină ac-om 
reliefează o foarte largă varie
tate de oferte. pentru toate 
specialitățile în care se pregă
tesc studenții. Astfel, există, 
realmente — prin interesul a- 
flrmat de numeroșii conducă
tori de întreprinderi și institu
ții față de munca ce ar putea-o 
presta studențimea — asigura
te ■premisele pentru ca angaja
rea în muncă să constitue un 
sprijin în pregătirea profesio
nală a viitorilor specialist!, 
un important mijloc educativ, 
ca urmare a cunoașterii oame
nilor. a valorii efortului pro
ductiv. a problemelor de pro
ducție, contribuind în același 
timp și Ia îmbunătățire^ condi- 
tliflor materiale ale studenților.

— La toate aceste po- 
«ibililățl v-am ruga să 
vă referiți, pe baza In
vestigațiilor la care ați 
participat. Care sînt o- 
fertele ?

— Conducerea Institutului 
central de documentare tehni
că poate să asigure săli de lu
cru și este interesată să anga
jeze colective de «rtude-nti pen
tru lucrări de desen tehnic, 
traduceri. tehnoredactări, gra
fică. colaționări de texte. Uni
unea cooperativelor meșteșu
gărești din Capitală a propus 
organizarea unor echipe stu
dențești de lucru, pentru uni
tățile sale de producție și de
servire (unităti moderne, de 
țip .Nufărul“, ateliere de re-

studenților
parații rad. o și tcievixiu^e. 
secții de tuă ire zresare si În
treținere au.o. ueilâ •. cu Deci
de producție ar'-janaU iau de 
artă plastica;. Refennle aceatea 
rămin valabile și nenirn fnire- 
pTinderile de industrie îocaU 
care au un profil complex, ce 
largă varietate. Există mEj- 
roase oferte din partea Ofi
ciului Național de Turism — 
rwifru vbea stațiunilor
balneoclimaterice (ca mte'- 
p?eți de lirabi «trame, gfri ri 
receDtioneri ia hoteluri.
criri de graf.că Duhbcxară 
traduceri. redactării. Pexitre 
institutele de Drțxeriâri. ectL^>e 
srudentesti ar oulea muiup’ica 
oroierie. sau ar fi utili e*»ar 
la ihatoemirea celor cu «rad raaf 
redus de complexitate. Mari 
disponibilități de lucru au fost 
relevate in domeniile care cu
nosc perioade de eirf în acti
vitate — construcții si comerț. 
O forță de muncă de care să 
ie poată dispune mima! intr-un 
moment sau a ■tu’. In funcție de 
necesități, este considerată bi
nevenită nentnj eamoaniile de 
construcții ri reaa rații. d*n 
timpul verii. De asemenea, stu
denții ir putea suplini calificat. 
cerinte4e perioadelor de virf
— și comerțul cunoaște frec
vent ademenea momente, zilnic. 
BâDtâmînal si lunar — in cali
tate de recepționez de măr
furi. contabili. controlori de 
calitate, vinzători. funcționari 
la birourile de schimb vakrtar.

Altă modalitate, utila organi
zatoric. consider el ar fi ..cen
trul studențesc de prestări d« 
servicii-, căruia. prin ..dispe
cerat". să I se poată aolicita de 
către întreprinderi si particu
lari. o mare gamă de activități: 
traduceri. tranalatii. meditații 
ia toate disciplinele, desen, lu
cru de mină. supraveghere, 
pază, dactilografiere. injecții, 
pansamente. servicii manuale.

De asemenea, ’n perspectivă, 
s-ar putea înființa „ateliere 
studențești*1 pe lingă institutele 
de profil : proiectare — Con
strucții și Arhitectură ; repara
ții rad io-televiziune, de uz cas
nic Si mecanică fină, auto etc
— Politehnică ; proiecte de ar
hitectură, decorații. grafică 
publicitară, recrtame comerciale
— Arte Plastice. Arhitectură 
ș.a.m.d. Sint de părere că. pen
tru buna coord op are a tuturor 
acestor activități, este necesar 
ca. în afara dispeceratelor din 
centrele universitare, că exista 
pe plan central, prin ConiiRuJ 
U.A.S.R., o reflectare structu
rală corespunzătoare, deoarece 
impun reglementări și rezol
vări ce trebuie tratata la nive
lul conduceri! ministerelor, or
ganizațiilor și iiMtita.it iilnj m- 
brale.

aibă posibilitatea să aducă în 
secțiile lor pe cri mai talen
tat! tu ni ori. Altfel vor risca aă 
lucreze, ca și pină acum, cu 
tineri care an început atletis
mul la 18—20 ani și da la 
cam au m pot pretmde în 
nici un caz remită te de valoa
re in îensa tionalâ.

Că numai pregăbrea tutr-un 
dub specializat înzestrat eu 
oa mai bota aatrencn, cum 
»-■ reakmt deța la București, 
este tangara cale ce trebuie 
urmată, a dovedesc ii cele 28 
de ttritzrl w-ertatara dbtiga- 
* C.A.U.
I^ar patra Uf)mi aa planat

Iată și noii campioni uni
versitari : masculin — cat.
II-s — Florin Iliesca (Poli
tehnica București) ; cat. I s 
— Anton Socacia (Politehnica 
Cluj) ; cat. maeștri — Vasile 
Coțariu (Politehnica Timișoa
ra). Feminin -— cat. Il-a — 
Ana Irimia (U. Timișaaxa) ; 
cat. I-a — Nona Știuca (U. 
Bacuraști) ; cat. maestre — 
Lucia Chiriță (I.E.F.S.). Gim
nastică artistică 
11-a — l.lMana
născu (I.E.F.S.) I

• Gimnasticâ firi MKtatirl
EcilMkri fTM"

Semifinalele

O Judo: SHCtKil

Ia4

trl»MA4

ETAPA VIITOARE
rBVMIXIC A s ml, :

O. NEGBL
Sferturi de finala

S MAI)

MERIDIAN

SrcrmM tam duputa atleților

rw CJLL 
da» ta

»••• •>-. a 
la f»«

• RUGBI:

campionatului 
de juniori

G ABRIEL FLORE A

La start
atleții școlilor

profesionale
întrecerii® atleților școlilor 

profesionale metalurgic* au 
devenit o tradiție care an de 
an adaugă hol succese celor 
dob Indite plnă acum. Veni ți 
din toată țara, tinerii ucerud 
din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
s-au întrecut timu de două 
zile, sîmbltă și duminică, pe 
Stadionul S3 August dtn Ca
pitală.

Iată ta eltava performanțe 
care dau dreptul realiutorllor 
■1 facă parte din loturile re
publicane de atletism : 
te fete : Viorica Brsd ( 
magnetica) 13,54 m. ; i 
băieți : Victor Pop ( 
13.U3 m. ; 4M m. : 
Rapotă (Mașini Electrice) ; 50.« 
im. ; M an- juniori II : Floriei 
Stoica (Eleetroapa rstaj) 
ace. ; M« m. Niculaa 
(Reșița) S3,4 «se.

grev.U- 
(Elecrre- 
greutate 
(Vulcan) 

Gheorghfl

Ml ta

■ tah-

iUJM;

PRIMUL CONCURS REPUBLICAN
DE RACHETO-MODELE

Pe rachetodromul din străve
chea cetate de scaun a Tării Ro
mânești «-a desfășurat între 
16—18 mai., primul concura na
tional de racheto-modele. Aici, 
la Tirgoviște. la ineditul concura 
și-au dat întîlnire reprezentanți 
din mai multe județe ale patriei 
unde se practică racheto-mode-

livmul. întrecerile au fost pasio
nante șl urmărite cu un interes 
deosebit de iubitorii acestui 
sport, relativ nou în tara noas
tră. Primele trei formații : Me
talul.Tîrgoviște 2684 puncte, Sa
nitarul Deva 1458 puncte, Chi
mia Buzău cu 955 puncte.

M. VLAD

CURSA PĂCII

• fotbal Etapa gazdelor

CLPA ROMÂNIEI

• OLANDEZUL TOM OK 
KER l-a eliminat ea C—4. 
■—1. fi—• pe america nul Ar
thur Ashe ia semifinalele 
taraeulai internațional ..O- 
pea** de tenii de la Bru
xelles. EI se va Intilni în fi
nală eu iugoslavul Franula- 
vici, care l-a învins surprin- 
xător cu 9—7. 3—fi. «—2. I—fi 
pe australianul Newcombe.

In semifinalele probei de 
dublu mixt, perechea Jones 
(Anglia) — Tiriah (România) 
a dispus cu 6—3, 6—I de 
Hunt (Australia) — El Shafei 
(R.A.U.). în finali Jones și 
Tiriac vor Intilni perechea 
Durr (Franța)—McMillan (Re
publica Sud Africană) .

• FEDERAȚIA MAGHIA
RA de box a anunțat că la 
campionatele europene de la 
București va deplasa urmă
torii pugiliști : G. Gedo (se- 
mimuscă), L. Orban (pană), 
Feher (ușoară), Harcsa (se- 
mimijlocie), Covaci (mijlocie- 
mică), și Kezi (mijlocie). An
trenorul echipei este fostul 
campion olimpic Papp.

Desfășurată pe ploaie și 
vînt, cea de-a 8-a etapă a 
competiției cicliste „Cursa 
Păcii" — Poznan-Zielona 
Gora (121 km) — a fost cîș- 
tigată de alergătorul Dieter 
Gonschorek (R.D. Germană), 
cronometrat în 2 h 58'24”. El 
a dispus la sprintul final de 
polonezul Szurkowski și de 
bulgarul Kotev. La interval 
de secunde a sosit și groful 
plutonului, în care se aflau 
și rutierii români. în clasa-

meniul general _______
Szurkowski (Polonia). înain
tea disputării acestei etape, 
cicliștii români ocupau ur
mătoarele locuri în clasa
mentul general : 30. David ; 
32. Ziegler ; 54. Puteriti ;
58. Nemțeanu ; 81. Moldo^-
veanu ; 63. Egyed. In frun
tea clasamentului pe echipe 
se află U.R.S.S., urmată de 
R. D. Germană și Polonia. 
Echipa României ocupă lo
cul •.

conduce
« TREI MEMBRI ai echi

pei de fotbal a Angliei, 
Nobby Stiles, Alan Ball și 
Jeff Astle. au fost sancțio
nați cu diferite amenzi, ca 
urmare a comportării lor 
nesportive din cadrul jocu
rilor de campionat. Stiles a 
fost suspendat pe o perioadă 
de 7 iile, urmînd să plă
tească șl « amendă de 100 
lire sterline.

oaca a înaoria golul victoria! 
oomtănțena. Putea, acesta, să 
fi făcut cel mai prost meci a) 
carter*! aale fl rfndurila de 
față ar fl fota aceleași. Ar fi 
lost aceeași indignare de ■-! 
vedea, la salutul final, în pos
tura de... căpitan da echipă I 1 
Toată mascarada jocului Iul 
lancu, servit cu un zel Ieșit 
din comun de Sasu care In- 
caartaL măcar șl In acest fel, 
aă-1 mal „spele*, a Însemnat o 
mostră de sens fala dat, cu 
bună știință, noțiunilor de fot
bal — apart șl etică. Ce va
loare poate avea In contextul 
acesta, în fața opiniei publice, 
victoria Tarului ? Cit de mult 
se poata sacrifica, la Constan
ța. omenia șl bunul simț de 
dragul a două puncte obținu
te In clasamentul fotbaliștilor? 
Este regretabil cum. la repeta
tele aemnale enunțate în presa 
noastr*, eoaul dorit fi firesc 
tinde să fie anulat, dlntr-un 
condei, de această veritabilă 
sfidare. Clubul sportiv Farul, 
ConsfUul municipal de educa
ție flzld ta sport. C.N.K.r.S.-ul 
trebuie să-și spună neîntlrzlat 
•1 cu tărie CU vin tul I PînA la 
sancțiunea Juitltlai. în cazul 
lui lancu. prima trapule să fie 
sancțiunea dictată de buna cu
minți !

★
Etapa, fn ansamblul el. a 

fovt în totalitate favorabili 
garde1 or. Scorni record, 1—1. 
a fost realizat In doul parti
de : la Bucurwti, pe Republl- 
cu1*, de c*trv Rapid în dauna

RoMtahnirit — om un lfaagu 
căruia încep sfi 1 sa potri- 
vaaacl bocancii lui Ionascu — 
și, la Ciul, unda „U“ după o 
repriză da senina raUri (chiar 
H un penalti 1) l-a făcut K.Q. 
pe petroliștii anemici In repli
că. Liderul atft da controver
sat, U.T.A., avtnd în Gornea 
un portar In mare revenire a 
administrat „bancherilor* de 
la Progresul trei goluri fflri 
să primească nimic, lAsîndu-i 
în continuare In nemiloase 
nopți da coșmar In care se fă
cea că un „pltie- vrea afi4 
tragă șl mai In jos... Argeșul 
— 2—1 în medul cu Crișul — 
face al pîîpîla din nou In ini
mile suporterilor săi flacăra 
speranțelor. La Bacău, Dina
mo a înfrtnt pe orala veni 
(1—1) prlntr-un gol al Iul Em 
Daniel șl altul, splendid, mar- 

'cat de Dembrovachl ; Obie- 
menco n-a putut, cu atfngul 
său, decît să mal la un mic 
avana Ia goigeteri. A.3.A. a 
Izbutit uh chinuit 3—1 după ee 
a fest condusă, la pauză, de 
către Jiul. In fina, steaua, •- 
casă, mal cu un autogol, mai 
cu un 11 m. transformat da 
Volnea. mal cu aportul unul 
..veteran"—Crălnleeanu— a ro
tunjit un 3—a în dauna Vago
nului de care rămîna stîmată 
lanterna... Etapa viitoare na 
face să reluăm calculele : da
că derbiul Dinamo — U.T.A.... 
61 dacă Rapid la Craiova... 
atunci, peste patru etape, *• 
mal pot întlmpla minuni...

VIOREL BABA

pe Republicii, 
amicul șl confratele 
Valentin Păunescu 
Îmi povestea o Intim- 
plare cu tile : la Lau
sanne. un gazetar 
francez l-a întrebat 
daci Tufan este pre
numele Ini Stefâneăcu, 
javenttatul nostru oa
re a fost cotat drept 
ce! mai hun jucitor 
al racentulul 
de la Cannes.
mirat eă nn 
fraaMxu] și-a

turneu
Evident 
ghicise, 

---- ---- manl- festet ipal n-lamm- 
rea că excelentul Ște-

tineret, deși multa 
formații de „A“ i-ar 
include necondiționat 
In unsprezecele de 
bază.

Din păcate, compor
tarea juventlștllor 
liști în etapa de 
nu susține, prin 
leare, cele scrise 
sos. ,,Nu faptul 
• m făcut 1—1 ____
ru ultima clasată (Va
gonul e pe locul lfi șt 
la tineret • !) mă afec
tează — îmi 
antrenorul 
Tă taru

ste- 
ferl 
va

mal 
că 

acasă

spunea 
Nicolae 

el evoluția

palru dintre cele cinci 
mari talente ale salt.

Pentru clasament, 
însă, punctul smuls de 
Vagonul n-are nici o 
valoare. Este trist sK 
constațl că această 
formație care oricum 
ne-ar părănl 
cu plecarea 
lor din ,,A"), 
lasă nfet un 
pentru că e și ___
»e slabă. Avînd cn ti
neret lipsit de valoa
re. era firesc, deci, ca 
tehnîcîrr.:; ,1a la a- 

alerge

(n dată 
seniori- 
nu no 

regret 
ea foar-

* • i *1 iirr.sc,
tehnicienii de 
cest club al

ftnsaea ■■ este ăecit 
ceaponeni ai echipai 
Se tineret a Stelei.

-D>rl-4 ața. stanei 
rine Joacă, ăesnnulr. 
ta I-a T- — a Întrebat 
♦1 consternat-

Fnveam ieri senio
rii Steloi ți ml Intre- 
ham cnm te face că 
Un*retnl fare loc
Sya de greu In eehl- 
pa ne Atari rampioâ- 
nl. >■ ml refer la 
partida de Ieri (de 
altfel. Steflne^en e si 
plecat acum La tur
neul U.E.FA-)- Dar 
au fost Jocuri riad pe

a B, 
de

-----  an 
Sorin Avram In timu 
ce excepllDoalii sal 
mlnjl (Ștef 1 nejeu, Inr- 
dănețeu. Manea. Cri- 
starhe) continuă să 
Joace In anonimat la

foaia de arbitraj 
Rteiei locurile 12. 
1< eras «cupate 
Soo. D. Pwpewa

snbmedioeră > băieți
lor mei ’ In etapa tre
cută im ciștlgat la O- 
radea șl tot am fust 
nemulțumit de joc. 
Mi se pare că au o- 
bosit In urma Intensi
ficării antrenamente
lor din ultima 
oadă"*. Iată de 
□ ațele date de 
nanii Tătarii i__ 
Ui pentru jocul 
Vagonul : 
veano —
- L _____
Grigore — fi. Jantovan
- S ; Belea — 5 ; Stoi
ca — 5 ; lonescu — 3 ; 
lordănescu — I : Co
lora ru — 4 : Tănăses- 
ru — C. Ar fi nedrept 
Insă — adaug eu — 
dacă am uita că dra- 
wut stelist de Ieri se 
datoreste șl lipsei din 
formația de tineret •
nu mai puțin declt

Deri- 
altfel, 
antre- 

elevilor 
CU 

Dumhrl- 
î Ciugarin 

Mi căută — 7,

formați«lupi Jucători _____
la alte cluburi. Se ve
de treaba că spre deo
sebire de celălalt club 
arSdan, Vagonul n-are 
ceea ce se cheamă 
școală de Jucători șl 
dacă n-ai șcx>ald...

In real, nu e de 
semnalat decît cfl, în 
urma rezultatelor din 
această etapă, 
pentru ocuparea 
tonului de rangul I In 
campionatul de tine
ret s-a fndît jit|r Olte
nii mei de acasă au 
acum drept candidați 
de temut la șefie pe 
mureșeni, băcăuani șl 
orădeni. Cred, totuși, 
că plnă la umil — 
drși au un program 
aurit — tot el. studen
ții Băniei 
mii. Vom 
vedea 1

vor fi prl- 
trăl țl vom

G. MITKOI

TURNEUL U.E.F.A
România Turcia 2-1 (0-1)

In mai multe orașe din R D. Germană s-au disputat dumi
nica primele jocuri ale noii ediții a turneului U.E.F.A. la fotbal 
rezervat echipelor de juniori. Echipa României a jucat In loca
litatea Riessa in compania selecționatei Turciei. Tinerii fotba
liști români au învins cu 2—1 (0—1). In aceeași grupă, echipa 
U.R.S.S a întrecut cu 2—1 (1—0) formația Portugaliei.

Alte rezultate : Spania — Franța 1—0 (1—0) ; Iugoslavia — 
Austria 2—0 (2—0) : Scoția — Polonia 1—0 (1—0) ; R. D. Germa
nă — Cehoslovacia 1—fl (1—0) ; Anglia — Malta 6—0 (3—0) ; 
Bulgaria — R. F. a Germaniei 1—0 (0—0).

• Polo: Rezultate din campionatul

republican
a cam- 
la palo 
partide

Cea de-a 4-a etapă 
pionatului diviziei A 
a programat numai 
în care disproporția valorică 
dintre combatante făcea ca 
rezultatele să fie dinainte 
cunoscute. Doar Vagonul A- 
rad a fost pe cale să producă 
surpriza etapei ținînd în șah 
pe I.E.F.S. Arădanii au 
pierdut la limită cu 4—5. In 
celelalte partide Rapid a în
trecut cu 6—3 pe Progresul

după un meci deosebit de 
disputat, iar Steaua a dispus 
ușor de Politehnica Cluj cu 
12—3.

Derbiul clujean, Voința- 
Metalul, a revenit primei 
formații cu scorul de 5—4 iar 
la Oradea formația Crișul a 
cedat la scor (1—12) în fata 
dinamoviștilor bucureșteni, 
superiori în toate comparti
mentele.

P. OCTAVIAN
(Agerpres)

tita.it


săptămina pe glob
Start electoral francez

Șapte candidați început
earsa pentru Elycte. O doamnă
— avocată Ia cartea din Paria
— care intenționa ai revendice 
votai public pentru înalta func
țiune a abandonat înainte de 
■tari. I-an mai Ii pelt... opt iem- 
nfituri ale unor alept (primari, 
ierna tori etc.) pentru ca ■& în- 
truneaaeă cele 1*0 neccaare în 
vederea depunerii candidaturii. 
O scurt ă declarație a avocatei, 
ine erată în LE MONDE, deplîn- 
gea obstacolele de ultim mo
ment care au blocat „candida
tura feminină*. In schimb, in
dustrialul Louis Ducatel — a- 
flai la virata de 67 ani yi fără 
antecedente notorii pe scena 
politică — fl-a mărturisit ambi
țiile precidentiale fi a reușit să 
devină candidat.

Publicarea listei oficiale a 
candidaților a adus campania 
electorală intr-o nouă fază : de 
la jocul de culise fi căutările 
desfășurate în interiorul forma
țiilor politice s-a trecut direct, 
intens, la solicitarea adeziunii 
corpului electoral. Bătălia pen
tru voturi este aspră yi în po
fida puținelor zile pină la scru
tin, înfruntarea a debutat prin 
tr-o notă accentuată de durita
te. Candidați! își înfățișează 
programele, încearcă să se pre
zinte alegătorilor în cea mai fa
vorabilă postură (cit mai apro- 
piați de gîndurile yi comporta
mentul omului simplu), mai a- 
Itm acum cind televiziunea a 
transplantat campania electora
lă chiar In locuințele multora

din cel ce se vor duce la urne, 
Lupta politică este dublată de 
o operațiune psihologică care 
creează probleme statelor ma
jore ale partidelor, cu atit mal 
mult cu cit protagoniștii actua
lei bătălii prezidențiale nu sint 
figurile tradiționale ale altor 
campanii pentru Elysee.

Georges Pompidou a definit li
niile orientării sale politice. Fos
tul premier a subliniat : „Ea nu 
sint generalul de Gaulle. Eu nu 
pretind că aș fi. Voi fi mai con
vingător, mai conciliant, în mal 
mare măsură un om al dialogu
lui". Pompidou subliniind ele
mentele de continuitate ale poli
ticii pe care o preconizează, 
relevă, totodată, dorința unei 
elasticități, intenția unei deschi
deri spre alte forțe politice, si
tuate în afara actualei majori
tăți.

Alain Poher pi-a prezentat 
intențiile în fața unui audito
riu senatorial, relevînd că, po
trivit părerilor sale, președin
tele trebuie să fie un garant 
al libertăților publice și consti
tuției, un arbitru în înfruntările 
politice și on animator in mă
sura în care această misiune 
derivă din votul universal. Po
her. în prima cuvin tare radio
televizată, a promis abordarea 
intr-o manieră nouă a politicii 
franceze. După această cuvln- 
tare. FRANCE PRESSE remar
ca o . ascuțire a divergențelor 
dintre pozițiile lui Alain Poher 
și ale lui Georges Pompidou*1.

Sondajele de opinie publică 
acordă în prezent 41 la iută din

votări lui Pompidou și 37 la 
sută — Iul Poher, prezicând vic
toria președintelui interimar în 
al doilea tur de scrutin. Sonda
jele acestea se bazează, pe un 
moment de început al campa
niei electorale, cînd opțiunile 
nn sint definitive și cînd orice 
deplasări rămîn posibile. Ori
cum, trebuie relevat că speran
țele centrului (care recoltează 
deobicel 10—15 la sută din vo
turi) se bazează pe posibila ra
liere a unor disidențe gaulliite 
yl a voturilor stingi! necomu- 
niste. In mare măsură, Poher șl 
Pompidou se adresează acelo
rași — sau aproape acelorași — 
categorii de alegători.

Stingă se prezintă divizată de
oarece S.F.I.O. a împiedicat o 
candidatură unică, propusă de 
comuniști și de unele centrale 
sindicale. Comuniștii cheamă pe 
alegători să voteze pentru Jac
ques Duclos. adresîndu-se atit 
ciasei muncitoare, cit yi țărăni
mii. intelectualității. păturilor 
mijlocii. O atenție deosebită 
este acordată generației tinere, 
a cărei efervescență politică 
constituie un factor important 
na numai în actualul context 
electoral, ci și din punctul de 
vedere al perspectivelor.

In zilele care urmează curse 
peutm Eiysee va înmulți due
lurile verbale, va face mai as
cuțită lupta pentru voturi. Dar. 
chiar de pe acum, strategii e- 
lectorali se gtadesc la combina
țiile din turul aJ doilea de 
scrutin...

„Incidentul Callaghan"
Strategia premierului Wilson 

Îndreptată în ultimele luni spre 
introducerea „disciplinei*1 în 
rfndul membrilor cabinetului 
său, în preajma trecerii prin 
Camera Comunelor a noii legi 
privind „relațiile industria
le" și a Conferinței anu
ale a partidului laburist, care 
va avea loc în toamnă, a fost 
eclipsată de ^incidentul Calla
ghan*1. Ministrul de interne, cu 
un portofoliu dintre cele mai 
importante în guvern. James 
Callaghan a luat la 25 martie 
poziție împotriva Cărții Albe in
titulată „în locul conflictelor11, 
prezentată de Barbara Castle, 
ministrul productivității și miinii 
de lucru. Callaghan încălca, ast
fel, tradiția privind păstrarea 
secretelor și respectarea solida
rității de cabinet. ducîndu-$l 
campania discret în cadrul Co
mitetului National Executiv si 
votînd în cele din urmă pen
tru o moțiune care exprima ne
încrederea în orice legislație 
sindicală bazată pe această Car
te Albă. O bună parte dintre 
membrii guvernului nu-i pot 
ierta acum această intervenție 
care nu numai că a readus pe 
prima pagină a ziarelor diver
gențele de opinii existente in gu
vern, dar le-a sugerat multora 
posibilitatea existentei unui li
der al opoziției laburiste. în- 
tr-un moment in care unitatea 
necontroversată a guvernului 
trebuie afișată cu dezinvoltură 
înaintea Congresului extraordi
nar a 56 de organizații sindicale 
care va avea Ioc la Croydon 
la 5 iunie. In această conjunc
tură Wilson a ales soluția care 
i se părea cea mai urgentă : i-a 
cerut ministrului său de interne

să nu asiste la ultima ședință a 
„cabinetului restrîns al celor opt 
miniștri principali". „Dar a 
avea un «cabinet restrîns» fără 
ministrul de interne este aproape 
o contradicție de termeni — scrie 
ziarul INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE. Callaghan are 
responsabilități majore in întă
rirea legislației curente șl în 
general a politicii interne și mal 
mult ca niciodată acum în pri
vința problemei vitale — Irlanda 
de nord". Luînd această măsură, 
Wilson se aștepta, se pare, ca 
ministrul de interne, care se ve
dea înlăturat din cercul restrîns 
al conducătorilor guvernamen
tali, să-și prezinte demisia. Nu
mai că tentativa de a forța de
misia acestuia nu i-a reușit. Cal- 
lagan este un politician cu multă 
experiență care știe că un astfel 
de gest va însemna, așa cum s-a 
intîmplat și cu fostul ministru 
de externe George Brown, scu
fundarea în obscuritate, așa îneft 
preferă sa4ramină deocamdată în 
în expectativă, să aștepte even
tual demiterea lui de către în
suși Wilson, ceea ce îl va nlasa 
automat in fruntea grupării po
trivnice legii antisindicale care 
ar grupa atît aripa de stînga la
buristă, cît și pe laburiștii con
siderați de „centru".

„Incidentul Callaghan" dacă nu 
va fi rezolvat în favoarea par
tizanilor Cărții Albe privind li
chidarea sau limitarea grevelor 
neoficiale, „spontane*1 (95 la sută 
din numărul tuturor grevelor 
din Anglia. după cum seri? 
TIMES) ii va pune pe cei 1 600 
de congresmani sindicaliști în 
fața nu numai a unei legi ne
populare și a unui guvern divizat 
dinăuntru. Această situație va 
influența votul din Camera Co

munelor. Un eșec al proiectului 
guvernamental ar duce inevita
bil, apreciază observatorii poli
tici britanici, la demisia Barba
rei Castle și a lui Roy Jenkins, 
actualul ministru de finanțe, și 
ca urmare, la ridicarea unui 
mare semn de întrebare în pri
vința componenței conducerii 
laburiste în condițiile delicate 
ale existenței unui deficit de 187 
milioane de lire sterline în pri
mele patru luni ale acestui an 
și ale unor sondaje de opinie 
care înclină balanța în favoarea 
conservatorilor. „Această răz
vrătire" — remarcă LE MONDE 
—. asociată ostilității conserva
torilor. ar risca să ducă la eșec 
proiectul și, de aici, guvernul". 
De aceea, un compromis în inte
riorul guvernului cu aplanarea 
animozităților din jurul lui Cal
laghan devine tot mai necesar 
Totul depinde. însă, de modul în 
care Wilson va privi problema 
unității guvernului : cu sau fără 
Callaghan. Să nu uităm că pre
mierul a mai luat hotărîri deci
sive și care păreau la timpul lor 
foarte riscante, ca remanierea 
guvernamentală de anul trecut 
Votarea unei probabile moțiuni 
de încredere în guvern ar reduce 
aproape la zero consecințele în
lăturării lui Callaghan. In orice 
caz evoluția situației din partidul 
laburist nu pare nici pe departe 
fără ieșire, premierul Wilson mi- 
zjnd și pe faptul că interesele de 
nartid și electorale ale laburiști
lor vor căpăta preponderență 
chiar pentru aceia care sint 
acum în conflict cu strategia 
economică a guvernului. Deo
camdată, însă. Wilson are de în
fruntat un cabinet divizat și un 
grup parlamentar laburist de 
asemenea divizat.

•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un turneu dificil
Tarneul trimisului special al 

președintelui Richard Nixon în 
America Latină, Nelson Rocke
feller, a început de șapte zile. 
Guvernatorul gatului New York 
* avut deja convorbiri privind 
relațiile Washingtonului eu ță
rile de la sud de Rio Grande ; 
primele etape i-au permis con
tacte cu oficialități din Mexic, 
Guatemala. Honduras și Nica
ragua. Vizita în aceste țări a 
fost însoțită de numeroase ma
nifestații — organizate în spe
cial de mișcările studențești — 
în cursul cărora s-a exprimat 
dezaprobarea fată de politica pe 
care guverna] Statelor Unite o 
promovează în relațiile lor cu 
partenerii sud-americani.

Concepută ca un „turneu de 
lucru", călătoria lui Rockefeller, 
unul din cei mai buni cunoscă
tori ai politicii S.U.A. în emis
fera sudică (trimisul a îndepli
nit în mai multe rînduri funcții 
în sectoral latino-american al 
Departamentului de stat și vor
bește la perfecție spaniola) — 
este menită nu atft cît să con
tribuie la îmbunătățirea rela
țiilor Statelor Unite cu țările 
din regiune, ci să și prilejuiască 
Casei Albe cunoașterea cît mai 
detaliată a pozițiilor la inn--’ ne- 
ricane în vederea elaborării și 
relansării „linei noi politici** 
fată de America Latină.

Specialiștii Departamentului 
de Stat al S.U.A. apreciază că

abia în toamna acestui an sau în 
primăvara viitoare, Casa Albă 
va putea să fixeze cadrul politic 
și economic al relațiilor cu Ame
rica Latină. Firește, pe baza ex
perienței trecutului există scep
ticism in privința „revizuirii" 
promise. Știri din localitatea 
Vina del Mar anunță că mi
niștrii afacerilor externe din A- 
merica Latină s-au reunit in 
cadrul Comisiei speciale de co
ordonare latino-americană și au 
aprobat un document în care 
sînt expuse principiile pe care 
America Latină este hotărîtă să 
le promoveze în relațiile cu Sta
tele Unite. Documentul, elabo
rat de experți latino-americanl. 
va fi remis președintelui S.U.A.. 
Nixon, în cursul unei ceremonii 
oficiale care va avea loc, pro
babil, la Washington, si care nu 
va deveni public înainte de a 
ajunge în posesia șefului Admi
nistrației americane. La încheie
rea uneia din primele ședințe de 
lucru, Gabriel Valdes, ministrul 
de externe chilian, a declarat 
reprezentanților presei că „do
cumentul final cuprinde patru 
capitole consacrate problemelor 
financiare, comerțului, transpor
turilor și tehnologiei apărute în 
relațiile dintre țările Americii 
Latine și S.U.A.". Subliniind că 
fiecare capitol a fost aprobat în 
unanimitate, ministrul de exter
ne chilian a adăugat că docu
mentul precizează „punctele

fundamentale care constituie nn 
obstacol în calea dezvoltării A- 
mericil Latine**.

Pe de altă parte, coresponden
ții au consemnat paralel cu ..dis
creția" care învăluie convorbi
rile Ini Rockefeller și tendințele 
tot mai accentuate din unele 
țari iatino-americane în direcția 
apărării Intereselor naționale in 
fața unor companii nord-ameri- 
cane. Diferendul cu Peru, apă
rut după naționalizarea instala
țiilor companiei I.P.C.. a declan
șat deja un val de solidaritate 
in rindul țărilor latino-ameri- 
rane. Asemenea proiecte de na
ționalizare a urnr proprietăți 
nord-americane au fost reluate 
și în parlamentul chilian. „Fe
bra naționalizărilor care plutește 
în aer". (NEW YORK TIMES) 
complică și mai mult misiunea 
lui Rockefeller.

Primele zile ale turneului s-au 
dovedit un prilej de manifestare 
a sentimentelor care animă pă
turi tot mai largi de latino-ame- 
ricani, neîncrezători in „bunele 
intenții4* ale S.U.A. și doritori să 
acționeze eficient pentru a înlă
tura actuala stare de subdez
voltare a continentului de la 
sud de Rio Grande.

EUGENIU OBREA 
DOINA TOPOR 
IOAN TIMOFTE

de peste hotare

1
I

In noaptea de sîmbă
tă spre duminică, forțe
le patriotice au bom
bardat cu proiectile re
active cartierul general 
a] forțelor americane în 
Vietnamul de sud și 
baza militară gigant de 
la Long Binh, situată la 
ceva mai mult de 
zeci de hilometri 
Saigon,

două 
de

tie necunoscută. Destinația exac
tă a secretarului de stat ameri
can nu a fost precizată din „mo
tive de securitate", scrie agenția 
France Presse. Se crede că acest 
voiaj este consacrat în mod «- 
sențial inspectării trupelor ameri
cane angajate în operațiunile mi
litare.

L

JAPONIA. Manfftttațff Ib 

Sprijinul retrocedării Okina- 

wei, împotriva „tiatotului de 

securitate j a po no-a meri can**

HAGA 18 (Agerpres). — Dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii ~ ”
condusa de vicepreședintele Ma
rii Adunări Naționale, acad. Ilie 
Muxgulescu, a vizitat studiouri
le de televiziune de la Hilvers 
Hilversum. Parlamentarii români 
au fost primiți de președintele 
Fundației olandeze de televiziu- 

E. A. Schuttenhelm, și d« 
~Ite persoane din conducerea 
bmdației.

Delegația Marii Adunări Națio
nale a asistat, de asemenea, la 
nn concert al Orchestrei filar
monice din Haga.

Socialiste România.

Tulburări la
Castel

Volturno
AUTORITĂȚILE DIN ACEST
ORĂȘEL AU ANUNȚAT 
CĂ ÎȘI VOR PREZENTA

DEMISIA
după 
ban- 

italian

CAMPANIA ELECTORALA DIN POLONIA
Cuvintarea fui Gomulka

In cursul nopții au fost 
te 15 de astfel de bombardamen
te, apreciate ca „serioase" de că
tre comunicatul militar ameri
can. Unul dintre acestea a avut 
loc împotriva pozițiilor de artile
rie si de geniu ale trupelor ame
ricane din orașul Xuan Loc. Ac
țiunea artileriei a fost urmată 
imediat de asaltul unor grupe de 
patnoți. atacul producind pier
deri însemnate în oameni 51 ma- 
Uxiale trupelor agresoare.

lansa-

• SECRETARUL de itat 
S.U.A., William Rogers, care 
aîU intr-o vizită oficială în Viet- 
bmw.il «ud, a părăsit dumini
ci Saigonnl, plecînd într-o direo-

al
sa

Președintele administrației de 
la Saigon, generalul Thieu, și-a 
expiimat dorința de a-1 întîlni pe 
președintele Nixon cît mai repe
de cu putința. Rostul unei ase
menea întîlniri urgente ar fi 
„stabilirea unei politici comune". 
Thieu a spus că el și președinte
le S.U.A. „trebuie neapărat ză 
discute față în față“.

Aceste declarații ale generalu
lui Thieu, făcute unor ziariști 
sud-vietnamezi într-o convorbire 
confidențială, au surprins pe ob
servatori. Ele par sa indice că 
între S.U.A. și generalii saigo- 
nezi ar exista divergențe impor
tante și că planul In opt punc
te, prezentat de Nixon pentru so
luționarea problemei vietnameze, 
nu ar constitui rezultatul unei 
„politici comune" a S.U.A. și 
regimului de la Saigon.

Ji.'xnțui O).Cii. t. l"
Hor care s-au produs in ul- 
•ma vreme în Malayezia c 

crescut în cursul nopții 1° 
morți, prin descoperirea unoi 
noi cadavre. Un comunicat a. 
poliției precizează că 316 per
soane sint tratate în spitale 
pentru rănile căpătate tn 
timpul tulburărilor, care au 
urmat alegerilor generale de 
luna trecută. Pînă în prezent, 
poliția a arestat pe întregii 
teritoriu al țării 2 760 per
soane.

Duminică dimineață, forțe
le de poliție controlau situa
ția la Kuala Lumpur. In 
'■ursul nopții s-a înregistra’

• •••» R. S. CEHOSLOVACA. La Uzi nale Mlada Boleslav, autoturis
me pe banda de montaj.

Duminică dimineață, 
două zile de demonstrații, 
Ludele ridicate In orașul 
Castel Volturno. din sudul Jta- 
l*ei. au fost înlăturate.

Tulburările au izbucnit vineri, 
cînd autoritățile locale au ordo
nat mutarea 
dicat in arră 
orașului, din 
dial, pentru 
acesi-da o 
Popiiiatia nrzsuii 
distrugi nd iasblațue cr urmau 

fie amplasate în acest puncL
In cursul zilei de a-

cinci sute de demon
stranți au oeupat hirocriie primă
riei. di nd f(« tuturor documen
telor și registre!-?' pe î>nre le-an 
4ăsit. Ca urmare a sit.iijiei onti
ce create în ultimele două zile, 
primarul orașului a anunțat că 
își va prezenta derail ‘mg 
n ă cu î____
locală.

Liderii sindicali 
duminică dimineața 
reprezentanții gmcmajErnîaJi a- 
supra măsurilor care 1 rmează a 
fi luate de autorități, neutru re
zolvarea 
3 200 de 
domeniul

Pentru 
secințelor 
luna trecută dintre poliție și de
monstranții din ori>ul industra.' 
Battipaglia. cînd două persoane 
au fost ucise, poliția a evitat să 
folosească metodele obișnuite de 
intimidare prin forță.

unui monument ri- 
mîîiea unui erou al 
primul război mon- 
a construi pe locul 
sL=ție de benzină 

a intervenit.

au încheiat 
un acord cu

VARȘOVIA 18. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu. 
transmite : In cadrul campaniei 
electorale pentru alegerile în 
Seim, de la 1 iunie. W. Gomul
ka s-a întîlnit cu alegătorii din 
capitala Poloniei. In cuvintarea 
rostită, primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P. fi-a referit la unele 
probleme principale economice 
ale țării în lumina eforturilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
celui de-al patrulea an al pla
nului cincinal. Rezultatele obți
nute pină în prezent — a de
clarat vorbitorul — sînt pe de
plin mulțumitoare Și există te
meiuri să presupunem că sarci
nile principale prevăzute în pla
nul economic pe perioada 1966— 
1970 vor fi îndeplinite. In le
gătură cu aceasta, el a amintit 
că ritmul de creștere a produc
ției industriale a depășit preve
derile planului, dar că s-a redus 
simțitor producția obținută pe 
calea sporirii productivității 
muncii, ceea ce limitează posi
bilitățile de creștere a salariului 
real.

Referindu-se la situația din 
agricultură, vorbitorul a relevat 
tendința de creștere a achiziții
lor de produse agricole și a 
subliniat necesitatea recuperării 
rămînerilor în urmă la unele 
semănături datorate timpului ne
favorabil.

Schițînd sarcinile planului e- 
conomiei naționale pe perioada 
1971—1975, Gomulka a arătat că, 
în elaborarea noului plan se va 
avea in vedere o mai deplină 
folosire 
tent, a 
tehnico-științifice 
de producție și In 
nonrre națională, 
prioritate seri.w; 
ducție de mare ac*

In legătură cu politica de in
vestiții. W. Gomulka a arătat 
că. în principal, problema con
stă în concentrarea invr=»ț;ilor 
de capital și ciclului
de construcții și. de ademenea, 
în crearea ,v.or condiții pentru 
activitatea de investiții. care 
vor ușura atingerea acestor 
scopuri. Investițiile capitale in 
noul plan cincinal. = sp\M el. se 
vor mări cu aproximativ 40 la 
fc-tă în comparație cu cincina
lul în curs.

Abordînd unele probleme ale 
situației internaționale actuale, 
vorbitorul a arătat că politica 
externă promovată de Polonia 
pină in prezent, va fi cc-ntir.ua- 
tă și în viitor. El a precizat că 
se va continua #■= meargă pe 
lir.la asigurării tării și in
violabilității frontierelor tării, 
consolidării îi Q prieteniei

U.R.S.S. celelalte

a potențialului exis- 
rea’iiî rilor revolurio;

în procesele 
întreaga 3€«e- 
arordindu-se 

-ri-or de pro-

țAri sociali* te ș' continui rri 
acțiunilor de întărire a priete
niei și colaborării cu toate po
poarele lumii. Refenndu-«£ la 
importanța ultimei secîuai 
C.A.E.R.. care a avut Ioc la 
Moscova, vorbitorul a spui cl 
aceasta a constituit un nou 
succes al unității țărilor parti
cipante, a vi nd un rol impor
tant în procesul de perfecționa
re a colaborării economice din
tre țările noastre. W. Gomulka 
a subliniat rolul sistemului so
cialist și al mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și al între
gului front anti imperia list In 
asigurarea păcii in lume.

Referindu-se la Consfătuirea 
de la Budapesta, a statelor 
membre ale Tnautului de la 
Varșovia și la apelul adresat tu
turor statelor europene, W. Go
mulka a arătat că Polonia este 
gata să înceapă discuții in le
gătură cu orice propunere con
structivă, indiferent de cine v-y 
fi făcută. Tn acest sens, el a 
salutat inițiativa guvernului 
finlandez de a găzdui o confe
rință europeană

Referindu-se la relațiile Po
loniei cu R. F. a Germaniei. 
W. Gomulka a menționat că po
ziția guvernului R. F. a Ger
maniei în problema frontierelor 
nu s-a schimbat. El a arătat 
însă că Partidul Social Demo
crat adoptă o poziție proprie 
în unele probleme importante. 
Amintind unele declarații făcu
te de vicecancelarul Willy 
Breadt la Congresul P.S.D.G.. 
de la NutT.t-er^ in prc-ble—r*- 
curossdc către Qiitsu “ 
wriu'Hit a de p?
Oder-Ne^Sre prinșii secretar *1 
C C. ai P W U P. a arătat zi a- 
ceasta un pai :n-<n:e
in comparat.e cu poziția expri- 
:n*.î în această problemă de 
către toate guvernele R. F. a 
Germaniei. In orice moment — 
a declarat el — sîntem gata să 
încheiem cu R. F. a Germaniei 
un tratat interstatal similar cu 
cel pe care l-am încheiat, cu 
19 ani în urmă, cu R. D. Ger
mană.

In încheierea cuvintării sale, 
W. Gomulka a spus : Vom face 
și pe viitor tot ce ne stă în 
putință pentru a întări unitatea 
Urilor socialiste și mișcării co
muniste internaționale — una 
din premisele fundamentale ale 
progresului, socialismului, liber
tății popoarelor și instaurării 
unei păci trainice în lumea în
treagă. Vom acționa și pe viitor 
în mod consecvent în folosul 
constituirii unei securități trai
nice și păcii în Europa. în folo
sul dezvoltării colaborării mul
tilaterale a tuturor statelor.

LANSAREA NAVEI
SPAȚIALE „APOLLO-IO"

nava S-A Înscris pe orbita stabilită
!>_« că ’a 12.49 (ora New

18 49 ora Bucu- 
reșî ce pe rachetodromul

de la Krutedy a fost
rit _3 L-.-.li nava 

•<*, avind pe 
bord pe coea.c-.. «urii americani

ȘI Iui
-Apollo-iar iflMlMB
faza taanc 3
o.T.u/,1 pe Lună, urm*axă
să ioc la 50 :uhe. ru aju
torul navei spaț^.e . A 
ii". Conform sta
bilit. in cursul sale
de opt zile. ^Apollo- 1C1* ur
mează să se apropie de 
perm iți nd ..simularea- tuturor 
operațiunilor de as^lenizare- 

Conform programului de 
zbor, Stafford și Ceman vor 
părăsi joi nava, rămînînd pe 
bordul modulului lunar, cu

>’<A1
care urmează să se apropie de 
două ori de suprafața Lunii, 
pină la o distanță de 16 km, 
pentru a înregistra date teh
nice și a recunoaște aria de 
debarcare unde vor trebui să 
aselenizeze cosmonauții ce vor 
fi lansați pe 
pollo-ll“.

Aproape un 
totori. masați

,A- 
milion de spec-^ 

pe plajele, din 
ap-nniere de Cape Kennedy 
• j afinat la lansarea lui ,,A- 
po’.lo-lO-. Pe rachetodrom se 
2f.au 2 000 de persona-
'.Asți invitate din toată lumea, 

arca 1 500 de ziariști.

bordul lui

La acurtă vreme după lan- 
**rr. cele trei trepte ale ra- 

s-au desprins pe rînd 
și nava împreună cu modulul 
•uriar s-a înscris pe orbita 
sta--, uă.

întreaga admir. jJu

Echipajul navei „Apollo-10" înaintea startului.

• •••••« • ••••••• • • « •

nemulțumirilor celoi 
locuitori. în special în 
condițiilor d- locuit, 
a evita repesarea con 
tragice ale civcuirii de

• IN ORAȘUL Kagoshima, 
situai în extremitatea de sud a 
arhipelagului japonez (la 1 541 
km de Tokio) a tost deschisa o 
expoziție romînt&sci organiza
ta de Asociația pentru culturi 
și artă din Japonia cu sprijinul 
ambasadei române. In galeriile 
celui mai mare magazin uni
versal din oraș sint expuse nu
meroase fotografii care înfăți
șează peisaje din România, o- 
biecte de artizanat provenite 
din diferite județe, ceramică, țe
sături. Un spațiu specia] a fost 
rezervat panourilor pe care sint

aplicate ilustrate in culori diu 
România și colecțiilor de timbre 
românești.

Expoziția, prima de acest gen 
deschisă in extremitatea sudică 
a insulei Kyushu, a trezit un 
viu interes în rindul locuitori
lor orașului Kagoshima.

de sub jugul fascist, în locali
tatea Szczecin din Polonia a 
fost deschisă o expoziție de gra
fică contemporană românească, 
în cadrul căreia expun 16 ar
tiști plastici români.

Potrivit unul ziar lsraelian, pri
mul ministru Golda Meir ar in
tenționa să plece într-o vizită la 
Washington. Un purtător de cu- 
vînt oficial a dezmințit însă că 
fi-ar preconiza o asemenea vizită. 
In relațiile S.U.A. cu Israelul e> 
xistă în ultima vreme o anumită 
indispoziție în legătură cu con
sultările dintre cele patru mari 
puteri privitoare la Orientul 
Mijlociu.

Reuniunea opoziției

Aproximativ 2 000 de 
reprezentanți ai opoziți
ei portugheze s-au întil- 
nit intr-un congres ai 
republicanilor, care a a- 
vut loc 
mai la

intre 15 și 
Aveiro.

a suscitat atențiaEvenimentul 
opiniei publice dat fiind că el 
reprezintă prima manifestare pu
blică a opoziției, după mai bine 
de 12 ani de interdicții ale regi
mului salazarist, impunindu-se 
totodată prin platforma politică 
adoptată cu prilejul congresului. 
De.fi nu a luat poziție precisă in 
ceea ce privește așa-zisele terito-

rii portugheze de peste mări, 
platforma politică se pronunță 
pentru o dezbatere publică asu
pra războiului colonial. Celelalte 
15 puncte cuprind cerințe gene
rate de o situație grevată încă 
din plin de sechelele dictaturii 
lui Salazar ; amnistie generală 
pentru definuții politic; liberta
tea de expresie yi a reuniunilor, 
drepturi și libertăți sindicale, 
suprimarea poliției politice de 
trist renume—P.I.D.E., care vre
me îndelungată a terorizat prin 
cele, mai brutale mijloace viața 
politică portugheză pînă la su
primarea liderilor opoziției fi a 
membrilor ei.

Relațiile dintre Cambodgia 
și H. 1. a Germaniei

• ȘEFUL statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, 
a anunțat al Pnom Penh, în 
cadru] unei conferințe de presă, 
că relațiile diplomatice dintre 
Cambodgia și Republica Federa
lă a Germaniei sînt în prezent 
considerate ca întrerupte.

EI s-a referit la declarația de 
la 14 mai a purtătorului de cu- 
vînt al guvernului vest-german, 
în legătură cu dezbaterile Con
siliului de Miniștri de la Bonn, 
în cursul cărora ministrul de 
externe Willy Brandt a făcut o 
expunere asupra consecințelor 
pe care hotărîrea luată de gu
vernul de la Pnom Penh în le
gătură cu ridicarea la rang de 
ambasadă a Reprezentanței Re
publicii Democrate Germane din 
capitala Cambodgiei ar putea 
s-o aibă asupra relațiilor dintre 
această țară și Republica Fede
rală a Germaniei. In urma a- 
cestei ședințe a guvernului de 
la Bonn, ambasadorul vest-ger
man în Cambodgia a fost reche
mat în capitala R. F. a Germa
niei perftru a prezenta un ra
port asupra situației astfel 
create.

• MEDICII de la spitalul 
Groote Schuur din Capetown, 
n-au reușit încă să stabilească 
cauzele exacte ale înrăutățirii 
stării sănătății doctorului Phi
lip Blaiberg.

Ultimul buletin medical- pu
blicat sîmbătă seara relevă că 
celebrul pacient se simte mai 
bine^ este bine dispus și are 
poftă de mîncare, fără să spe
cifice însă natura bolii pentru 
care a fost reinternat.

Cu toate că din surse apro
piate serviciului cardiologie al 
spitalului s-a aflat că simpto- 
mele de sufocare resimțite de 
Blaiberg nu s-au mai repetat, 
au fost luate toate 
precauție necesare.

măsurile de

1N CURSUL 
sîmbătă spfe 
poliția și detașamentele 
gărzii naționale din orașul 
american Burlington (sta
tul Carolina de nord) au 
încercat să pună capăt tul
burărilor rasiale izbucnite 
vineri noaptea, cînd un tî- 
năr negru a fost ucis. Sim- 
hătă noaptea, un alt negru 
în vîrstă de 25 de ani, a 
fost grav rănit, aflîndu-se 
in prezent într-o stare cri
tică.

nopții de 
duminică,

e REPREZENTANȚII a 22 
de țări din Europa și Asia au 
luat parte duminică în capi
tala Kuweitului, la deschide
rea sesiunii primei conferințe 
internaționale „Intelsat" asu
pra telecomunicațiilor, care 
are loc în Orientul Apropiat.

In cursul celor patru zile ale 
dezbaterilor care au început 
ieri, delegații la conferință 
vor discuta probleme legate 
de funcționarea canalelor de 
televiziune, a lungimilor de 
undă pe care emit posturile 
de radio, a legăturilor telefo
nice și a telecomunicațiilor în 
general, precum și aspecte ale 
coordonării activității între 
cele 68 de țări membre ale 
„Intelsat“-ului.

Situația din Irlanda
de Nord

e IN CADRUL manifestărilor 
legate de aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea României

e

• GUVERNUL israeliân a exa
minat duminică, în ședința sa 
săptămînală, relațiile cu S.U.A. 
Ambasadorul Israelului la Wa
shington, Itzhak Rabin, a fost re
chemat 'a Tel Aviv pentru a par
ticipa la dezbaterile guvernului.

• DIN NOU, pentru a doua 
zi consecutiv, cartierul Crumlin 
din Belfast a fost teatrul unor 
violente incidente între poliție 
și manifestau ții ce se pronunțau 
pentru lărgirea drepturilor cetări 
țenești. Ciocnirea s-a transfor
mat într-o veritabilă bătălie 
cursul căreia demonstranții 
răspuns la acțiunile agențîlor 
ordine, aruneînd cu pietre 
sticle pline cu 
zive.

in
au 
de 
și

lichide expir-
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