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Iu condițiile actuale, cind 
se manifests tot mai pregnant 
năzuința tuturor popoarelor 
pentru soluționarea proble- 
nr^>r ce s-au acumulat în 
viata internațională, în rapor
turile dintre state, realizarea 
de progrese pe calea păcii șl 
destinderii. în orice parte a 
lumii, răspunde intereselor 
vitale ale întregii omeniri. In 
acest cadru, o contribuție deo
sebită la asigurarea păcii și 
îmbunătățirea climatului mon
dial ar avea reglementarea 
problemelor litigioase din Eu
ropa, instaurarea pe acest con
tinent a unui climat de secu
ritate, de liniște și conlucrare 
fructuoasă între țări și po
poare.

In Europa există state cu 
un potențial economic, uman 
și tehnico-științific conside
rabil, care au Îndeplinit și 
continuă să Îndeplinească un 
rol do seamă în viața interna- 
țioriă De continentul euro- 
peaSIsînt asociate în istoria 
moi. ftală numeroase eveni
mente epocale, care au marcat 
schimbări adînci în evoluția 
societății, în viața popoarelor. 
Si In perioada contemporană, 
inepuizabila forță creatoare 
a popoarelor europene se ma 
nifestă ca un puternic izvor 
al progresului spiritual și ma
terial ai omenim, al dezvol
tării civilizației mondiale, re 
de altă parte. însă Europa a 
fost nu o dată, și teatrul u- 
nor acute conflicte care — 
angajînd puteri de prim rang 

au atras în viitoarea răz
boaielor nu numai țările . on 
tinentului, ci întreaga lume 
Iată de ce »ecunU*u-a euro
peană a tăcut și tac* <*• mal 
mulți ani, obiectul vii
preocupări a diferitelor 
cercuri politice, a opiniei in
ternaționale O examinare am
plă și obioctivă a aerate) 
probleme a f«*t realizată «Se 
țările ăoctalwte In cadrul 
Consfătuirii din 1966 de la 
București ; Declarația adop
tată atunci, pornind de la 
analiza temeinică a realități
lor vieții internaționale, a i ■ 
fătișat opiniei publice un pro
gram de măsuri și acțiuni pen
tru statornicirea unul climat 
de bună înțelegere și colabo
rare multilaterală pe continen
tul neutru, a dat expreti* vo
inței de pace a popoarelor e- 
uropene, aspiruțlcl lor legiti
me Jpre Uniate »1 ăiguronți. 
Acesta este de altfel și sensul 
apelului pe care țările socia
liste participante la Tratatul 
de la Varșovia l-au adresat re
cent, cu prilejul consfătuirii 
de la Budapesta, tuturor sta
telor din Europa.

Rezolvarea problemelor în 
Europa, crearea unui sistem de 
securitate colectivă pe 
nentul nostru ar avea 
portanță excepțională 
tru întreaga lume, și cu
bire pentru țările europene, ar 
oferi un exemplu elocvent șl 
stimulativ tuturor popoarelor 
In lupta lor pentru pace și 
destindere. Normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor dintre 
țările Europei ar veni în spriji 
nul forțelor antiimperialis
te de pretutindeni, al popoare 
lor care militează pentru ii 
bertate și independență națio 
nală al luptei pentru pace și 
securitate pe plan mondial 
Orice pas înainte pe calea 
securității europene întărește 
lupta forțelor păcii și progre 
sului, deschide tot mai larg 
perspectiva dezvoltării pașni 
ce și a colaborării rodnice în 
tre țări și popoare, în inte

conti- 
o im- 

pen- 
deose-
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resul propășirii lor, al pro
gresului și civilizației întregii 
omeniri.

I.
O analiză obiectivă a situa

ției din Europa nu poate face 
abstracție de raportul general 
de forțe existent pe plan mon
dial ; ea ne cere să examinăm 
multilateral — în lumina con
cepției noastre marxist-lem- 
niste — întreg ansamblul de 
tendințe și fenomene ce carac
terizează dezvoltarea actuală 
a societății.

Cercetarea realității demon
strează că trăsătura caracte
ristică dominantă a vieții in
ternaționale din ultima vreme 
o constituie dezvoltarea as
cendentă a forțelor progresu
lui și păcii. Este adevărat, 
procesele social-politice con
temporane nu urmează întot
deauna o evoluție rectilinie, 
ele avînd un caracter complex 
și contradictoriu. Ceea ce este 
însă esențial este faptul că 
forțele progresului și păcii se 
află în continuă dezvoltare, 
influentind într-o măsură tot 
mai importantă cursul evolu
ției social-politice actuale. Prin 
amploarea uriașă și capacita
tea lor combativă, aceste for
te pot determina rezolvarea 
problemelor contemporaneită
ții în interesul popoarelor, al 
stabilității și securității mon
diale.

Acțiunile întreprinse de 
cercurile imperialiste în ulti
mii ani evidențiază că reacți- 
unea depune eforturi îndîrjite 
pentru a-și menține și reclș- 
tiga privilegiile, pentru a-și 
consolida pozițiile de domina
ție. In acest scop, cercurile im
perialiste agresive atentează la 
suveranitatea și independența 
altor popoare, acționează pen
tru răsturnarea unor guverne 
progresiste din țări africane, 
asiatice, sud-americane, pen
tru înăbușirea mișcărilor re
voluționare și democratice 
dintr-o serie de state; ele se 
străduiesc să învenineze rela
țiile internaționale, provocînd 
conflicte și încordare în dife
rite părți ale lumii. Este o re
alitate că pe continentul nos
tru acționează forțe retrogra
de. că cercurile imperialiste 
agresive, îndeosebi cele re
vanșarde și neonaziste din
R. F.G., neținind seama de în
vățămintele istoriei, vor să 
continue vechea politică mili
tar istă. Din analiza fenome
nelor care au loc în lumea 
contemporană se desprinde 
concluzia incontestabilă că 
imperialismul nu și-a schim
bat caracterul agresiv, că el 
dispune încă de un însemnat 
potențial economic și militar ; 
atîta timp cît există imperia
lismul se menține și perico
lul războiului — ceea ce im
plică o permanentă vigilență 
din partea popoarelor.

în zilele noastre se remarcă 
însă tot mai evident că politica 
promovată de cercurile impe
rialiste primește riposta notarî- 
tă a popoarelor decise să-și a- 
pere dreptul la independență 
și libertate. O vie ilustrare. în 
această privință, o constituie 
însuși războiul din Vietnam. 
în pofida uriașei concentrări 
de forțe armate în Vietnamul 
de sud și a atacurilor aviatice 
îndreptate împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam
S. U.A. nu au putut Infringe 
rezistența eroică a poporului 
vietnamez, care s-a ridicat cu 
energie și curaj pentru apă
rarea dreptului sfînt de a ho-

țări singur asupra destinelor 
sale. Curentul de opinii îm
potriva unei asemenea politia 
se exprimă concret și în re
fuzul unor state capitaliste de 
a participa la războiul din 
Vietnam. In desolidarizarea lor 
față de o serie de aspecte ale 
politicii de forță, de mare pu
tere a Statelor Unite ale A- 
meridL

Iau amploare mișcarea soci
ală a forțelor democratice pen
tru o politică de pace, acțiu 
nile de masă împotriva războ
iului .inclusiv In S.U.A. De 
asemenea, asistăm la o inten 
sificare a contradicțiilor in- 
tercapitaliste pentru cucerffea 
de poziții în viața economică 
și politică internațională. Me
rită subliniate și tendințele u- 
nor state de a ieși din N.A.T.O.. 
puternica mișcare a opiniei 
publice dintr-o serie de țăn 
occidentale împotriva reînnoi
rii angajamentului in cadru) 
acestui pact militar.

Este deosebit de pozitiv că 
tendințele, din ultima vreme, 
de a reînvia politica de forță, 
de revitalizare și consolidare 
a N.A.T.O.. de intensificare a 
cursei înarmărilor, nu mai gă
sesc ecou tn opinia publică 
vest-europeană nu se bucură 
de sprijinul maselor populare. 
Dimpotrivă. In multe cazuri, 
încercările de reeditare a răz
boiului rece provoacă reacții 
dezaprobatoare, demonstrind 
dorința arzătoare a popoarelor 
de a continua eforturile pentru 
destindere, pentru înseninarea 
orizontului vieții internațio
nale.

Cercetarea atentă a realită
ții demonstrează că intensifi
carea acțiunilor cercurilor a- 
gresive nu poate conduce In 
nici un caz la concluzia că im
perialismul a devenit mai 
puternic, că omenirea s-ar a- 
fla In prezent In fața unui 
iminent pericol de război. Tre
buie apreciate just forțele im
perialismului și reacțiunii. ra
portul de forțe pe plan mon
dial. Dacă o subapreciere a a- 
cestor forțe ar putea provoca 
daune evidente luptei antum- 
perialiste, este neîndoios că p 
o supraapreciere a acestora ar 
avea consecințe negative, ar 
duce la pierderea perspective'. 
In lupta popoarelor pentru a- 
părarea cauzei păcii și progre
sului. ar putea duce la luarea 
unor măsuri și întreprinderea 
unor acțiuni neconforme cu 
raportul real de forțe, cu in
teresele păcii mondiale. O •- 
naliză aprofundată a ansam
blului luptei ce se dace intre 
forțele antiimperialiste și re- 
acțiunea internațională de
monstrează pregnant că in zi
lele noastre există posibilita
tea reală de a bara calea unei 
noi conflagrații mondiale, de 
a asigura triumful politicii de 
colaborare intre popoare, pa
cea in lume.

O trecere sumară In revistă 
a factorilor de importanță in
ternațională care acționează 
împotriva politicii de domina
ție si agresiune, pentru pace 
și destindere In relațiile din
tre state, ne oferă, în această 
privință ,o perspectivă pro
fund mobilizatoare, optimistă.

In lupta pentru pace și pro
gresul lumii contemporane, un 
rol hotărîtor au țările socia
liste, sistemul socialist mon
dial — principalul sprijin al 
popoarelor și principala for
ță economică, politică și mi
litară care se opune reacțiunii, 
imperialismului. Întărirea con- 

•tinuă a forței materiale și po
litice a fiecărei țări socialiste

contribuie la creșterea capaci
tății sistemului socialist da a 
influența cursul desfășurării 
evenimentelor internaționale, 
de a asigura victoria popoare
lor lumii in lupta pentru pa
ce și progres social.

O puternică forță de șoc In 
mișcarea revoluționară anti- 
imperialistă o reprezintă pro
letariatul intemaționaL clasa 
muncitoare din țările capita
liste, in frunte cu detașamen
tele ei de avangardă — parti
dele comuniste și muncito
rești. Desfășurarea evenimen
telor reliefează că fntr-o serie 
de țări capitaliste partidele 
comuniste și muncitorești joa 
că un rol major în viața poli 
tică națională, că ele exercită 
o înrîurire tot mai puternică 
tn orientarea politicii țăriloi 
respective. Partidele comu 
niște din multe țări occiden 
tale fac progrese tn intensili 
carea dialogului cu toate for
țele sociale ale națiunii dor 
nice de progres și Înnoire — 
imperativ esențial al luptei 
revoluționare pentru realiza
rea țelurilor tuturor celor ce 
muncesc . Tendințele spre a- 
propiere și unitate de acțiune 
în rîndul partidelor de stînga. 
Intre partidele comuniste și 
partidele social-democrate. fa' 
să crească tot mai mult influ 
ența clasei muncitoare în lu
mea contemporană, forța și 
capacitatea sa de luptă.

In rîndul forțelor sociale 
ce acționează In direcția dez 
voltării progresiste a omenirii 
se înscriu de asemenea ma
sele țărănimii, care, în unele 
țări cu o economie mai pu
țin avansată, dețin o ponde
re importantă In viața socia
lă, au un rol politic deosebit 
tn societate. De asemenea. In 
mișcarea antiimperialistâ se 
înscriu pretutindeni păturile 
mijlocii ale populației — mi
cii meșteșugari, micii comer- 
cianți etc., — care au de fă
cut față concurenței marilor 
monopoluri și care In mod o- 
biectiv stnt interesate tn 
promovarea unei politici de 
apărare a intereselor națio
nale, de colaborare pașnică 
Intre popoare.

Se impune ca o forță re
marcabilă în zilele noastre 
intelectualitatea, care, atlt 
prin numărul său tn conti
nuă creștere, cit și prin rolul 
deosebit de important pe 
care-1 ocupă In producția ma
terială și spirituală a societă
ții moderne, se impune tot 
mai pregnant pe planul vieții 
sociale șl politice, exercitlnd 
o puternică influență In ma
rile mișcări democratice și 
progresiste, tn lupta pentru 
pace și destindere internațio
nală.

O profundă rezonanță au 
tn lumea capitalistă multi
plele manifestări cu caracter 
social ale tinerei generațit 
care iși exprimă protestul 
împotriva realităților econo
mice și sociale din societatea 
in care trăiește. împotriva 
subordonării țărilor imperia
lismului internaționaL Mișcă
rile sociale desfășurate In ul
timii ani într-o serie de țări 
vest-europene au arătat că ti
neretul intră cu vigoare cres- 
cîndă tn arena luptei revolu
ționare, alături de clasa mun
citoare, țărănime și intelec
tualitatea progresistă din ță
rile capitaliste, pentru făuri
rea unei lumi mai bune, mai 
drepte, pentru pacea și 
securitatea popoarelor. Chiar 
dacă tn unele împrejurări,

NOSTRUDE MIINE
REȚEAUA

Șl PROFILUL

DE SPE
CALITATE

ÎN NUMĂRUL

primele ore ale diminețiiPantelimon II — înPe șantierul
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Stagiunea permanentade tineret cuprind 
variate, păreri și — 
diferite, in ansam- V

mișcările 
curente 
concepții 
blu ele au un important rol 
pozitiv, servesc 
societății, luptei 
liste.

Un însemnat potențial de A 
luptă —*-— ------ * ’ ■*
de re

progresului 
antiimperia-

pentru pace și destin- ” 
-wxxg îl constituie mișcarea _ 
feminină internațională, acti- 9 
vitatea organizațiilor naționa
le de femei, acțiunile maselor — 
de femei din întreaga lume, W 
profund interesate In apăra
rea liniștii și securității că- • 
minelor lor, în eliminarea W 
pentru totdeauna din viața 
omenirii a marilor vărsări de 
»înge mondiale.

Acționează, de asemenea, ca 
o viguroasă parte integrantă 
a forțelor progresiste ale con
temporaneității mișcarea li
beratoare a popoarelor, tine
rele state din Africa, Asia și 
Ameiica Latină, care luptă 
pentru cucerirea și consoli
darea independenței, pentru 
propășire economico-soeială, 
împotriva politicii agresive, 
neocolonialiste a imperialis
mului, pentru un climat de 
înțelegere și destindere in
ternațională. Mișcarea de eli
berare. popoarele țărilor care 
și-au cîștigat de curînd liber
tatea joacă un important rol 
in viața internațională, mani- 
festîndu-se ca o forță anti
imperialistâ activă, ca un fac
tor puternic de promovare 
a ideilor păcii, libertății și 
securității popoarelor.

Merită, de asemenea, rele
vată influența pe care o e- 
xercită în lumea contempora
nă forțele democratice națio
nale care 
în toate țările tn apărarea in
dependenței și suveranității, 
a libertăților și drepturilor 
cetățenești, se pronunță îm
potriva politicii de forță, de 
amenințări și încordare, pen
tru destindere internațională, 
pentru cooperare între state, 
pentru pace și securitate. Un 
rol activ împotriva politicii 
agresive imperialiste îl au or
ganizațiile obștești, între ca
re și mișcarea de luptă pentru 
pace.

Este caracteristic vieții in
ternaționale actuale faptul că

(Continuare în pag. a IlI-a)

a muncii patriotice
BUCUREȘTI - peste 40000 ore prestate

Ieri dimineață, cind multi 
dintre bucuresteni Dlecau sore 
ștranduri, mai multe mii de 
tineri din scoli. intreDrinderi si 
instituțiile Capitalei s-au în
dreptat spre cele două șantiere 
naționale ale tineretului si
tuate ne salba de lacuri a rîu- 
Iui Colentina — clubul nautic 
Străulești si Complexul Pante
limon II.

în acele ore ale dimineții vo
ioșia glasurilor s-a întovărășit 
cu duduitul buldozerelor, 
rezultatul se vede pe zi 
trece. La Străulesti s-au
tîlnit pentru a treia oară con
secutiv tineri din Uzinele Grl- 
vita Rosie. 
Vulcan, din 
profesionale 
în timp ce 
tinerii de
Progresul, 23 August, F.C.M.E, 
și altele au venit să-și aducă 

" contribuția pe
mari șantiere 
neretului. Si 
mineată. veți

•
 celor două șantiere veți 

serva că spre deosebire 
sîmbătă. terasârile au avansat,

£ peluzările se apropie de sfîrșit. 
Rămîne însă ca o invitație dea- 
chisă participarea tuturor tine- 

«y rilor la cele două șantiere, în 
fiecare zi si mal ales duminica.

chimic, zona Industrială Găvane, 
plaja de pe Riul Doamnei, din 
municipiul Pitești, casa de cultură 
șl liceul nr. 3 din orașul Ctmpu- 
luni.

(Continuare în pag. a II-a)

se manifestă activ

iar
ce

în-

Semănătoarea si 
liceele sau școlile 
de ne lingă uzine 
la Pantelimon II 

la întreprinderile

unul din cele mai 
naționale ale ti- 

dacă. mîine di- 
trece Drin dreptul 

ob- 
de

• PE PLAIURILE ARGEȘENE
(DE LA SUBREDACTIA NOAS

TRĂ JUDEȚEANĂ).

Un prim bilanț Ieri, In cea de 
a zecea zi de muncă pe șantierele 
muncii voluntar-patrlotlce din Ju- 

A dețul Argeș ne prezintă realizări 
importante la Combinatul petro-

SE SCRIE 
ULTIMUL
CAPITOL

AL ANULUI
ȘCOLAR

Unui ochi neavizat i s-ar pu
tea părea că evenimentul nr. 1 al 
școlii în aceste zile este banchetul 
de rămas bun al candidaților la 
bacalaureat. Pentru că banchetul 
se ține în aceste zile premergă
toare lui 1 iunie, data la care în
cepe examenul. Pentru că elevii, 
profesorii și părinții țin la reușita 
acestor petreceri care rămîn în 
memorie printre amintirile fru
moase legate de anii de școală. Dar 
dacă pătrunzi mai adine în viața 
școlii, acum etnd se consumă ulti
mele zile dinaintea bacalaureatu
lui îți dai seama că banchetul este 
departe de a polariza toate preo
cupările celor care au absolvii 
clasa a Xll-a. Absolvenții învață 
încă. Firește, pentru ei catalogul 
și-a încetai existența, dar de în
vățat se învață cu aceeași seriozi
tate ca tn prezența lui. Există o 
ambiție lăudabilă a acestei prime 
promoții de absolvenți ai clasei a 
Xll-a de a promova cu succes ba
calaureatul. Iar ambiția poate fi 
ușor depistată și la profesori, la 
conducerile liceelor; prima pro
moție a școlii de cultură gene
rală cu 12 clase, ii obligă deo
potrivă.

Așadar, pînă vom consemna re
zultatele bacalaureațiLr să vor
bim despre cum se pregătesc can- 
didații.

Liceul Gheorghe Șincai dtn Ca
pitală. Aproape 250 de foști elevi 
ai claselor a XII-a aspiră la titlul 
de bacalaureat. Aspirația se tra
duce într-o muncă judicios orga
nizată, fie să se desfășoară în 
incinta școlii împreună cu colegii 
și sub îndrumarea profesorilor, fie 
să se continue acasă, la masa de 
lucru, doar in tovărășia cărților 
și a notițelor. Acum, cind apar a- 
ceste rînduri, formal absolvenții 
nu mai au obligații școlare. Și 
totuși, într-o clasă rămasă liberă 
profesoara de matematică Ignat 
Tereza conduce rezolvarea unor

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a ll-a)

Cite ceva a fost schimbat, 
dar piețele Capitalei 

încă nu sînt bine

aprovizionate

Pe același itinerariu după trei luni 
de la apariția articolului: CU SACOȘA... 

DEOCAMDATĂ LA PRODUCĂTOR

Cu vreo două săptămîni în 
urmă (de reținut întîrzierea), 
am primit de Ia Direcția agri
colă a județului Ilfov următorul 
răspuns : In articolul publicat 
de dv. în „Scînteia tineretului" 
nr. 6 149 sub titlul : „Cu sacoșa... 
deocamdată la producător44, sub
limați ci leva probleme deose
bit de importante legate de asi
gurarea bazei materiale în ve
derea realizării planului în le
gumicultura. Cu toate măsurile 
întreprinse de Direcția agricolă, 
la data controlului mai erau 
încă unități unde graficul lucră
rilor stabilite nu era realizat. 
In urma celor sesizate de dv. 
s-a trecut la verificarea situa
ției în toate cooperativele agri
cole de producție, stabilind încă 
o dată măsuri concrete, reme-

ÎN CAMPIONAT
AMÎNDOUĂ PORȚILE 

RĂMÎN DESCHISE
NEAGU

f» rdxtimp de patru zile 
nano Bucurefti ne-a demonstrat 
de două ori că ll.T.A. este o 
mare înșelătoare de iluzii. Indi
ferent că prima echipă a Aradu
lui ca cîștiga sau nu campiona
tul, ea nu este și nu poate fi 
în grațiile acestui capricios amant 
al secolului numit fotbal. Forma
ția lui Lucescu și Dumitrache ră- 
mine singura garnitură româneas
că în stare să urce în frontul se
lect al cluburilor de rang euro
pean. Ieri, în parcul Ștefan cel 
Mare, cine n-a stat cu capul sub 
un clopot de prejudecăți a fost 
martorul unui recital de virtuozi-

(Continuare în pag. a ll-a)

diînd în marca lor majoritate, 
neajunsurile semnalate. Vă mul
țumim pentru ajutor".

Eram, așadar, îndreptățiți să 
credem că neajunsurile semna
late du noi au fost înlăturate, 
că în județul Ilfov au fost crea
te condițiile necesare, menite 
să asigure o abundență de le
gume pe piețele Capitalei. “ 
semnalam ----- * 1 ‘ ’
Producția 
atunci, în 
realizată, 
materiale _ _______ _________ ____
calde; amplasarea suprafețelor 
legumicole se făcuse în afara 
incintelor amenajate pentru iri
gat, în foarte multe cooperati
ve agricole brigăzile și echipei» 
legumicole erau dezorganizate. 
Neaflînd, din răspunsul primit, 
cum au fost rezolvate aceste 
probleme cheie ale producției 
legumicole și cunoscînd realita
tea că piețele Capitalei nu ofe
ră consumatorilor decît o foar
te mică parte din produsele le
gumicole solicitate — cooperati
vele. agricole din județul Ilfov 

furnizor— anu'* 
parcurs în fe-

. . . Ce
în urmă cu trei luni ?

de răsaduri se afla, 
pericolul de a nu fi 
din cauza lipsei de 
pentru răsadnițele

fiind principalul 
refăcut drumul 
bruarie.

La Domnești, 
Ileana, Vărăști, 
alte cooperative ________ ________
rea in sectoarele legumicole 
am făcut-o prin serele solare, 
de unde, în cel mult trei săp- 
tămini vor fi recoltate primele 
cantități de roșii trufanda. Deși, 
cu prilejul raidului efectuat în 
februarie, la aceste unități se
sizasem unele deficiențe, acum 
totul era pus la punct. La aceas
tă reușită, o contribuție au adus 
și organizațiile U.T.C., care au 
mobilizat un mare număr de 
tineri la amenajări, la transpor
tul gunoiului de grajd, la reme
dierea unor defecțiuni apărute. 
Aici, șl în alte cooperative 
agricole, ca urinare a activității 
desfășurate de organizațiile 
U.T.C., peste 5 000 de tineri 
s-au angajat numai în primă
vara aceasta, să lucreze în legu
micultura. La unitățile vizitate, 
plantele vegetează bine, după 
evaluări, socotindu-se un spor 
de peste cinci mii'kg tomate la 
hectar. La valorificare se adau
gă, acestei producții de tomate, 
cantități apreciabile de castra
veciori, salată și ardei cultivate 
intercalat. După cum apreciază 
specialiștii direcției agricole ju-

gh, fecioru

Vedea, Maia, 
Fierbinți și ia 
agricole intra-

(Continuare în pag. a ll-a)



Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI

W/BZM7 Of IfRI
în cinstea celui de-al X-Iea 

Congres al partidului ți a ani
versării eliberării patriei de 
aub jugul fascist, comitetele 
județene ale U.T.C. Ilfov și Ia
lomița au organizat duminică, 
25 mal a.c., un FESTIVAL AL 
TINERETULUI în frumoasa pă
dure de stejari de la Malu, 
unde au particiț>at peste 1000 
de tineri șl oameni al muncii 
din cele două județe. La festi
val și-au dat concursul forma
ții artistice din 20 de comune 
participante la fazele județene 
ale celui de-al noulea concura. 
Festivalul a fost deschis de 
două coloane ale tinerilor din 
cele două județe, în cadrul că
rora au fost ilustrate datini șl 
obiceiuri locale.

La intrarea frumos împodo
bită. coloanele de tineri au fost 
întîmpinate de Toader Oprea

din comuna Sfîntu Gheorghe 
— octogenar, care i-a primit 
după obiceiul etrăbun cu pîine 
și sare, și a rostit cuvlntul de 
bun venit.

In cadrul programului i-au 
remarcat formații artistice șl 
sportive din comunele : Sf. 
Gheorghe, Manasla. Revlga, 
Munteni, Ion Roată, I.C.F.T. Ur- 
ziceni, Andrășești, Grlndu, Că- 
zăneștl și altele. Festivalul s-a 
încheiat cu un frumoa foc de 
tabără în jurul căruia a fost 
prezentată dramatizarea „Lu
ceafărul** de M. Eminescu.

La Lugoj a-a disputat faza ju
dețeană a concursului lnitlat da 
Comitetul județean U.T.C. Ti
miș, în colaborare cu Comite
tul pentru cultură șl artă, inti
tulat „TINERE SPERANȚE-.

21 de tineri soliști vocali *1 
instrumentist! au adun pe sce
na întrecerii, adături de melo
diile îndrăgite, noi creații care 
demonstrează Încă o dată vita
litatea de creație 
popular.

a spiritului

L D.

TOMA BORDEI 
GH. MANDACHE 

(subredacțiile 
„Scînteii tineretului 

din județele
Ialomița ți Ilfov)

ULTIMUL CAPITOL
AL ANULUI ȘCOLAR

(Urmare din pag. I)

probleme posibile a fi prezente 
printre subiectele de bacalaureat 
ori ale concursului de admitere în 
facultăți, în lob oratorul de fizică 
are loc o consultație ,/id-hoc' pe 
marginea unui capitol important, 
există o mare circulație a cărților 
de literatură, biologie, matematică 
și chimie de la elev la elev, dar 
p de la profesor la elev. Tova
rășul Panait Ivanciu, director ad
junct al liceului ne relata că 
destui profesori au stabilit și un 
soi de consultații originale, pe 
care le acordă telefonic. Nu se 
simt deranjați, dimpotrivă, soco
tesc mijlocul economicos pentru 
elevi și îl practică curent. în pe
rioada recapitulărilor s-a făcut și 
un fel de repetiție generală a ba
calaureatului : două lucrări de 
sondaj, la literatură și matematică, 
au fost efectuate în condiții simi
lare examenului. Corectate, apoi 
deschise, ele au furnizat consiliu
lui profesoral, fiecărei clase și 
fiecărui candidat numeroase ob
servații transformate apoi în cri
terii de organizare diferențiată a 
recapitulărilor. Acum materia 
fiind sistematizată și recapitula
tă. se fac adîncirile și retușurile 
de ultimă oră. Cele cîteva zile 
cîte ne mai despart de bacalau
reat sînt valorificate cu ponderea 
cuvenită incit nimic, nici măcar 
oboseala, să nu atenteze la suc
cesul pe care se scontează.

O altă categorie numeroasă de 
elevi se desparte, la rindu-i, de 
școală, chiar dacă mai țnri,n spec
taculos > nu definitiv : absolven
ții clasei ^3 Vi PI-a vara, pfirdxmd 
școala generală bal la porțile li
ceelor, liceelor de speciolâaîe și 
școlilor profesionale. Concursurile 
de admitere pentru această treap
tă, superioară, de învățătură re
clamă și ele eforturile școlii și ale 
elevilor, închinate pregătirilor in 
vederea absolvirii clasei a VIII-a 
și susținerii concursurilor de ad
mitere în învățămîntul post gene
ral ; pun, la rîndu-le, amprenta 
pe aceste ultime săptămini ale a- 
nului școlar.

Am recunoscut această ampren
tă specifică la Școala generată nr. 
11, o școală cu un bun renume, 
datorat ușurinței' cu care absol
venții săi din anii trecuți au reu
șit la concursurile de admitere 
din liceele și școlile profesionala 
la care au candidat. Două clase, 
circa 50 de adolescenți m pregă
tesc pentru prima confruntare a 
maturității lor de gîndire, pentru 
prima verificare — în afara gra
nițelor școlii în care au învățat — 
a cunoștințelor acumulate de-a 
lungul a opt ani de studiu. Deși 
succesul unei asemenea confrun
tări se asigură printr-o muncă in
tensă, responsabilă, desfășurată 
gradat, pe parcursul multor luni, 
acestor ultime săptămîni dinain
tea concursurilor li s-a imprimat 
un ritm alert. In afara orelor de 
curs, elevii sînt ajutați să recapi
tuleze și să sistematizeze cunoș
tințele la limba și literatura ro
mână, matematică și istorie. Cum 
acest proces este propriu fiecărei 
școli, semnalăm doar ceea ce este 
particular aici: profesorii de spe-

ctelitata jac a muncă diferenția
tă nu numai de la clasă la clasă, 
ci ți de la else la elev. Un 
exemplu : tovarășa Elena Antoniu, 
profesoară de matematică la clasa 
a VIII-a B, numai din acest an, 
a constatat o mare deosebire de 
nivel Intre cunoștințele pe care le 
au elevii acestui colectiv (ca ur
mare a fluctuației de profesori la 
clasa respectivă în anii trecuți). 
Măsura, adoptată încă de la înce
putul anului, a fost gruparea ele
vilor după gradul de pregătire ți 
îndrumarea loc în funcție de a- 
ceasta. Astfel n-au fost dezavan
tajați elevii bine pregătiți, care 
au progresat nestingheriți, de cei 
cu goluri în cunoștințe, dar ți 
aceștia, printr-un efort mai mare, 
atît al lor cit ți al profesoarei, 
sînt pe cale să-și ajungă din urmă 
colegii. Progresul il dovedesc și 
tezele : dacă în primul trimestru 
11 elevi au avut notate tezele sub 
limită, în trimestrul II, numărul 
lor a scăzut la 5, iar la ultima 
teză, care n-a fost încă corectată, 
tovarășa Antoniu se așteaptă ca 
toți elevii să obțină cel puțin 
nota de trecere.

Tot ca o particularitate, ți tot 
la matematică, merită menționată 
ți activitatea tovarășei Magdalena 
Pleșa, îndreptată de astă dată 
spre elevii cu aptitudini pentru 
studiul acestei științe. Ei au bene
ficiat de un cerc în care s-au 
făcut aplicații la nivelul cunoș
tințelor lor din capitolele moder
ne ale matematicii, li s-a format 
un vocabular științific, au fost 
îndrumați si rezolve probleme pu
blicate in „Gazeta da matemati
ci', ad participe la concursurile 
școlare. Munca didactică fl fost 
dublată de o atentă orientare spre 
șcclde pot! generale In rimptJ că
reia au intrat ații elevii, tAî ft pă
rinții lor. La ora actuală, condu
cerea școlii, diriginții, încearcă 
un sentiment de siguranță și da 
liniște : cunosctndu-se aptitudini
le elevilor, pregătirea pe care o 
au, au fost sfâtuiți, convinși chiar 
si opteze pentru școlile care le vor 
asigura căile de formare și valori
ficare ■ capacităților de care dis
pun.

Dacă școlile au In atenția lor 
clasele terminale, înseamnă oare 
că celelalte clase tint lipsite de 
„evenimente' In aceste ultime 
săptămîni de școală ? Nicidecum. 
La „ordinea zild“ pentru desele 
V, VI și VII ala școlii generale, 
pentru toate clasele liceala sfnt 
tezele. Ele reflectă și verdict cu
noștințele adunate In trimestrul 
trei și cer eforturi tuturor eteri
lor. Sînt urmate imediat de lec
țiile recapitulative, care adună 
Infr-un tot unitar materia prevă
zută pentru anul școlar în curs, 
permit corelările cu disiciplinele 
înrudite, limpezind pentru elevi 
zestrea de cunoștințe cu care se 
vor prezenta în anul de studiu 
următor. Fiecare oră de curs și 
fiecare zi de școală se consumă, 
cum e firesc, într-o activitate 
densă, plină de interes 0 respon
sabilitate. Traducerea ei In medii, 
mențiuni și premii o amintim pen
tru 15 iunie, cînd serbările ele
vilor vor marca încheierea anului 
școlar.

• între 20 mal 
Centrala editurilor 
cărții, în colaborare cu inspec
toratele județene școlare, comi
tetele județene de cultură și artă 
și comitetele județene U.T.C., 
organizează „ZILELE CĂRȚII 
PENTRU COPII ȘI ADOLES
CENȚI**. Acțiunea are un ca
racter republican, deafășurîn- 
du-se atît la orașe, cît șl la sate 
șl se încadrează în planul gene
ral de acțiuni dedicate activită
ții educative în rîndurlle tinere
tului.

• Duminică dimineața a avut 
loc FESTIVITATEA INAUGU
RĂRII CASEI MEMORIALE 
BENEDEK ELEK, la Bățanll 
Mici, satul unde a-e născut șl 
a activat scriitorul, autor al 
unor povești șl povestiri inspi
rate din folclorul tecuieec. tra
ducător In limba maghiari din 
folclorul român ase.

• Duminică s-a desfășurat cea 
de-a doua ediție a Festivalului 
folcloric „PRIMĂVARA HAR- 
GHITEANĂ" — manifestare 
consacrată aniversării a 25 
ani de la eliberarea patriei 
celui de-al X-lea Congres 
P.C.R. Reunind peste 2 000 
artiști amatori, grupați în 32

constituit 
proporții 
și portu-

M 1 Iunie, 
*1 difuzării

da

el 
de 
de

AMÎNDOUA Pentatlonul atletic școlar

ÎN PLINĂ ASCENSIUNEPORȚILE
RĂMÎN DESCHISE

fUrmor. din pag. I)

competiție atletică rezervată elevilor din liceele 
profesionale, se află In plină actualitate. Ieri, în

formații artistice, a 
o sărbătoare de mari 
a cînteculuî, densului 
lui_popular.

• Școala generală 
Căianu, județul Cluj, _ 
torit duminică ÎMPLINIREA A 
100 DE ANI de la înființare. 
Festivitățile centenarului au 
început cu dezvelirea unei plăci 
comemorative. Partlcipanții la 
adunarea populară organizată cu 
acest prilej, au adoptat, într-o 
atmosferă entuziastă, textul u- 
nei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu,

• Mai mult de 10 000 
neni au participat la 
DUMINICĂ SPORTIVĂ 
cest an. 
Consiliul 
catelor. 
Consiliul 
si sport, 
parcul 
membri 
de atei au susținut _ _ _____
prilej concursuri și demonstra
ții de atletism. gimnastică, 
lupte, haltere, călărie, jocuri A 
distractive. Deosebit de atrac- 
fine au fost demonstrațiile de 
aeromodele si planoare, zboru- 
rile ortatice în *ormatie. aero- 

aeriene, precum și sal
turile ev rxzrarita «eeufata 
de membrii cluburilor aviatic» W 
•.Oltenia" diw Oator* si .Cm-’ 
trai" — Bueurcstl.

a Duminici ■ avut loc M 
Baia de Aramă, prima etani a 
ștafetei culturale .J) RUMUL
LUT TUDOR“. acțiune organ!- A 
iată de către Comitetul lude- 
țean Mehedinți pentru cultură 
si artă. în colaborare cu Co- fife 
mitetul județean U.T.C. si 
Consiliul sindical, în memoria 
lui Tudor Vladimirescu si a 
pandurilor aii. W

(Agerpree)

din satul 
e flărbă-

taie, oferit de dinamoviști. Tra- 
bute să recunoaștem că în ro- 

® priza a doua, cînd elevii lui Bo
zii Marian, solicitați la maximum 

— In acest sezon, au împins jocul, 
V pentru odihnă, spre miuță, texti- 

liștii au preluat inițiativa 0 au 
marcat spectaculos, fiind uneori 
la un pas de o surpriză de pro
porții. Dinamo, însă, datorită tur- 
plt^ului de voință, și mai ales 
de tehnică, a refăcut situația 0 a 
învins în galop. Partida ne-a des
tins ca o plimbare la Predeal. Iar 
furtuna, cu vîrtejuri de nisip ți 
scame de plop, dezlănțuită pe 
parcurs, ne-a ciufulit părul 0 ima
ginația. Notăm, ca sincopă, inter
viurile teribiliste luate în pauza 
meciului ds Aristide Buhoiu. Loc- 
vacele reporter al televiziunii, 
admirat de noi ți cu alte prilo- 
jari, afișează mereu o veselie de 
fericit cîștigător la loto. Din ne
norocire, domnia-sa nu dă dovadă 
nici de cea mai mică strădania 
atunci cînd trebuie ad se pună 
de acord cu gramatica. „Călinoiu 
0 Jurcă, zice reporterul, ne va 
vorbi' eic._ etc. Sperăm la ria
dul nostru, că televiziunea na va 
scuti etc. etc.

Campionatul, apropUndu-se de 
potou, a intrat în alertă. Si plouă 
cu goluri. Universitatea din Cluj 
a dat cu bolovani în poarta 
echipei din Ttrgu Mureș. Grin
dină 0 zurgălăi și la Petroșani.

Iar la Iași, cea md hazlie tntîm- 
plare a returului: o lovitură de la 
11 m a fost ratată de doi jucători 
In același minut. Plăcută și această 
situație, măcar ca sămînță de 
vorbă.

Tristă duminică s-a tnlinș peste 
PitMii. In cîlcelele cu pruni și 
cu lemn In cere stă închis dn- 
tecul, o pasăre neagră vorbește. 
Argeșul a pierdut cu Progresul, 
pe apă neîncepută cum zice des- 
cmtecuL Meciul, desfășurat la oră 
de utrenie, se așează printre cele 
mai proaste din cîte s-au văzut. 
Dacă n-ar fi litera regulamentu
lui, amîndouă formațiile ar me
rita să ia calea întoarsă spre di
vizia B.

Rapidul n-a putut să arunce cu 
trotil la Craiova. Tradiția ? Poate. 
Eu consider, pe deasupra a toate, 
că Ciuleștiul trage spre locul uns 
cu parfum de trandafiri de unde 
se sare direct in Cupa orașelor 
tîrguri.

Petrolul, învinsă pe terenul din 
Oradea, arde cu sufletul în foo 
otu. Lanterna s-a schimbat în lu
minare și simburele ei de otravă 
frige la călcîie și această echipă 
care mătura cu mărăcini pe toate 
aleile campionatului, odinioară. 
Amîndouă porțile clasamentului 
— și lucrul ne incintă — rămîn 
In continuare deschise : una spre 
groapa cu furnici, cealaltă spre 
izbîndă.

Juventiștii9 9

CTdiO- fll 
prima 
din a- 
către A 

sindi- 
U.T.C. ri 

ventru educație fizică gb 
ve hipodromul din -* 

Poporului. Numeroși 
ai cluburilor sportive 

cu acest

deorganizată 
municipal al

Comitetul

începînd de azi ae pun tn 
vlnzare biletele pentru 
Campionatele europene de 
box. Pentru cele 10 gale din 
preliminarii la următoarele 
case : Agenția din Btr. 
Smirdan nr. 13, aUdioanele 
Dlnamo, Giuleștl șl 23 Au
gust. Seturi complete de 
bilete pentru toata galele 
(preliminarii, semifinale și 
finale) se vlnd numai la 
casa de Ia Agenția din str. 
Smirdan nr. 13.

Cronica
cronicii

„LT CRAIOVA — 
RAPID : 1—fi (0—0)

La Craiova, mechi! dintre U- 
niversitatca li Rapid nu a-a 
ridicat la nivelul așteptat Cai 
aproape S3 000 de spectatori a- 
Găti pe stadion. nu au fost sa
tisfăcut! pa deplin da jocul e- 
chipelor. Adversarii s-au stu
diat prea mult ți au uitat de... 
goluri A înscrii în minutul Si, 
Obleroenco.

VAGONUL ARAD — 
DINAMO BACAU i 0-0

ACELAȘI „HEI - RUP“ Șl
PE PLAIURILE ARGEȘENE

o

JIUL — STEAUA i
3-1 P-0)

Gazdele au realizat un jac da 
bună facturi tehnică st eu în
ăcrii 3 goluri prin Libardl (mi- 
nurul ’21. Gecrgeacu (mteiutul 
13» ți Neidin (minutul 71). Uai-

ETAPA VIITOARE

Fini — _V ClaJ : Cri»ul ! 
— Jiul : Sima* — Rapid : ' 
VTjL — F. C. Argeș : Pa- 
litebalea — Dlnamo Baeăa : 
Diaanc Bacarciii — Progre
sai ; Petralal — Vagonnl J 
..V Craieva — A-SA. Tg. 
Măreț.

rol gol al echipei Steaua a foet 
marcat da Creiniceenu în mi- 
n utKt fifi.

La tmer«t: Jiul — Steaua 1

PIEȚELE CAPITALEI CRI5UL ORADEA — 
PETROLUL PLOIEȘTI i 

1—0 (0—0)

(Urmare din pag. I)

dețene, începînd cu 15—20 iu
nie, din cele 269 de hectare de 
solarii vor fi valorificate zilnic 
peste patru tone tomate — adică 
o cantitate considerabil mai 
mare decît cea prevăzută inițial. 
Un succes ce se impune con
semnat alături de aprecierea că, 
în primăvară, au fost semănate 
în întregime terenurile rezerva
te culturilor de ceapă, usturoi, 
mazăre și fasole pentru păstăi, 
cartofilor timpurii ; 
timpurie 
suprafață _ _________ ______
mare decît cea planificată.

Abia după ce am aprofundat 
analiza asupra stadiului de des
fășurare a plantatului la cele
lalte culturi, am înțeles de ce. 
din partea Direcției agricole 
am primit acel atît de general 
răspuns. Ardeiul, de pildă, a fost 
plantat abia pe 52 la sută din 
suprafață, iar vinetele pe 59 la 
sută ; mari rămînerl în urmă 
•emnalîndn-se și la roșiile tim
purii — ia nivelul județului 
cîteva inii de hectare. Motive, 
ca întotdeauna 
■-au „fabricat** 
ceasta de către 
nor cooperative 
o parte, și de către specialiștii 
de la Direcția agricolă și Uniu
nea județeană a C.A.P., pe de 
altă parte. Există acum o pe
rioadă cînd fiecare arată cu

că varza 
a fost plantată pe o 

cu 15 la sută mai

și peste tot, 
Si de data a- 
conducerlle u- 
agricole, pe de

degetul către celălalt, adresîn- 
du-șl acuzații pentru nereali- 
zări. Totul provine de la com
promiterea răsadurilor din cau
za condițiilor determinate de 
desprimăvărarea tîrzie. La Va
lea Măcrișulul. la Curcani, 
Horăști, Gruiu, „8 Martie" Chir- 
nogi —■' ca să dăm numai cîteva 
exemple, au lipsit din această 
cauză răsaduri pentru suprafețe 
de 20. 30 și chiar 50 de hectare.

— Direcția agricolă și Uniu
nea județeană — se susține 
aici, și-au a9umat obligația că 
ne vor asigura răsaduri, dar 
pînă acum n-am primit decît 
promisiuni.

— Noi le-am asigurat răsa
durile — ne-a răspuns tovară
șul Eftlmie Vasllescu, directo
rul adjunct al Direcției agri
cole — dar cei de Ia cooperati
vele agricole au întîrziat să-1 
ridice. Celor de la C.A.P. Valea 
Măcrișulul, spre exemplu, le-am 
asigurat două sute de mii fire 
de tomate, l-am încunoștiințat 
Ia timp, dar nu le-au ridicat.

La Hodivoaia, Llpla șl Perlș 
nl s-a spus răspicat, de către 
președinții cooperativelor agri
cole că nu vor ridica răsadul 
repartizat, deoarece 
tranzacție nu este 
pentru cooperativă, 
sau nu rentabil, să 
de la alte unitătl 
care le lipsesc, nu 
pronunța noi, cert este că adu-

re- 
do-

ale
In

această 
rentabilă 

Dacă este 
se procure 

răsadurile 
ne putem

nările generale ale celor trei 
cooperative agricole au aproba*, 
un plan de producție care pre
vedea cultivarea pe suprafețe 
mari a roșiilor timpurii și, pe 
această cale, realizarea unor 
venituri comparabile în mili
oane lei. Cum vor fi justificate 
în fata adunărilor generale 
ținerile de care dau acum 
vadă ?

In foarte multe unități 
jndețului Ilfov plantata!
cimp a răsadurilor este întâr
ziat, astfel, fiind pusă sub sem
nul întrebării producția de le
gume a acestui an. Consuma
torii, însă, nu sînt interesați să 
afle dialogul desfășurat pe di
verse tonuri dintre producători 
șl organele de Îndrumare, ci aș
teaptă legume în cantități cît 
mai mari și in sortimente di
versificate. De aceea, 
dată subliniem 
important ca în zilele următoa
re, prlntr-o acțiune exemplar 
desfășurată, în bazinul legumi
col al Capitalei să se asigure 
toate condițiile producerii legu
melor. Orice Intîrziere, orice 
abținere înseamnă mult în ba
lanța de legume, în buna apro
vizionare a populației. Se Impu
ne eliminarea completă din ac
tivitatea celor răspunzători de 
soarta legumelor a cuvintelor 
mari, a justificărilor — șl în
locuirea acestora cu fapte, cu 
măsuri eficiente.

Încă o 
că este foarte

Grisul a ir.tîlnit formația Pe
trolul, pe care a învins-o la 11- 
m::ă. Golul victoriei a foat în
scria de Kun I (minutul 75). în 
zeneral, partida a fost de un 
slab nivel tehnic. în care orft- 
denii au atacat în permanență 
ar ploieștenii i-au apărat une

ori cu 7—fi jucători. La tineret : 
2—0 pentru CrișuL

Marea 
șl școlile _ 
cîteva localități, printre care Baia Mare, Tîrgu Mureș, Galați, 
Timișoara etc, s-a desfășurat,țin continuare, cea de-a treia 
etapă, pe Județ. Din nou au avut loc întreceri strînse, spec
taculoase, în care reprezentativele de localități au început 
bătălia pentru acumularea punctelor necesare calificării în 
finala pe țară de la Sibiu. Au mal rămas, deci, 11 zile...

Mîine vom reveni cu scurte relatări de Ia pasionantele în
treceri. ••ATLETISM

Recorduri și... absențe

fie confirmă, din păcate, că !a noi campionatul de tineret nu 
cate tratat eu seriozitatea ce ie cuvine. Iată, Iert, din nou ni a-a 
oferit un regretabil exemplu în acest sena. Tocmai eînd eram 
gata să aplaudăm inițiativa de a se fi programat jocul juventiștl- 
lor progresiști și argeșeni, pe un teren ca lumea, în cuplaj cu 
partida lemorllor respectivi, organizatorii competițiilor bucureș- 
tene au dat Iar cu bîta-n baltă. După ce arbitrul meciului de 
tristă memorie pentru Dobrin și ai săi fluierase scurgerea minu
tului 96, crainicul de pe „Republicii** a anunțat că, de fapt, în- 
tllnirea tinerilor se «programează pe stadionul din Dr. Staîco- 
vlci. Treizeci de mii de oameni au rămas stupefiați de o așa sur
priză șl au plecat, bine înțeles, ațasă. Cîțiva microbiști care au 
luat totuși, drumul spre fieful „bancarilor" au regretat însă 
efortul pentru că aici au fost nevoiți să aștepte, în prealabil, 
încheierea unei dispute rugbistice.

Ne pare rău că străduințele inimoșilor juventlștl șl ale antre
norilor lor, ale gazetarilor de la revista „Fotbal** și ale noastre — 
de a scoate Ia lumină acest campionat al speranțelor — se lovesc 
de Îndărătnicia unor factori care ar avea datoria să se ocupe mai 
îndeaproape de viitorul fotbalului românesc.

Mă rog, să vedem ce s-o mai întîmpla, iar acum să ne ocupăm 
de-ale noastre. Se observă că echipele de ,,AW care au elo însele 
o medie de vîrstă juvestistă, au și formații de tineret valoroase. 
Crișnl — cel mai tînăr team al primei divizii — șl Universitatea 
Cluj sînt două exemple care vorbesc In acest sens cu puterea de 
convingere a faptelor. Și dacă vreți, o remarcă asemănătoare se 
poate face șl cu privire la A.S.A.-Tg. Mureș, sau Universitatea 
Craiova — ale căror reprezentative juventiste se bat cu șanse 
egale pentru locul I. Dimpotrivă, dacă F. C. Argeș n-a avut un 
tineret bun, cînd a venit aici un antrenor dispus să«-i schimbe pe 
„bătrînii** rămași de căruță cu mînji a căutat cam mult și cam 
zadarnic. Chiar șl numai aceste exemple sînt suficiente pentru a 
stimula o orientare generală spre tinerele valori. Pentru că dacă 
stăm să ne gîndim bine, însăși naționala noastră victorioasă la 
Lausanne este o echipă juventistă.

Dacă totul — trecutul, prezentul șl viitorul, fiecare cu învăță
mintele sau promisiunile sale — ne conduce spre idee* încrederii 
în tineret, nu văd de «e ni Începem odată șl odată aă acordăm | 
deplină locrederc schimbului d« mJIne. Deocamdată U notăm 
Încă două debuturi iuveuttafa deosebit de promițătoare pestrs 

: fusda«nl RofUn și mijUexful Dănfli- ■■bU U Pelitehnie» 
t-ft fipouf ați ai națlenalel de Jsniarl U-EJ?1 JA 197fi. Sa fie 
'•BU “ OH. MITKOI

La concursul de primăvară 
al atletilor seniori, nota domi
nantă a fost întrecerea deose
bit da spectaculoasă, mai alea 
la alergări, oferită de partici
pant!. Va rămîne mult timp în 
memorie finalul dramatic de 
la cursa de 800 m băieți unde 
Gh. Ungureanu, cu toate că 
avea sora sfîrșitul cursei 20 m 
avantaj, a fost întrecut pe ul
timii metri de Florin Purghel. 
care a realizat o performantă 
da valoare internațională : 
1:49,fl. Cu o dozare mai ju
dicioasă a efortului. învinsul de 
Ieri. Ungureanu. va putea co
borî sub recordul țării. De h- 
Bemenea. Viorica Gabor a con- 
dua autoritar în cursa de 
1 500 m fete, pentru ca pe ul
timii metri. în dificultate, sfi 
respingă cu greu un atac al 
junioarei Maria Lincă. revela
ția - ...................................................
cel 
200
si ____ _ _____ _
10 000 m dintre Cioca si Mustată 
etc. Păcat că la aceste sosiri 
■trînse nu a existat ..telesidul". 
aparatul de înregistrat pe film 
finalurile de curse. sau cel 
puțin un aparat de filmat pe 
linia de sosire. Ar fi fost mal 
ușor de departajat sosirile 
Btrînse. de stabilit mal exact 
timpii respectivi, evitîndu-se, 
astfel, si controversele. Tot
odată este regretabilă neaten
ția cronometrorilor la cursa de 
3 000 m obstacole, unde pentru 
locurile 2 si 3 au citit crono- 
metrele cu un timp de 30 sec. 
mai bun. Si fiindcă tot sîntem 
la regrete, mai notăm absentele 
de Ia concurs, 
nemotivate, ale manouu,
Mihaela Penes, Viorica Visco- 
poleanu, Valeria Bufanu, Șer- 
ban Ciochină, Iosif Naghi, 
Csaba Doja, Virginia Bonei, 
Dentru a nu pomeni decît nu
mele mai sonore, absențe __
repetăm, unele inexplicabile — 
care au scăzut din valoarea 
concursului.

Se poate ioana ci a fo>t al 
un concurs al... recordurilor : 
13 recorduri, din e«re două sta
bilite la pentatloe feta. *Esta 
drept că din cela 11 racorduri

probe!. Nu mai vorbim de 
3 sosiți cu același timp la 
m băieți (Zamfirescu, Jurcă 
Darvas), ..finișul" de Ia

bătute 
probe 
flcial doar din acest an. ceea 
ce reprezintă, totuși, o ispravă 
mal ușor de realizat. De aceea 
vom remarca dintre ele doar 
pe cel de 14,0 sec. obținut de 
Nicolae Perța la 110 mg, (laude 
și pentru învinsul său. Suciu). 
recordul de valoare mondială 
la iuniori al lui Vasile Bopdan 
la decatlon, 7 093 nuncte, pre
cum și performanta obținută 
Ia 400 m plat de juniorul Fran- 
cisc Ghedeon : 48,3 sec.

Alte rezultate : 3 000 m obs
tacole : Gheorghe Cefa 8:40,0; 
lungime : Mihal Zaharta 7,62 m 
și Elena Vintilă 6,06 m (în 
pentatlon 6.11 m) ; înălțime : 
Matei Marghiolita 1,70 
200 m : Mariana Goth 24,4 ; 
200 m garduri: Vitalioa Ana- 
maria 28,2.

motivate sau 
Liei Manoliu,

iiinrei arMaal. Peste cit ev* momente, Dumltrache va 
l>wrii Foto ; C. CIOBOATĂ

REZULTATELE

DIVIZIEI B

Seria I : D Măre a Gi«rgî« 
— Portul CcmUbP 3—1 : 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1 ; Flacăra 
Mo reni — Gloria Bl riad 
S—4 ; Metalul București — 
Electronica Obor 1—1 : Fro- 
gresnl Brăila — Oțelul Ga
lați I—fi ; Politehnica Bucu
rești — Poiana Cîmpina 
4—2 ; Pelitehuiea Galați — 
Metrom Brașov 3—fi ; Stea
gul roșu Brașov — Chimia 
Suceava 4—L

sau egalate. <8 sînt Ia 
noi. care se dispută o-

m ;

S. DUMITRESCU

• RUGBI

ȘCOLARII
CAMPIONI

Pe terenul „Progresul' din Ca
pitală, ieri după-amiază s-a dis
putat finala campionatului națio
nal de rugbi-juniori între „Clubul 
sportiv școlar' „Grivița roșie'.

După un joc echilibrat și viu 
disputat, victoria (6—5) și titlul 
de campioană republicană a reve
nit Clubului sportiv școlar (antre
nor : C. Munteanu). Cu jucătorul 
Simion în mare formă vervă da 
joc — el a înscris 6 puncte — 
școlarii, mai deciși, au arătat în 
prima repriză un mgbi cursiv 
Gricițenu au dat o replic J 
numea in reprize c’j
marcat un eseu prin Bar' 
format de Comănici). Regretabil 
că arbitrul FL Tudorache a fluie
rat rfîrșttul meciului înainte de 
scurgerea regulamentară a timpu
lui, atunci cînd grivițenil presau 
st se para aveau șanse să înscrie. 
In deschidere, pentru lacurile 3—4 
s-au întîlnit „Școala sportivă nr. 
2' ți „Rulmentul' Bîrlad. Au cîș- 
tigat și aici „școlarii' cu storul 
de 9—<9. Arbitrul delegat, Sergiu 
Dtagomirescu, nu s-a 
la meci, apelindu-se la 
tru de tușă / P

*

In etapă incompletă 
înregistrat următoarele rezultate în 
divizia A : Progresul — Știința 
Petroșani Q—3; Gloria — Rul
mentul Bîrlad 3—3 ; Construc
torul — Agronomia Cluj fl—3 ; 
Politehnica Iași — Grivița roșie 
9—3.

GABRIEL FLOREA

• ^--zd

prezentai 
un arbl-

teri »-cu

• HANDBAL
Studentele timișorence 

virtuale campioane

CLASAMENTUL
1. r. T AKAD 26 14 4 8 42—25 32
2. DTNAMO BUCUREȘTI 26 13 4 9 47—30 30
2- -U- CLUJ 26 13 3 10 46—33 29
4. RAPID 26 12 5 9 36—30 29
i. DIS'AMO BACAU 26 12 5 9 30—27 29
fi. JIUL PETROȘANI 26 11 5 10 30—26 27
7. ,.U- CRAIOVĂ 26 12 3 11 41—41 27
8. STEAUA 26 11 4 11 44—37 26
1. POLITEHNICA IAȘI 26 12 2 12 29—35 26

10. FARUL CONSTANTA 26 11 3 12 32—36 25
11. A S A TG. MUREȘ 26 11 3 12 29—39 25
12. GRISUL 26 8 8 10 28—27 24
13. PROGRESUL 26 8 8 10 26—32 24
14. PETROLUL 26 10 3 13 24—33 23
15. F. C. ARGEȘ 26 10 1 15 28—42 21
1«. VAGONUL ARAD 26 8 3 15 34—53 19

Ieri, la Timișoara a-a hotă rit 
soarta campionatului feminin dl 
handbal. Dlspunînd de Rapid 
București cu 1»—12, studentele tl- 
mișorenee au dovedit că reprezintă 
la ora actuală col mal valoros 
team feminin de handbal de Ia 
noi din țară- Cu două etape Înain
te de încheierea campionatului ele 
alnt virtuale campioane

Alte rezultate ; Progresul Bucu
rești — Voința Odorhei : 16—11 1 
Constructorul Timișoara — Uni
versitatea București : B—D ; Textil* 
Buhușl — Confecția București 1 
8—13 ; Rulmentul Brașov — Liceul 
4 Timișoara : 12—7.

în campionatul masculin a fost 
o etapă calmă, cu rezultate scon
tate. Iată cfteva rezultate. Univer
sitatea București — Rafinăria Te- 
leajen : 21—16 ; Politehnica Timi
șoara — Steaua î 9—12 ; Dinamo 
Brașov — Universitatea 
17—14.

Lider. după 27 de etape, 
este Steagul roșu (M pane te). IPOLITEHNICA IAȘI — 

FARUL CONSTANȚA, 
2—0 (0—0)

Rezultatul are darul aă mul
țumea «că suporterii Politehni
cii. deși a fost obținut la sfîr- 
șitul unul joc care nu a avut 
nimic itrălucltor. La tineret : 
Politehnica — Farul 0—1.

„U- CLUJ — 
A.S.A. TG. MUREȘ : 6-4)

Twi rfteva zile după ce au ra
tat... „Cupa**, clujenii au reușit 
preformanța etapei ■ 6—0. Scor 
sever, mult prea sever pentru 
mureșeni. Oprea a realizat șî 
el performanța etapei, înscriind 
4 goluri. Crețu și Ulfăleanu au 
„rotunjit** jumătatea 
zlnă...

Seria a Il-a : Electroputere 
Craiova — Medicina Cluj 
3—1 ; C.F.R. Timișoara — 
Industria Sirmel Cîmpla 
Tur zii 4—1 ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Olimpia Oradea 1—0 ! 
C.F.R. Cluj — Minerul Baia 
Mare 2—9; C.S.M. Sibiu — 
Metalul Hunedoara 2—fi l 
C.S.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara 4-—1 ; Gas metan 
Mediaș — Metalul Tr. Seve
rin 3—0 ; C.F.R. Arad — A.8. 
Cugir 0—0.

în clasament, după 27 de 
etape, conduce în continua
re echipa C.F.R. Cluj 
puncte).

CURSA PACIP 
S-A ÎNCHEIAT

Cea de a 22-a ediție a „tunel 
Picii® t-a Încheiat cu victoria 
ciclistului Jean Pierre Danguil- 
laume al doilea francez (după 
Bernard Guyot), care își în
scrie numele In palmaresul 
prestigioasei Întreceri cicliste. 
DangulPaume a dovedit o In
tuiție tactici deosebită la care 
«-au adăugat rezultatele decisi
ve, tn cele 
cronometru 
stă de 23 de 
la 25 mal), 
de profesie

Succes remarcabil 
al canotorilor noștri 

la Heidelberg
Partlciplnd Ia regata interna

țională de canotaj academic de 
la Heidelberg, concurențll ro
mâni s-au comportat remar-

trei etape contra- 
indivldusl. Tn vir
ani (împliniți chiar 
Dangulllavme esta 

__ ,________ funcționar poștal.
Clasamentul general : 1. Dan- 
gulllaume (Franța), 2. Szurkow- 
«ki (Polonia) la 42“ ; 3. Gon- 
■chorek (R.D.G.) ia l’M” ; 4. Dl- 
mltrlev (U.R.S.S.) la 7’35” etc. 
Pe echipe a clștigat R. D. Ger
mană. urmată de U.R.S.S. șl 
Polonia. Formația României a 
ocupat locul 1.

Meridian
cabll : au eîștigat două probe 
și s-au clasat pe locul doi în 
alte trei curse. Victoriile româ
nești au fost obținute Ia schit 
dublu cu vîsle — echipajul Pa- 
velescu-Ciocol în 6’W7/10 șl la 
2 plus 1 — echipajul Tudor- 
Gherman eu timpul de 7'dl” 
4/10. în proba de a plus 1 cîș- 
tlgată de combinata Malnz- 
Heldelberg (R.F.G.), în 5'38" 
3/10, echipajul României, situat

pe locul doi a realizat șl el un 
timp excepțlonat : 5'39**6/10.

★
Stadionul din Poiana Brașo\ 

a gărduit două îr.tîlnlrl In
ternaționale de lupte greco-ro- 
mane. Echipa de seniori a Ro
mâniei a învins cu 5,5—1,3 
puncte selecționata Marocului. 
La rîndul său, echipa de tine
ret a țării noastre a întrecul 
cu scorul de 6,5—3,5 puncte 
prezentativa similară a R. 
Germane.

★
Peste 70 000 de spectatori 

asistat pe Nep Stadion 
Budapesta, la meciul dintre 
echipele Ungariei șl Cehnelova 
clei, contlnd pentru prelimina
riile Campionatului Mondial 
de fotbal. Iniilnirea a luai 
sfirșlt cu scorul de 2—0 (1—•) 
în favoarea jucătorilor 
ghlarl.

(Agerpres)



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 3

ROMANIA CRONICA PLASTICĂ

și securitatea europeană EXPOZIȚIILE

realismul și luciditatea în a- 
bordarea problemelor contem
porana cîștifă tot mal mult 
teren. Pentru o asemenea po
litică m pronunță cercuri ș{ 
pături sociale de cele mai 
diferita convingeri și orien
tări politice, filozofice și re
ligioase, inclusiv reprezen
tanți al cercurilor conducă
toare din diferite țări capi
taliste.

Un factor deosebit de po
zitiv al lumii de azi este fap
tul ci statele mici și mijlo
cii se manifestă tot mal ferm 
pe arena mondială, hotărîte 
■ă-șl aducă contribuția activă 
Ia instaurarea unor relații de 
deplină egalitate între nați
uni. de respect față de voin
ța și aspirațiile fiecărei țări. 
Aceste popoare, care repre
zintă numericește o mare 
parte a lumii, pot Juca un 
rol de seamă în viața inter
națională, pot influența în 
măsură considerabila evolu
ția evenimentelor, contribu
ind la salvgardarea păcii și 
securității mondiale.

Constituie o trăsătură esen
țială a epocii noastre faptul 
că problemele apărării păcii 
și evitării războiului au de
venit pe toate continentele, 
inclusiv în Europa, o preo
cupare majoră, vitală, a ma
selor celor mal largi, cau
za a sute de milioane de oa
meni, a tuturor popoarelor, 
în fața întregii omeniri se 
înfățișează cu cea mai mare 
acuitate problema alegerii 
câiTm pentru eliberarea defi
nitivă a omului de coșmarul 
unui război nimicitor. Acea
stă impresionantă ridicare a 
conștiinței politice a omenirii 
coniemnorane, hotărîrea sa 
fermă de a se angaja fără 
p-ceet în lupta pentru pace 
și securitate constituie prin
cipali garanție că această 
luptă va fi încununată cu 
surcea că forțele progresului 
și păcii vor triumfa. Tocmai 
ținind permanent seama de 
toate aceste vaste și profun
de deplasări social-polîtice 
care se petrec pe arena eu
ropeană și mondială, de ten
dințele pozitive care acțio
nează în viața internațională, 
încurajînd și stimulînd ace
ste tendințe, acționînd pen
tru Jărgirefl rindurilor pflrti- 
zanA unei nobtirl pătrunse 
de TTpunderea pentru soar
ta omenirii, forțele socialis
mului, democrației și progre
sului pot deschide popoare
lor o perspectivă clară și 
mobilizatoare în lupta pentru 
pace și destindere, pot înfă
țișa lumii un program con
cret de măsuri și acțiuni 
pentru eliminarea războiului 
djn viața statelor, și instau
rarea unu! climat de deplină 
siguranță, încredere și cola
borare Intre popoare — pro
gram tn care un loc princi
pal revine înfăptuirii securi
tății europene.

II
După cum se știe, In ur

mă cu aproape 3 ani, țările 
socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia, întrunite 
în Consfătuirea de la Bucu
rești, au făcut o amplă ana
liză a problemelor securității 
pe continentul european. De
clarația semnată cu acest pri
lej a avut un larg ecou în 
opinia publică din Europa și 
din întreaga lume. A fost 
pentru prima dată 
propunere a țărilor 
nu numai că nu a 
pinsă de cercurile 
din Occident dar 
un deosebit Interes 
țările e'iropene, precum și In 
state de pe alte continente. 
Acest răsunet al Declarației 
de la București trebuie pus 
în legătură cu faptul că ea 
s-a Întemeiat pe o examinare 
multilaterală și obiectivă a 
realităților de pe continent •, 
totodată, aceasta denotă că 
ideile promovate In Declara

ție 
tul 
ste 
de 
spund intereselor tuturor po
poarelor, cerințelor imperioa
se, obiective, ale consolidării 
păcii. în perioada care a 
trecut de la Consfătuirea de 
la București, guvernul român 
a avut tratative și convorbiri 
practic cu reprezentanții tu
turor statelor de pe conti
nent Cn aceste ocazii ne-am 
putut convinge că in vlndul 
unor largi cercuri politice, 
inclusiv cercuri guvernamen
tale din Europa, se dezvoltă 
dorința expresă de a căuta, 
prin negocieri și discuții, sa
luți! realiste pentru elimina
rea focarelor de neînțelegere 
acumulate pe continent pen
tru așezarea relațiilor dintre 
,tate pe baze noi, sănătoase.

Există In prezent largi po- 
jfbtlități favorabile pentru

cînd o 
socialiste 
fost res- 

polltice 
a stîrnlt 
tn toate

— și reafirmate în reeen- 
Apel al statelor socialI- 
întrunite la Consfătuirea
Ia Budapesta — core-

desfășurarea cu succes ■ ac
țiunilor îndreptate spre re
alizarea securității pe conti
nentul european. în calea 
înfăptuirii acestui obiectiv 
se mai ridică, f-rește, o se
rie de obstacole ce trebuie de
pășite ; nu ne facem în 
nici un caz Iluzia că secu
ritatea europeană s-ar pu
tea obține numai prin de
clarații generale și exprima
rea bunelor intenții. Dar, prin 
eforturile stăruitoare, comu
ne, ale tuturor țărilor, prin- 
tr-o politică activă de dez
voltare a contactelor între 
state, prin explorarea cu per
severență șl răbdare a tutu
ror posibilităților de regle
mentare pașnică a probleme
lor în suspensie, tendința 
spre destindere pe continen
tul nostru poate cîștiga te
ren, putîndu-se obține pro
grese reale în direcția reali
zării securității europene.

Ecoul larg la recentul A- 
pel de la Budapesta al sta
telor participante la Trata
tul de la Varșovia fn țările 
vest-europene confirmă încă 
e dată interesul opiniei pn- 
blioe pentru instaurarea în 
Europa a unui climat de con
lucrare activă, de destindere 
și pace. Acest Apel a fost 
primit favorabil în rfndul ce
lor mai diverse categorii so
ciale •— oameni ai muncii, 
intelectuali, figuri remarca
bile ale vieții culturale, per
sonalități politice proeminen
te, reprezentanți ai vieții ob
ștești. militanți pentru pace 
din numeroase țări. Merită 
subliniate, In acest context, 
aprecierile pozitive șl poziți
ile exprimate de unii condu
cători de state, de reprezen
tanți ai partidelor politice, 
de factori de răspundere ai 
statelor europene, care au sa
lutat Apelul și au exprimat 
adeziunea lor la obiectivele 
formulate în legătură cu ate
nuarea încordării și crearea 
unui climat de încredere și 
colaborare pașnică pe 
nent. Faptul că 
mate în Apel au 
ri pozitive în 
cercuri politice 
mentale din 
șl de pe alte continente de
monstrează că orice propu
nere și acțiune concepute în 
sensul destinderii europene, 
întrunesc adeziunea opiniei 
publice. stimulează forțele
care se pronunță pentru men
ținerea și consolidarea păcii.

O conferință a țărilor eu
ropene ar permite o amplă 
dezbatere colectivă a proble
melor securității pe conti
nent ar înlesni găsirea solu
țiilor pentru depășirea difi
cultăților care există în calea 
spre destindere, ar putea pri
lejul o evoluție pozitivă a 
ambianței Internaționale în 
Europa. Pentru ca o aseme
nea conferință să albă sorți 
de reușită trebuie să se des
fășoare a intensă activitate 
politică șl diplomatică In di
recția netezirii 
îmbunătățirea 
continent Noi 
la premisa că 
blemele cuprinse în Apelul 
semnat la Consfătuirea deîa 
Budapesta 
modalitățile 
menite să 
rea țelului 
pene. Ar fi deosebit de util 
o* fiecare țară să-sl adu
că ■ contribuție proprie la 
elaborarea celor mal adec
vate căi de realizare a ace
stui deziderat formulînd în 
acest «cop propuneri șl «u- 
gestti constructive. In hotărî
rea pe care au adoptat-o re
cent cu privire Ia aprobarea 
Apelului statelor participan
te la Tratatul de Ia Varșovia 
către toate statele europene. 
Consiliul de Stat șl guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia au arătat că sînt gata 
să examineze cu toată aten
ția sugestiile altor state din 
Europa cu privire la organi
zarea conferinței, să discute 
șî impedimentele care pot a- 
părea în calea realizării a- 
cestef idei, subliniind că sîn- 
tem receptivi față 
propuneri îndreptate 
făptuirea securității 
borăriî pe continent 
este să se adopte o atitudine 
constructivă în această di
recție. ca statele europene să 
vină unele în în tîm pi narea 
altora, să manifeste □ maxi
mă receptivitate față de Ini
țiativele, de punctele de ve
dere favorabile păcii șt des
tinderii, Indiferent din par
tea cui ar veni ele; totoda
tă, e6te necesar să fie iniția
te noi și noi acțiuni care să 
ralieze forțe tot mal ample 
la efortul pentru dezvoltarea 
multilaterală a cooperării în
tre statele europene, fără de
osebire de orînduire aocielă.

'onti- 
ideile exori- 
stîmit ecou- 

numeroase 
și guverna- 

țările europene

drumului spre 
climatului pe 
nu plecăm de 
Ideile și pro-

epuizează toate 
și posibilitățile 

faciliteze atlnge- 
securității euro-

de orice 
spre In
și cola- 
Esențial

Dezvoltarea relațiilor de 
eolaborare între state, indife
rent de orinduirea lor socia
lă este calea esențială pentru 
înfăptuirea securității euro
pene. Prea multă vreme re
lațiile dintre țările europene 
au fost umbrite de neîncre
dere șl suspiciune; a sosit 
timpul ca aprehensiunile și 
nesiguranța să fie treptat în
lăturate, ca relațiile dintre 
state să fie clădite pe teme
lii noi, sănătoase. După pă
rerea partidului și 
nostru, această bază 
numai recunoașterea 
și respectarea strictă 
turilor fiecărui popor 
hotărî singur soarta, de a ur
ma calea de dezvoltare pe 
care o consideră corespunză
toare voinței și intereselor 
sale, respectarea egalității în 
drepturi, independenței și su
veranității statelor, a avan
tajului reciproc. Promovarea 
neabătută a acestor principii 
— subliniate și în Apelul 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia — re
prezintă premisa fundamen
tală a unei conviețuiri paș
nice a națiunilor și a cola
borării rodnice între' ele, a 
consolidării păcii.

Viața a arătat că legătu
rile și contactele directe din
tre factorii de răspundere al 
țărilor europene au o impor
tanță deosebită pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă a 
punctelor de vedere și a po
zițiilor. pentru examinarea a- 
profundată a problemelor bi
laterale și generale ale situa
ției internaționale, pentru 
crearea condițiilor unei tot 
mai largi și fructuoase cola
borări între statele de pe 
continentul nostru.

în abordarea eficientă a 
problemelor securității euro
pene și întărirea păcii pe con
tinent este esențial să se por
nească de ’ 
siderare și 
alitâților, 
cel de-al 
dial, a 
tierelnr existente, 
graniței Oder-Neisst, precum 
și a frontierelor dintre R.D.G.

a- 
să 
u- 
în

statului 
o oferă 
deplină 

a drep- 
de a-și

la luarea în con- 
recunoașterea re- 
statornicite după 

doilea război mon- 
in violabili tăț ii fron- 

inclusiv a

și R.F.G. Acționînd in 
ceastă direcție, trebuie 
avem în vedere crearea 
neî asemenea atmosfere, 
care fiecare popor să aibă 
deplina certitudine a securită
ții sale .siguranța intangibili- 
tății granițelor, a integrității 
teritoriale, să se simtă la adă
postul oricăror primejdii de 
agresiune.

O cerință importantă a îm
bunătățirii climatului 
european și a extinderii 
operării pe continent 
recunoașterea existenței 
lor două state germane — Re
publica Democrată Germană, 
stat socialist, și Republica Fe
derală a Germaniei — și dez
voltarea unor relații normale 
cu acestea, în vederea parti
cipării lor la rezolvarea tutu
ror problemelor europene.

O măsură radicală pentru 
înlăturarea surselor de încor
dare și pentru întărirea păcii 
șl securitâții europene o con
stituie lichidarea blocurilor 
militare, tn repetate rînduri, 
partidele și guvernele țărilor 
socialiste, subliniind că divi
zarea lumii în blocuri milita
re opuse este în contradicție 
cu tendințele dezvoltării să
nătoase a vieții internaționale 
«I reprezintă un anacronism, 
o piedică în calea colaborării 
între state, au afirmat că sînt 
gata să treacă, concomitent cu 
lichidarea alianței nord-atlan- 
tice. la desființarea Tratatu
lui de la Varșovia. Este cu
noscut că aceste declarații 
s-au bucurat de un puternic 
răsunet In rfndul popoarelor 
europene, ca și al opiniei pu
blice mondiale. în momentul 
de față, cînd largi cercuri ale 
opiniei publice se pronunță 
împotriva prelungirii pactului 
nord-atlantie, reînnoirea aces
tor declarații în Apelul de la 
Budapesta întîmpină aprobare 
și satisfacție în rfndurfle po
poarelor.

Tn lupta pentru crearea u- 
nul sistem de securitate euro
peană, un obiectiv de cea maî 
mare Importanță, pentru care 
țările socialiste «-au angajat 
să militeze șl în Declarația de 
la București, este lichidarea 
bazelor militare străine, retra
gerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor «tate în limi
tele frontierelor lor naționale. 
Opinia publică se pronunță tot 
mal hotărît împotriva oricăror 
manifestări cu caracter mili
tar, menite să intimideze po
poarele, a oricăror demonstra
ții de forță care înveninează 
atmosfera politică interna
țională.

Considerăm, de asemenea, 
că, în condițiile de azi, pro
blema dezarmării trebuie al 
stea mai mult în atenția țări
lor. a tuturor forțelor progre
siste, antilmperialista. Ome
nirea este profund preocupa
tă de Înlăturarea pericolului 
unul r&zboi termonuclear | 
Mta știut că lingura cale ra
dicală pentru evitarea acestui

pericol o constituie dezarma
rea atomică, lichidarea stocu
rilor de arme nucleare exis
tente, interzicerea folosirii și 
producerii lor. Adoptarea Tra
tatului de neproliferare a ar
melor nucleare este un pas în 
această direcție. El trebuie 
însă continuat prin noi mă
suri concrete, practice, pe li
nia dezarmării nucleare, care 
să ducă la reducerea continuă 
a pericolului atomic. O impor
tanță deosebită pentru pacea 
și securitatea popoarelor ar 
avea crearea de zone denu- 
clearizate.

România, celelalte țări soci
aliste din Balcani au 'conside
rat și consideră că sînt nece
sare eforturi susținute pentru 
realizarea colaborării și în
țelegerii între toate statele din 
această zonă europeană. Inte
resele popoarelor din Balcani 
reclamă imperios normaliza
rea relațiilor și îmbunătățirea 
atmosferei politice în această 
parte a continentului nostru. 
Experiența trecutului a arătat 
ce grave prejudicii au adus a- 
cestor popoare diferendele și 
conflictele dintre ele. Trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, a colaborării șl 
a bunel vecinătăți ar fi în in
teresul tuturor popoarelor din 
această regiune, ar servi cau
zei păcii și progresului. Asi
gurarea unei atmosfere de co
laborare pașnică în Balcani 
constituie o parte inseparabilă 
a luptei pentru securitate în 
Europa șl în lume — și de a- 
ceea este de datoria tuturor 
țărilor balcanice să întreprin
dă inițiative și acțiuni îndrep
tate spre însănătoșirea clima
tului din această zonă, spre 
dezvoltarea unor raporturi în
temeiate pe încredere șl res
pect mutual.

Acționînd cu consecvență și 
în mod practic în asemenea 
direcții, forțele păcii și pro
gresului. și în primul rînd 

țările socialiste, pot împiedica 
escaladarea încordării pe care 
o preconizează cercurile reac
ționare, imperialiste, pot im
prima un curs pozitiv, spre 
pace și securitate pe continen
tul nostru. Politicii zăngănitu- 
lui de arme — care a adus o- 
menirii atîtea daune și care în 
cele din urmă s-a dovedit fa
limentară — trebuie să-i opu
nem o politică rațională, con
structivă, orientată ferm spre 
continuarea procesului de des
tindere.

III
politic 

co- 
este 
ce-

Lupta pentru pace, pentru 
securitate și destindere în via
ța internațională este una 
din misiunile sacre ale socia
lismului, ale tuturor comuniș
tilor, care au înalta îndatorire 
de a milita cu perseverență 
pentru a face să precumpă
nească în viața internațională 
linia spre destindere, spre re
ducerea încordării și a perico
lelor de război, spre întărirea 
securității. Acționînd astfel, 
ele își vor spori prestigiul și 
autoritatea în ochii popoare
lor. vor contribui 
Influenței Ideilor 
Iul în lume.

Pentru poporul 
a cunoscut din plin 
lor două războaie 
problema securității 
ne este o problemă 
Interes fundamental; în 
Von area corespunzătoare 
cestel probleme, poporul 
tru vede o condiție de 
a desfășurării muncii 
pașnice, consacrate desăvârși
rii construcției socialiste șl 
creării condițiilor pentru con
struire* comunismului. Da 

aceea, înfăptuirea securității 
europene reprezintă o preocu
pare majoră, constantă, a Par
tidului Comunist Român șl a 
guvernului Republicii Socia
liste RomAnia, ferm hotărîte 
de a milita, împreună cu ce
lelalte țări socialiste, cu toate 
forțele înaintate, pentru reali
zarea acestui important obiec
tiv al păcii șl progresului.

Cu convingerea că își înde
plinește una din înaltele înda
toriri internaționale ce 11 re
vine atît ca stat socialist, cît 
și ca țară europeană, Româ
nia și-a adus și își aduce cu 
consecvență contribuția la în
tărirea păcii șl securității pe 
continentul nostru, intensifl- 
cînd relațiile sale cu celelalte 
state europene, manifestînd în 
permanență Inițiativă, atitudi
ne constructivă, în vederea 
dezvoltării colaborării inter- 
europene, corespunzător inte
reselor păcii și socialismului.

In centrul activității desfă
șurate de partidul șl statul 
nostru pe plan internațional 
stau prietenia, alianța șl cola
borarea cu toata țările socia
liste. Partidul șl statul nostru 
consideră ca un elemen,t esen
țial al politicii lor externe dez
voltarea continuă a relațiilor 
de colaborare șl cooperare tn 
economie, știință, tehnică, oul-

Ia creșterea 
soci aii smu-

român, care 
urgia ce- 
mondiale, 

europe- 
vitalâ, de 

•olu- 
a a- 
nos- 
bază 
sale

tură, cu toate țările soclails- £ 
te, lărgirea schimburilor de — 
experiență cu aceste țări, in
tensificarea întrajutorări! lor 
reciproce, Întărirea aolidarită- 
ții tovărășești.

întreaga evolute a situației 
internaționale, desfășurarea 
luptei pentru promovarea 
securității și păcii pe conti
nentul nostru și in lume Im
pun mal mult ca orietnd re
facerea și întărirea unității ță
rilor socialiste; numai prin 
unitate, sistemul mondial so
cialist va putea arunca in 
balanța luptei internaționale 
forța și superioritatea sa ma
terială, politică și morală, re
ușind să determine desfășura
rea cursului evenimentelor tn 
concordanță cu interesele și 
năzuințele popoarelor. Pătruns 
de înalta responsabilitate ce-I 
revine ca detașament al miș
cării comuniste ș! muncitorești 
internaționale, Partidul Co
munist Român tșl aduce și 
este hotărît să-și aducă șl In 
viitor contribuția activă la u- 
nitatea și coeziunea țărilor so
cialiste, a întregii mișcări co
muniste internaționale.

Totodată acționînd In spi
ritul coexistenței pașnice, Ro
mânia desfășoară o intensă 
activitate pe linia dezvoltării 
relațiilor de colaborare — tn 
domeniul economic, politic, 
cultural, tehnico-științific — 
cu toate statele, indiferent de 
orinduirea social-polltică. A- 9 
cestui scop li stnt consacrate 
numeroase schimburi de vizi- _ 
te, contacte politice și diplo
matice, tratative Intre repre
zentanții țărilor noastre șl nu
meroase alte țări din Europa 
și de pe celelalte continente, 
în cadrul acestor contacte și 
Intllniri sînt abordate atlt pro
bleme de interes comun, bila
teral, cit și probleme ale vieții 
internaționale actuale care ne 
dau putința de a face schim
buri utile de păreri, de a ne 
cunoaște mai bine pozițiile, de 
a conlucra In spiritul stime) 
și încrederii reciproce, pentru 
cauza păcii și securității. In 
ultima perioadă. România a 
încheiat un mare număr de 
acorduri economice, comercia
le, culturale, de schimburi teh- 
nico-științifice, turistice, spor
tive cu statele europene și cu 
numeroase țări ale lumii, care 
constituie un cadru propice A 
pentru dezvoltarea legăturilor 
reciproc avantajoase. Amploa
rea relațiilor internaționale pe A 
care le are astăzi Republica 
Socialistă România constituie 
o vie expresie a eforturilor A 
constructive ale poporului ro- ” 
mân. a dorinței sale de a dez
volta buna înțelegere, priete- A 
nia și colaborarea cu toate po- w 
poarele.

România desfășoară o vie A 
activitate tn cadrul a nume
roase organisme internaționa- — 
le, militînd pentru creșterea " 
rolului acestora în asigurarea 
respectării dreptului interna- 
țlonal. a normelor de relații 
Intre state, In dezvoltarea co- A 
laborării dintre țări și popoa
re. în consolidarea păcii. Este — 
cunoscută rezoluția O.N.U. a- ® 
doptatâ tn 1965, din inițiativa 
României, cu privire la acți- w 
unile pe plan regional tn ve
derea îmbunătățirii relațiilor £ 
Intre statele europene cu o- 
rlndulri diferite. România se 
pronunță pentru realizarea u- 
niversalității O.N.U, pentru 
sporirea contribuției acesteia 
la respectarea legalității inter
naționale, pentru promovarea 
largă a colaborării și cooperă
rii Intre state.

Poporul român este animat 
de convingerea că astăzi, mai 
mult ca orietnd, există condiții 
pentru ca forțele democratice 
șl progresiste — acționînd u- 
nite — să Imprime vieții in
ternaționale un curs hotărit 
spre destindere, spre întărirea 
securității popoarelor.

Răspunztnd înaltelor lor ® 
îndatoriri față de poporul ro
mân, față de mișcarea comu- 
nlstâ și muncitorească mon
dială, față de cauza aocialis- A 
mulul și păcii. Partidul Co- 
munist Român, guvernul Re
publicii Socialiste România ® 
vor acționa cu toată energia 
și fermitatea pentru victoria 
luptei antiimperialiste mon
diale, pentru instaurarea unui a 
climat de încredere și cola
borare în Europa și In întrea- 
ga lume, pentru destindere ™ 
internațională și coexistență 
pașnică între popoare. Ca sem- 
natară a Declarației de la 
București din 1960 șl a Apelu- £ 
Iul de la Budapesta, țara noas
tră v* face totul, șl în viitor. 
pentru a-și aduce întreaga • 
contribuție 9a asigurarea unui 
climat de pace și securitate în 
Europa șt în lume. își va con
sacra eforturile promovării Q 
susținute a colaborării șl co
operării internaționale, în in- 
teresul civilizației mondiale, al 
progresului tuturor popoarelor

întregii umanități. O

m ciupe
MĂRIA CIUPE

Evoluția picturii Iul Aurel 
CLupe (n. 1900 la Dugoj) — mar- 

• oată semnificativ în actuala ex
poziție deschisă în sălile Mu
zeului de artă din Cluj — se 
arhlitecturează fkreec. logic. în
tr-o calmă șl senină detașare, 
fără a trăda o biografie atrîns 
legată de frăsnîntăriUe sociale 
și artistice ale Transilvaniei de 
după 1918. In caldede cuvinte 
pe care pictorul ComeJlu Baba 
1 le adresează în prefața cata
logului. pictura sa — șl a unei 
întregi generații — este inclusă 
unei arte care exprimă direct, 
fără apel la metaforă sau sim- 
bod, prin mijloace exclusiv pic
turale, realitatea, mai bîne-zii 
un adevăr al acesteia. Trebuie 
să înțelegem așa cum ne euge- 
rează și semnatarul prefaței că 
adeziunea sa constantă la reali
tate. la un univers vdzual per
fect comprehensibil nu se si
tuează In zonele unui inventai 
descriptiv, ci in ale unei sin
teze care ocolește în egală mă
sură pitorescul, decorativul a- 
greabll. o discursivă atitudine 
etică, ori redarea senzuală, ca
ligrafică a materiei.

Aurel Ciupe este unufl dintre 
acei puțini artiști care știu s* 
evite formula, gestul creator 
ușor codificat si mecanic D« 
care aceasta îl presupune. Pic
torul eate un impresionist plin 
da lumină și savoare, care știa 
să încremenească clipa, dar pe 
care o sustrage totuși peria abi
lului, disoluție£ Pictorul revine 
prin suprapuneri repetate în 
pensulat ie la o consistentă si 
fermitate a materiei, dirijînd 
după o logică a accentelor a- 
fective partlcolele mici de cu
loare. Vibrația intensă a culorii, 
întreaga textură a tabloului nu 
distrug volumele, planurile, în
treaga soliditate constructivă ■ 
imaginii (și prin aceasta, recu
noaștem influența unuia dintre 
mentorii săi. Paul Cezanne) di
rijată de o impecabilă lege ■ 
armoniei (..Vila — Ion Andre- 

™ eseu — Stana". „Casă la mun-
teM. „Stejarul"). Ca și meato-

•
 rul său adordează un peisaj sau 

o natură moartă cu o idee, o 
părere fixată apriori care evi
dent se poate transforma sen- 

I sibll în procesul elaborării, dar 
care subzistă totuși Ia el fără 
rigidități de program. fără

I intenții demonstrative, polemi
ce. Constructivismul de care s-a 
apropiat prin intermediul lui

, Andre Lhote, unul dintre pro
fesorii săi. trebuie înțeles în 
prelungirea preceptelor câzan- 
niene conform structurii sale

1 condiționată totuși intim de o 
realitate exterioară, deci mai 
degrabă în prelungirea unei 
tradiții (pc care se silește s-o 
nuanțeze) decît la antipodul ei. 
Din constructivism îl intere
sează dispunerea logică a ele
mentelor. o simplitate și o ex
presivitate a scheaneLor funda
mentale de îmbinare armonică 
a compoziției, poate acel aer de 
detașare, de antisentimentalism 
prezent în întreaga sa operă. 
(„Variantă pentru Armonia"), 
tn fond, o pledoarie pentru ana
liză și luciditate. De aceea 
este dificil și poate riscant «ă 
încadrezi pe Aurel Ciupe 
unei anume categorii de crea
tori, unui anume curent sau stiL 

Artistul se pictează pe sine 
Intr-un dialog perpetuu cu 
natura șt obiectele care-1 încon
joară, transcriind cu poezia șl 
lansihllitate o infinitate de 
atări aufletești. Un peisaj poate 
fl exuberant, o explozie vitală 
de clorofflă C.Caa* In rrădină") 
poate fi calm și recules („Iarna") 
poate degaja un dram at tem di
fuz. o predispoziție către fabu- 
lo« C.Nnci hătrîni-), ori ie 
poate topi Intr-o viziune de 
vii. aeriană („Alee roi", lucrare 
aproape „abotractă" în care nu 
petele mari diluate, diafana de 
culcare ori indicațiile vagi. 
..geetuale- în d«en ne evocă o 
figurație anume, ci în primul 
rînd sentimentul, adînca ia re
zonantă lirică). Naturile moarte 
ori interioarele sale vădesc a- 

• ceeejl diversitate nuanțată de 
stări. Obiectele, florile, fruc
tele. pot fi robuste, de o ple
nară densitate și rotunjime, 
subliniate decis prin contur 
(„Naturi stație* eo fructe"), 
pot degaja anume vioiciune și 
optimism („Ulcica albastră") ori 
fle pot închide într-o abstrasă 
solitudine G>Natnră moartă cn 
ecroșeo de cal"). Uneori dez
văluie nebănuite fragilități, ne
așteptate candori, ca în acea 
feminină plnză intitulată „Na
tură statică cu scoică și stln- 
jenei", pentru a reveni apoi 
la un timbru grav, la o „împă
care" cu obiectele sale, la o at
mosferă de înțeleaptă tăcere și 
solitudine („Interior la lumină 
de seară"). Aurel Ciupe este 
un pictor al nuanțelor, al stări-

pictură
tapiserie

lor sufletești delicate. Este______________________________ _____ o 
natură lirică analitică, mal a- 
proape de contemplație decît de 
o reflecție dinamică, este calm, 
echUdbrat, senin, detașat dar nu 
lipsit de căldură. în aceste 
coordonate înțelege semnificații
le adine umane ala reprezen
tării în artă.

Tot ceea ce realizează rezidă 
În culoare. Prin ea sugerează 
simultan și complex forma, li
nia, spațiul șl lumina. Există 
aed, desigur, infinita puncte de 
tangență cu învățămintele artei 
moderne, dar dincolo de ele 
acest fapt luminează o adîncă 
vocație de colorist, harul mira
culos al multor pictori români 
de a reclădi lumea din culoare. 
Destinul său artistic s-a împli
nit cu fermitate, într-o atmosfe
ră de liniște, de elevată modes
tie. într-una din acele rara șl 
fericita concordanțe dintre om 
și artist. Aducem cu ocazia aces
tei expoziții, un omagiu atît 
artistului cît și omului, peda
gogului, care a trudit ani în șir 
la edificarea învățămîntului ar
tistic în Transilvania, la înzes
trarea muzeelor de dincolo da 
Carp ați cu prestigioase opera da 
artă și alături de acestea la e- 
manclparea unui gust public.

Alături de Aurel Clupe expu
ne și Maria Clupe, cîteva re
marcabile tapiserii. O parte a 
acestor tapiserii, realizate nu
mai pa acorduri limitate de cu
loare (lină naturală), sugerează 
într-o compoziție firească, logi
că, de o mare modernitate în 
stilizările detaliilor o atmosferă 
«îl vană de o difuză și delicată 
poezie („Mestecenii", „Reflexe", 
„Pasăre"). Compoziția „Gemenii" 
— o amplă desfășurare pe ori
zontală împlinește, fără apel 
prea insistent la o metaforă 
fastidioasa, un sentiment al cos- 
micltății universului, ai atrac
ției materiei, al dualității ea 
principiu vital al existenței. 
Tapiseria realizată In nuanțe de 
roșu și brun este de o remar
cabilă simplitate și expresivita
te decorativă. In alte cîteva lu
crări Maria Ciupe preia cu dis- 
cernămînt și rafinament o sti
listică folclorică pe care mai 
degrabă o comentează, cu citate 
lucid disimulate, din unghiul u- 
nui artist intelectual, decît să 
încerce o „interpretare", de du
cere mal departe a folclorului 
în parametrii rustici („Călărea- 
ța", „Turca"). în aceeași viziu
ne Încearcă șl tehnici noi (im
primare pe batic de mătase na
turală), evidențiind Inedite șl 
interesante similitudini cu gra
fica, cu o stampă de epocă 
special („Moțoalce").

CORNEL RADU 
CONSTAN TINESCU

In

mal de seamă e- 
culturale din ulti- 

Fllar monies de stat 
împreună cu Oper* 

din localitate ofer* 
zile — pînfi la 1 Iunie

dintre cele 
realmente 
mil ani.
„Banatul- 
de stat 
timp de 9____
inclusiv — ascultătorilor și spec
tatorilor un mănunchi de concer
ts simfonice corale, de cameră și 
vocale, spectacole da operă, ope
retă și balet Tocmai acest lucru 
ne-a îndemnat la o discuție CU 
dirijorul NICOLAE BOBOC, maes
tru emerit al artei, directorul O- 
perel de Stat din Timișoara.

Din filele vremii, interlocutorul 
nostru ne citează momentele oale 
mai reprezentativa care au fixat 
orașul și oamenii lui în conștiin
ța timpului. O orchestră și un cor 
plătit existau aici încă la începu
tul secolului XVIII pe lingă cate
drala romano-catolică. In anul 
1758 s-a construit aici domul barca 
care era și un „Regens hori", or 
chestră simfonică șl cor In dece
niul al IV-lea al secolului XIX 
se stabilește la Timișoara violonis
tul polonez Jaborskl care Înteme
iază o academie de muzică șl 
declamație. Spectacolele de ope
ră erau date în clădirea teatrului 
existent încă din 1781. Competent* 
acestor formații este demonstrat* 
de punerea în scenă a unor ope
re de prestigiu la scurtă vrem* 
după apariția lor pa scenele lumii. 
„Flautul fermecat" al lui Mozart 
a văzut lumina rampei la fi ani 
după premiera mondială de Ia 
Vlena din 1791, „Zampa" de He
rold și „Robert diavolul** da 
Meyerber In același an cu spec
tacolele din Occident, iar „R1 go
le tto" șl „Trubadurul” la numai 
doi ani după premierale parizie
ne. Ilustrul dirijor Bruno Walter 
a condus stagiunea din 1888 cînd 
In repertoriu se aflau nu mal pu
țin de 13 titluri de opere. Vir
tuoși de seamă al artei interpre
tative au semnat In cartea de aur 
a culturii bănățene : Franz Liszt 
In 1848, Johan Strauss cu orches
tra sa, Jonckim împreună cu Jo
hannes Brahms — acesta din urm* 
interpreted la plan o compoziția 
proprie, Pablo Sarasate, George 
Enescu și mulți alții. Intre cele 
două războaie, aici șl-a creat o- 
perela „Năpasta" ți „Kir Ianulea- 
Sabln Drăgoi care, în același 
timp, a fost directorul Conserva
torului din localitate.

O monografie completă a evo
luției muzicale a orașului este 
imposibil de redat fn cîteva rtn- 
duri. Un omagiu de amploare eato 
tocmai această primă ediție a Ti
mișoarei muzicale. Repertoriul în
tocmit a-a bazat atît pe cLnatirea 
unor momente de seamă a istori
ei muzicale cît șl pe potențialul 
valoric dobîndlt o dată cu crearea 
In 1946 a Operei de stat si In 
■ Filarmonicii de Stat.

Vineri, programul a început cu 
creații apartlnlnd lui Ceorge E- 
nescu șl se va încheia, pe data de 
31 mal, cu Simfonia a IX-a de 
Ludwig van Beethoven. Va fi pre
zentată In premieră opera „Lohen
grin" de Wagner, Opereta din 
București va veni cu muzicalul 
,,My Fair Lady" ; tot cu acest 
prilej vor tl prezentate un număr 
de 1 balete Inedite, apartlnlnd Iul 
Alexandru Schneider, un tinăr co
regraf timișorean, pe muzica Iul 
Ceaîkovski, Weber. Tlberiu olah. 
Aurel Stroe șl alții.

Printre oaspeții Timișoarei In a- 
eeste zile, afișul mal anunța for
mația „Musica Nova", pe artiștii 
poporului Ion Volcu Șl Ion Da
cian, pe mezzosoprana Martha 
Kessler. De peste hotare șl-au a- 
nunțat participarea : orchestra 
simfonică din Skoplje, pianistul 
Andr£ Corog (Franța) — laureat 
al concursului Enescu. Alexander 
Jenner (Austria), Vladimir Krpan 
(Iugoslavia).

ION D. DANCEA

GLASUL FLORILOR
Impresii de la spectacolul „Flori de maiH 
prezentat simbâtă In Sala Palatului 

de Ansamblul artistic al Uniunii 
Tineretului

—Pentru c* n-a foot pur șl 
limplu un spectacol. Cum aș pu
tea numi doar spectacol această 
grădină In valuri cascadate de 
mai, ca „Ozana cea frumos 
curgătoare" ori ca o viitură de 
Jll. înmiresmată cu rodul aces
tui pămlnt, răsucită limpede și 
optimist pe spirala Coloanei fără 
de ifîrțit T Și cum aș putea 
spune că am fost doar la un 
spectacol, cind în jur coborau 
dimpreună, împresurindu-te, to- 
porași și mix and re șl lalele și 
crini și mărgăritărel și văzduhul 
era tras în sus de clocîrlil pen
tru ca să lase spațiu larg gla
sului despletit în cea mai fier
binte odă a vieții ?

Nu, n-a fost pur și simplu un 
spectacol ! Și dacă cineva cu 
voce de prezentatoare anunța : 
Maria Clobanu, Tița Ștefan, Ma
ria Pietraru, Tudor Heica, Petre 
Săbădeanu — gindul se întoarnă 
fără poruncă spre galbenul lui 
Țuculescu, nostalgia discretă și 
albă a lui Luchian, spre vetrele 
de bujori ale Țării de Sus ori 
spre dulcele frămînt al Tirnave- 
lor. Au venit pe rind să ne colo
reze acea parte afectivă a fiecă
ruia, Anca Agemolu, Anda Că
lugăream!, Lili Bulaesl, Doina 
Spătaru — tot flori alese, și ele 
răsărite dlntr-o brazdă de lună. 
Am simțit apoi pămîntul adu- 
nîndu-se supus sub tropotul bi

Comunist
horenllor și muntenilor, răscolit 
de nevoia de desprindere a călu
șarilor. Și chiar dacă această 
chintesență de sunet și culoare, 
de dor, de dragoste șl viață era 
adăpostită de o cupolă fulgerată 
dirijat de reflectoare multicolo
re, cine mă poate convinge că 
nu este de fapt cerul înalt al a- 
cestel primăveri, înnobilat cu 
«telele ce ne petrec ocrotitor anii 
și truda ?

...Cuiva trebuie totuși *ă 
mulțumim pentru această înles
nire albă cu visul. S-o facem, 
dar, cu vorbe alese, fzvorîte din 
grădina pură a sufletului, pen
tru acești mesageri ai frumosu
lui, care de douăzeci și unu 
de ani au știut să aleagă tot
deauna aplauzele inimilor noas
tre și laurii șî medaliile atîtor 
festivaluri naționale și interna
ționale. Ne ferim să pomenim 
nume ; florile oricîte nume ar 
purta rămîn la fel de frumoasa 
— și fiecare din ele are ceva 
inimitabil și sublim. Să ne tri
mitem numai, o clipă, privirea 
pe fereastra de dinăuntru a su
fletului și să ascultăm. Se aude 
un ecou. De undeva, din inima 
anotimpului : „Veniți, privighe
toarea cîntă. Și liliacul e-nflo- 
ritM. Anotimpul ne cere adeziune 
totală.

i. andreită

Fonaașta •• teavari a Amm»W« 1st U T.C. bi ttepal «teeteeolaîal
Foto : O. CIOBOATA
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LOVITURA de stat
IN SUDAN

Puterea preluată de Consiliul Comanda' 
mentulul revoluției sudaneze

KHARTUM 25 (Agerpres). — 
In Sudan a avut loc duminică o 
lovitură de stat. Guvernul, con
dus de Mohammed Ahmed Mah- 
goub a fost răsturnat, iar puterea 
a fost preluată de Consiliul Co
mandamentului revoluției sudane
ze, anunță postul de radio Om- 
durnian. Potrivit primelor știri so
site de Ia Khartum, Imn tura de 
stat s-a produs fără incidente.

îndată după răsturnarea guver
nului prezidat de Mahgoub, Con
siliul a format an nou cabinet al 
cărui premier și ministru de ex
terne este Abubakr Awatiallah 
președinte al înaltei Curți de 
justiție. Noul cabinet de la Khar
tum, menționează în legătură cu 
aceasta corespondentul agenției 
U.P.I., este alcătuit din militar 
și civili. Posturile cheie : portofo
liul apărării și cel al afacerii- r 
interne au fost atribuite însă colo
nelului Caafar Mohamed d Mo- 
neiri, și respectiv maiorului Le- 
rouk Osman Abdallah

Primul decret al noului guiera 
sudanez, dat publicității de postul 
de radio citat, anunță suspend»- 
xea temporară a constituției p a 
tuturor organizațiilor pchs.-c* 
Toate băncile din țară au fost 
închise pentru două zile, jar coca 
mitinguri și publicații co c*r*eter 
politie au fort interzise. Pe plaa 
extern, noile oficialități

Stare de asediu
la Port-au-Prince

S^STODOMINCO 5 CAcre*

aie ai i D

CONFERINȚA ASUPRA VIETNAMULUI

CONFRUNTAREA
POZIȚIILOR

ITAUA.

fir

• CEEA CE ERA doar 
uozitie DÎnft lîmbătl. 
venit certitudine în urma 
berării din apele ocwm 
unor rămășițe de ce za
mai Dune nici o 
că avionul eu-t Bercaies 
C 130“. dispărut joi da La S*-* 
americană ^Emprunte- Lo
calitatea britanici V • - -. 
— Suffolk, s-a Drlburt: ta Ca
nalul MîneciL Ia nord tte ?-*•■ '* 
Aurigny. Printre acest* mărtu
rii materiale, culme de ic
terele trimise în eerr-- d«
„Royal Air Forte" » tfll c 
barcă pneumatici Dertiad • 
mărul de înmatriculare *. 
’/ionului.

fiat ter i 
var fi «e

8- -rî

Diwaicâ te K*șmnlica So- 
cirfâsto Fectefalivâ iogosJana 
s-a «ârbăOor* Ziara timraOa- 
tai. Ca ocmI pritej te ■riraa- 
ga tară aa awl tec Mm l«- 
kvitali, ^aeiaca.a nte <>■- 
MOB^tevilor ite ciRlRCa Șl 
doMvri. iaOSairi sportive. Pe 
șo"*terele unde lucrează bri
găzi ale tineretului, au fost 
acordate premii color care 
s-au evideniiaf ia muncă. O 
ștafolă a tineretului purtata 
de zeci de aii de tineri, care 
a străbătut toate republicile 
și provinciile, a fost predată 
duminică seara, președintelui 
losip Broz Tito, împreună cu 
felkitârite și urările de sănă
tate adresate de popoarele 
iugoslave, cu prilejul împli
nirii virvtef de 77 do ani.

metri lungime, care va încerc* 
Bl rezolve misterul ..monstru
lui" care s-ar afla In lacul sco
țian Loch Nan. Submarinul, e- 
cltipat ca puternice proiectoare, 
camere de luat vederi ți apa
rate de detectie. a fort construit 
de ti nărui oe* an o graf amercian 
Dan Taylor, din orașul Atlanta 
(sta rol Georgia).

inițiativa zambiană
in conflictul nigerian

a

Lupte grele in valea A Shau
SAIGON 25 (Agerpres). — Va

lea A Shau, regiune situată la a- 
pnaximabv 56 de kilometri de 
Hue, continuă să fie teatrul unor 
lupte grele între forțele patriotice, 
ești mato de comandamentul a- 
merican la circa 6 000 de oameni, 
și unități americane și sud-vietna 
meze, numărind 10 000 de mili
tari. Deși se afirmă că forțele 
am erica no-sud-vietnameze con
trolează toată valea A Shau. co
municatele militare recunosc că 
principale poziții ale acestora, 
situate pe înălțimi deluroase, tre
buie să fie aprovizionate pe calea 
aerului datorită faptului că sînt 
încercuite sau au drumurile de 
acces blocate de patrioți. Singu
rul rezultat cert îl constituie ocu
parea colinei 937, după 11 asal- 

și violente lupte. Ele s-au

soldat Insă cu pierderi grele, In
cit această operație a stîmit în 
rindul cercurilor politice și opi
niei publice americane vii reacții 
negative.

• DUPĂ cum transmite 
agenția „Giai Phong", Comitetul a 
Central al Frontalul Național V 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud a desemnat un nou membru £ 
al delegației sale la Conferința 
de la Paris, In persoana doam
nei Nguyen Thi Chon. Nguyen ț 
Thl Chon, menționează agenția 
citată, este membru al Comite- A 
tului Executiv al Uniunii femei- ™ 
lor pentru eliberarea Vietna
mului de sud șl membră a Co- 
miletului F.N.E. pentru regiu
nea Saigon-Cho Lon-Gia Dinh.

•
 Paralel cu Intensificarea ac

țiunilor ofensive declanșate de 
unitățile Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
împotriva ■ zeci de dispozitive 
americano-saigoneze, în cadrul 
Conferinței cvadripartite de la 

• Paris observatorii au consemnat 
abordări și confruntări de pozi
ții pornind de la planul în xece 
puncte al delegației F.N.E. șl 

V planul american în opt puncte 
formulat de președintele " 
Nixon.

Corespondențele din Paris au 
relevat cu interes faptul că, In 
eluda existenței unor deosebiri 

• esențiale între pozițiile expri
mate pe de o parte de delega
țiile R. D. Vietnam șl F.N.E. 

• din Vietnamul de sud și State
lor Unite și Administrației de 
la Saigon, pe de altă parte, 
nici una din părți nu a respins 

W definitiv planul expus de ce
lălalt partener. Șeful delegației 

• R.D.V., Xuan Thuy, referindu-se 
la planul american, a arătat că 
poporul vietnamez nu poate 
accepta propunerea S.U.A. prl- 

A vind așa-zisa „retragere recl- 
procă" a trupelor străine de pe 
teritoriul snd-vietnamez. Refe- 

a rindu-se Ia „calendarul" propus 
W de S.U.A. în vederea retragerii 

tuturor trupelor americane, re
prezentantul R.D.V. a arătat cl 
acest calendar nu indică decît 
retragerea principalelor ele
mente ale acestor forțe, fără a 
preciza termeni pentru retra
gerea restului de efective. A- 
ceastă problemă este una din 
cele mai importante. Tran Buu 
Kiem, șeful delegației F.N.E. 
din Vietnamul de sud, a rele
vat necesitatea respectării drep
turilor naționale ale vietname
zilor în virtutea cărora Wa- 

L* shingtonul trebuie flă-șl retra-

R.

g& necondiționat toate trapele, 
chestiunea forțelor armate viet
nameze din Vietnamul de sud 
nrmînd a fi reglementată de 
părțile vietnameze între ele. 
Henry Cabot Lodge, șeful dele
gației americane, tratînd propu
nerile F.N.E., cît și cele ale 
S.U.A., * afirmat că există un 
mare număr de probleme care 
cuprind puncte comune. El a 
Încercat să apere teza „retra
gerii reciproce". Reprezentantul 
aalgonez, firește, a sprijinit po
ziția guvernului american, deși 
președintele regimului de la 
Saigon solicitase o întrevedere 
președintelui Nixon imediat 
după cuvîntarea rostită de ulti
mul la 
pentru 
— a și 
nle, pe 
ciflc.

In cursul săptămînil, decî 
chiar după expunerea planului 
american privind Vietnamul, 
războiul din sud-estul Asiei a 
continuat să facă obiectul unor 
critici hbu proteste fie din 
partea unor marcante persona
lități americane, fie a organi
zațiilor pacifiste. Astfel, William 
Ryan, membru al Camerei Re
prezentanților. refuzînd să se 
pronunțe în favoarea suplimen
tării fondurilor solicitate do 
Casa Albă în vederea finanțării 
războiului din Vietnam, a spus 
că „este absolut necesar să se 
pună capăt acestui război, Iar 
unul din mijloacele care pot de
termina guvernul să-și modi
fice politica în această regiune 
este să nu se aprobe nici un fel 
de sume suplimentare pentru a- 
cest război". Președintele Co
misiei senatoriale pentru aface
rile externe, William Fulbright, 
declara, la 19 mai, că este ne
cesară o revizuire radicală *

14 mai. Întrevederea — 
„armonizarea pozițiilor" 
fost fixată pentru 8 iu- 
insula Midway din Pa-

genereaal 
interven- 
senatorul

politicii 9.U.A. care 
„războaie cronice și 
ții". La rîndnl său, 
democrat Stuart Symington de
clara, de asemenea, că S.U.A. 
„trebuie să înceteze a mai fi 
jandarmul lumii ; să recunoaș
tem necesitatea renunțării la fo
losirea forței militare ca un 
prim mijloc de rezolvare a pro
blemelor litigioase". Numeroase 
organizații pacifiste au organi
zat mitinguri și manifestații 
cerînd „încetarea focului și re
tragerea imediată a trupelor 
S.TJ.A. din Vietnam". Aceste or
ganizații califică războiul din 
Vietnam „drept imoral, el con
travenind tuturor Idealurilor 
omenești".

Poziția exprimată de F.N.E. 
se bucură de un larg sprijin in
ternational. Pe fronturile din 
Vietnamul de sud, trupele ln- 
tervenționiste americane au în
registrat, in cursul ultimei săp- 
tămîni, pierderi serioase, apre
ciate oficial la peste 450 de vieți. 
Majoritatea democrată din Con
gresul american pare nemulțu
mită de încetineala cu care pre
ședintele republican, Richard 
Nixon, rezolvă problemele pro
mise în enrsul campaniei sale 
electorale, constatări amare 
pentru adepțil politicii dure de 
la Washington.

Pe măsura scurgerii timpului, 
„retragerea onorabilă" din Viet
nam, pe care par a o urmări 
unii strategi ai politicii de la 
Washington, devine din ce în 
ce mai greu de obținut. Și a- 
ceasta, datorită abordării de 
către S.U.A. a problemei vietna
meze în conformitate cu oigÂc- 
tivele sale politice șl militare 
din regiune și nicidecum cu cele 
ale poporului vietnamez, vital 
interesat într-o Goluționare 
justă a conflictului.

li de odihnă la bordul

Baterii uuwi spaiidit „;ipunu-iu uu uvui uuminiid uc
odihnă, după ce simhătă au trecut peste ultima și, poate, 
cea mai dificilă etapă a zborului lor spre Lună — intrarea 0 
în zona de gravitație a Terei.

CONGRESUL DE LA DORTMUND

TENDINȚE SPRE

• PENTRU A DOUA XI 
consecutiv. Ia axai safir 
orașe vener*elene 
ciocnirile între politie s. sca
denți, eare manifesta cerind 
guvernului pramai arc* nci 
politici raționale fală de ne
cesitățile învâtăml*t*l*L In 
ciuda ordinalul dai de gu
vern, potrivit căruia aici • 
demonstrație nn va n ptiwi 
să fără o aprobare apcdall. 
vineri, la Vniveraltat— cea 
trală din Caracas, «tndenlB 
au organizat a maniftatlpc 
Poliția a intervenit. Ueind 
uz de bastoane de eaaeinc fi 
de arme pentru a imprășiia 
pe demonstranți. 1* irajal 
Maracaibo, cîteva ate de 
studenți s-au adunat vineri 
in fața rectoratului in rm 
de protest față de măsurile 
represive luate de politie 
împotriva unei demanitralli 
ce avusese loc cu ■ zi Îna
inte.

Situația creată în irmi 
tulburărilor studențești va 
face obiectul unei dezbateri 
în cabinetul de miniștri.

Noua încordare
in relațiile

Peru S. U. A

la tfar*
*raa fie OnUAiza
A&aen* AmuIIb

rte d 
cwte m

a
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dezvoltarea Patagoniei
Situîndu-se din 

punct de vedere al 
teritoriului, popu
lației, produsului na
tional și nivelului do 
trai pe unul din pri 
mele locuri în Ameri
ca Latină, Argentina 
joacă un rol econo* 
mic și politic impor
tant în contextul re
lațiilor inter-ameri- 
cane. Cu toate aces
tea, Argentina este 
confruntată și ea cu 
complexele proble
me ale dezvoltării. 
Tn special sudul tării, 
acel teritoriu târac 
despre care se spune 
că abia pe zece hec
tare poate oferi hra
na □ trei oi, cunos
cut sub numele de 
Patagonia, constituie 
obiectul unor se
rioase preocupări 
ale guvernului. Recu- 
noscînd necesitatea 
integrării Pătagoniei 
Tn economia țării, o- 
ficialitâțils au stabi
lit, încă în urmă cu 
trei ani, un plan de 
măsuri care să adu
că aceasta regiune 
cit mai aproape de 
nivelul de dezvolta
re al restului țării. In 
timpul vizitei sale de 
o săptămînn în loca-

lităfili patagonezi 
Rio Gallegos, Uslw- 
aia, Rawson |i Es* 
quel, în luna aprilie, 
președintele Argenti
nei a amintit dtova 
din proiectele eco
nomice și socialo 
planificate sau afla
te deja în curs do 
realizare, menite sa 
ridice, din punct de 
vedere economic, o* 
ceasta vastă, dar 
foarte slab populată 
regiune (780 000 
lemp, dar nu mai pu
țin pesta o jumătate 
de milion ae locui
tori). Este vorba in
tre altele de barajul 
de pe fluviul Chubut, 
Intrat deja în func
țiune, de o a doua 
hidrocentrală „Cho- 
con — Cerros Colo- 
rados", folosind 
nergia fluviilor Li- 
may și Neuquen, la 
care lucrările 
mează să înceapă. 
Printre realizări se 
numără, de aseme
nea, extinderea por
turilor Puerto Desea- 
do, Ushuaia și Rio 
Gallegos, precum și 
construirea a șase 
aeroporturi, extinde
rea cîtorva termo
centrale, îmbunătăți-

B-

ur-

ote^fiM 
de « 

Airvs dexwt-

rviese și dh topnrf 
că aloc^a
Patagcaiei da bvge- 
hil siatalvi av crasei 
de la <4 niKarde 
pasai ia 1966 la 22 
miliarde pesos m 
1968. Ta plaiorJa 
pentru anii viitori sa 
in len ți or ană ane- 
derao rețelei telefo
nica fi a radiodifu
ziunii, precum și in
troducerea rețetei de 
televiziune. Este însă 
probabil că viitorul 
Patagoniei va depte- 
de în cea mai maro 
măsură de felul am 
va fi soluționată pro
blema exploatării și 
valorificării resurse
lor de petrol existen
ta aici, sarcină în
credințată companiei 
naționale „Yacimien- 
to Petrolifero Fi sca
les". Petrolul urmea
ză să-și facă simțită 
prezența, moment 
așeptat do întreaga 
populație a regiunii.

P. NICOARĂ

O dati deplțiti ri această di- 
fsrojrxte. astrtxuuții Tbomas 
Stafford. Easene Ceman p John 
Ycvog fci Enerpct să transmiți 
o emâsdnne de televiziune în cu
lori- In cele 11 minute cit a 
durat trxr^miria, telespectatorii 
au asistat la un adevărat specta
col. Pentru prim* oară în timpul 
acestui zbor au fost prezentate, 
succesiv, fn aceeași emisiune, Pă- 
rnîraj și Luna. Aceasta a fost 

pc-sr? îl datorita mișcării de ro
tație imprimate cabinei, mișcare 
ce are ea «cop evitarea, pe de o 
parte a unei «opraîncălziri a a- 
cexteii dm cauza razelor solare, 
iar pe de alta, răcire* intensă ca 
urmare a tempera tarii interside- 
ole- Tn imagini, foarte clare de 
altfel, ae pute* distinge foarte

bine insul* Hispaniola din Ma- W 
re* Caraibilor. apoi o porte a 
continentalul no rd-american, a-
ce perii pe alocuri de zipadi. 9

Duminică la on 13.00 (Ort 
București ului), cei trei astronauți A 
s-au trezit după un somn bine- ” 
meritat de pÂte șapte ore, a- 
nunțind că sînt pe recepție prin A 
cunoscuta melodie interpretate 
de Frank Sinatra „Vino să zbori 
cu mine*. Ceman, cu o voce so- 
bră de crainic meteorologic, a 
anunțat ' star ea vremii. „Pe aici 
este un timp splendid. Cei care 
mai sinteți încă în pat vă rog 
să vă sculați- E timpul f* Buna 
dispoziție domnește la bordul 
navei. Thomas Stafford, căpitanul 
navei, a exprimat în timpul con- _ 
vorbirii cu Centrul, dorința ex- 
presă a întregului echipaj : „Nu 
ne dorim nimic altceva, cînd 
vom ajunge pe port-aviouul W 
^Princeton-, decît să facem nn 
duș, înainte de a ni se face con- 
trolul medical**. W

Echipajul navei „A poli o-10“ a 
semnalat printre altele, o ușoară 
creștere * gradului de radioacti- ™ 
vitate la bordul cahinei. „Dar, s 
precizat John Young, nu mai A 
mare decît este necesar pentru a ™ 
efectua o radiografie aentară". 
Totodată, știrile transmise de as- A 
tronauti ar putea determina mo
dificarea radicală a părerilor oa
menilor de știință : „am observat 
pe suprafața Lunii mii de vul
cani- — a annntat Stafford, ceea 
ce contravine cu ipotezele exis- ț 
tente, potrivit cărora pe Lnnă ar 
exista numai cîțiva vnIrani. _

Pînă luni după-amiază, cînd w 
urmează să aibă loc amerizarea 
cabinei Apollo-10“, astronauții

Săptămin* trec*ta s-a* dea- 
fâ*arat La Dortmund lac rării e 
celoi de-al 12-lea Cangres fede
ral al organizației Tinerelul 
socialist din R. F. a Germaniei 
,,Die Falken" (,,Șoimii").

Deși, spre deosebire de alte 
organizații socialiste de tineret 
(„Tinerii socialiști", „Federația 
social-democratâ din invațămîn- 
tul superior"), „Die Falkcn" nu 
este propriu-zis o organizație de 
tineret a Partidului Social-De
mocrat. ea recunoaște acestuia 
rolul de forță politică conducă
toare a mișcării socialiste din 
R. F. a Germaniei, iar relațiile 
cu P.S.D.G. sînt deosebit de 
strinse, similare cu cele ale or
ganizațiilor legate statutar de 
partid.

Din aceste motive, linia poli
tică a „Șoimilor" — cel puțin 
cea promovată de prezidiul fede
ral — a coincis în general cu 
cea a P.S.D.G., concordanța 
punctelor lor de vedere fiind a- 
desea mai pronunțată chiar de
cît cea dintre partid și organi
zațiile sale de tineret propriu- 
zis e.

Ampla mișcare care a cu
prins în ultimii ani tineretul 
vest-german, cererile îndreptă
țite privitoare la reforma 
universitară și la schimbări so- 
cial-politice par însă să nu fi 
lăsat indiferenți nici pe cel 
110 <00 de membri ai Tineretu
lui socialist din R. F. a Germa
niei. Lucrările celui de-al 12-lea 
Congres federal al organizației 
aduc în acest sens o importantă 
confirmare. Adevăratul obiect 
al dezbaterilor de principiu cu 
privire Ia cursul politic al orga
nizației au fost, după cum re
marca FRANKFURTER ALL- 
GEMEINE ZEITUNG, relațiile 
cu Partidul Social-Democrat.

> Mv —_______ — Căci, sublinia același ziar, aripa
vormâi ’r^'m^'it/tnra oentâ- V »‘în»ă • -Șoimilor" n“ egreeaiă 
une televizată și vor continua 
să facă observații asupra functfo- 
nării navei, fotografii ale aștrilor W 
lntîlniți în cale, și vor începe “ i O 1 g. I
pregătirile pentru sosirea pe Pă- t

REALISM POLITIC
act de exiitenț* o* stat 3.
Germane, dar refnzînduA re- 
cunoașterea juridică, iar In pri
vința actualei frontiere de vest 
a Poloniei ie oprise I* o recu
noaștere temporară („pină la în
cheierea tratatului de pace").

Moțiunea cere totodată înche
ierea unui tratat între R. F. » 
Germaniei și R. S. Cehoslovacă 
în care să se stipuleze că pre
vederile acordului de Ia Mdn- 
chen din 1938 sînt „nule și nea
venite Incepînd de la semnarea 
acordului". Și în această pri
vință se observă o mai mare 
consecvență a „Șoimilor" în 
tomparație cu P.S.D.G., care la 
Congresul de la Bad Godesberg 
accepta „injustețea de la bun 
început", dar nu și „nevalabili- 
tatea de la bun început" a aces
tui dictat.

In toate aceste trei problemo 
fundamentale ale politicii exter
ne vest-germane Congresul Ti
neretului socialist din R. F. * 
Germaniei, „Die Falken", a adop
tat deci poziții mai clare și mai 
realiste decît cele ale P.S.D.G. 
Ramîne de văzut în ce măsură 
acest pas înainte pe calea rea
lismului politic va putea să in
fluențeze în viitor și asupra li
niei partidului, mai ales avînd 
în vedere că și în cadrul aces
tuia aripa de stingă, reprezen
tată de organizațiile de land 
din Hessa-Sud și Schleswig-Hol
stein, se situează pe poziții ase
mănătoare. Avînd în vedere 
presiunea de jos asupra organi
zației, pare mai puțin probabil 
ca această moțiune să fie o sim
plă manevră electorală, care ar 
fi subminat mai degrabă decît 
ar fi întării poziția P.S.D.G., 
față de care „Șoimii" rămîn fi
deli și după acest congres.

„cârmi reformist, 
al prezidiului

Noi incidente
in Malayezia

KUALA LUMPUR 25 (Ager- 
presU — După o scurtă pe
rioadă de cal™, care ■ urmat 
puternicelor incidente otesnăe 
1* 13 mai între diversele grupări 
etnice din Malayezia, noi forțe 
polițienești an fort dispersate 
dummică In capitala țării. In 
turna izbucnirii unui 
incendiu, care a distrus 7 ma
gazine și mai multe case parti
culare. Vicepremieml Malaye- 
zian, Tun Abdul Razak, a anun
țat că vor fi luate măsuri se
vere împotriva incendiatorilor.

In cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, în cartierele 
mărginașe ale capitalei s-au 
auzit numeroase focuri de armă.

puternic

LA DOLCK VTTA — rulează la 
Patria (orele 0JS ; 13 ; 16,38 ; 20). 
AM DOUA MAME ȘI DOI TAȚI 
— rulează la Republica (orele 9,30; 
1L45 ; 14 ; 11,30 ; 10,45 ; 11). PRIN
ȚUL NEGRU — rulează la Lucea
fărul (orele 1,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16.15; 
mo ; 21), București (orele 9 ; 11.15 ; 
13J0 ; 16 30 ; 18.«5 ; 21). VIȚE
LUL DE ALB (ambele se
rii) — rulează la Festival (orele 
9 ; 12,30 ; 15 ; 19,45). A TRAI PEN
TRU A TRAI — rulează la Favorit 
(orele 1£ ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).
ROȘII $1 ALBII — rulează la 
Central (orele 19.30 : 21). A TRAI 
PENTRU A TRAI — rulează la 
orele 9.15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45).
TARZAN. OMUL JUNGLEI — ru
lează la Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 j 10,30 ; 29.45) ; Melodia 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) : Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,13 : 18.38 ; 28.45) : Flamura 
(orele 9 ; 11,13 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) . PENTRU TNCA PUT’NI 
DOLARI — rulează la Lumina 
(orele 1,15—18 în continuare

18.30 ; 20,45) ; PRINȚESA TRISTA
(In programul de dimineață) : 
Cosmos (orele 15.S0 ; 20,15). ADIO 
GRINGO — rulează la Doina (ore
le 11,30 ; 13,45 ; 11 ; 18,15 ; 20,30).
Program pentru copil (orele 9—10 
dimineața ; Lira (orele 15,30 ; 18) ; 
Giule$ti (orele 15.» ; 18 ; 20,30).
CONTEMPORANUL TAU... (am
bele serii) — rulează la Union 
(orele 19). NOAPTEA (orele 16). 
PE PLAJELE LUMII — rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21). ÎN UM
BRA COLTULUI — rulează la Fe
roviar (orele 8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 
16 ; 18,30 , 21) ; Excelsior (orele 
9,45 ; 12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20), Floreas-
ca (orele 9 : 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Aurora (o-
rele 9 ; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30) 
ASASINATUL S-A COMIS LUNI 
— rulează la Grivița (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Tomis (orele *
în continuare ; 18)
ROYCE-UL GALBEN 
la înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). LA EST DE EDEN — rulează 
la Buzesti (orele 15,30) ; ILUZII 
(orele 18). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA — rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,15 în con
tinuare 18,30 ; 20,45) ; Arta (orele 
9—15,45 !n continuare ; 18,15).

Grivița 
16 ;

9,30—15,30 
ROLLS 

— rulează

COMEDIANȚII — rulează la Bu
cegl (orele fl—14,30 în continuare ;
17.30) . CRIMA ÎN STIL PERSONAL
— rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18) . RĂUTĂCIOSUL ADOLES
CENT — rulează Ia Drumul SărJÎ 
(orele 13 ; 17,30 : 20). RISCURILE 
MESERIEI — rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). PIPELE — 
rulează la Cotrocenl (orele 20,30) 
URLETUL LUPILOR — rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30 ; 18) ; Vii
torul (orele 20,30). ASTA SEARA 
MA DISTREZ — rulează la Viito
rul (orele 15.30 ; 18). PE URMELE 
ȘOIMULUI — rulează la Volga 
(orele 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30). Vitan (orele 15,30 ; 18;
20.30) . PARADISUL INDRAGOS-
TIȚILOR — rulează la Miorița 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
PAȘA — rulează la Moșilor (ore
le 15,30 ; 18), CRĂCIUN CU ELI- 
SABETA — rulează la Moșilor 
(orele 20,30). BEKET — rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 19). APELE 
PRIMĂVERII — rulează Ia Munca 
(orele 16); SPARTACUS (orele 18). 
CĂSĂTORIE PRIPITA — rulează 
la Flacăra (orele 16,30 ; IE). COMI
SARUL X (orele 20.30). RIO BRA
VO — rulează la Rahova (orele 
15,30 ; 18). VREMURI MINUNATE 
LA SPESSART — rulează la Pro
gresul — (orele 15,30 ; 18 ; 20,30),

apropiat 
P.S.D.G., al prezidiului federal 
al organizației", eare i se pare 
ineficace. Ea vede în democra
tizare nu numai o extindere 
treptată a participării în toate 
domeniile (lozinca congresului : 
„Pentru democratizare și parti
cipare"), ci însăși realizarea 
în practică a socialismului. Re
prezentanții aripei stingi între 
cel 149 de delegați la congres 
au cerut, în locul reformelor 
parțiale și lente, o „luptă pentru 
socialism". împotriva „sistemu
lui capitalist al opresiunii".

Reproșurile adresate de el 
prezidiului, în sensul că acesta 
nu a putut găsi o soluție pro
blemelor puse de mișcarea con- 
testatară a tineretului, refuzînd 
să preia, în cadrul acesteia, un 
rol activ, trădează îngrijorarea 
unei importante părți a orga
nizației că aceasta ar putea 
pierde sprijinul de masă și in
fluența in rindul tineretului.

Dilema apărută în problem* 
orientării politice a organizației 
(spre P.S.D.G. sau spre tineretul 
contestatar) a fost rezolvată în 
cele din urmă prin adoptarea 
de către congres a unei poziții 
de mijloc, deschisă atît spre co
laborarea cu 
mișcarea de 
poziție s-a 
moțiunea de 
adoptată de 
se cere recunoașterea frontierei 
Oder-Neisse și a Republicii De
mocrate Germane și care preco
nizează în acest scop tratative 
pe bază paritară între cele două 
state germane.

Atit poziția față de R.D.G., cît 
șl de frontiera Oder-Neisse 
constituie o îndepărtare de po
ziția Partidului Social-Democrat, 
care la ultimul său congres, fă
cuse și el un oarecare pas îna
inte, declarîndu-se dispus sa ia

P.S.D.G. cit și eu 
tineret. Această 
concretizat și în 
politică externă 

congres, prin care

IOAN TIMOFTE 
RAZII. ȘTEFAN

MARELE ȘARPE — rulează Ia 
Pacea (orele 18 ; 20,15). NUMAI 
O SINGURA VIATA — rulează la 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

GRÂDINI-CINEMATOGRAFE

PRINȚUL NEGRU — rulează la 
STADIONUL .. ............ ~ ..........
20.15) ; Doina
DOUA MAME ȘI 
rulează la Festival (orele 20,15) 
TARZAN OMUL JUNGLEI — Ex
poziția (orele 20,15) ; Arenele Li
bertății (orele 20,15). LA EST DE 
EDEN — rulează la Buzești (orele
20.15) . COMEDIANȚII — rulează 
la Bucegl (orele 20). PROFE
SIONIȘTII — rulează la Unirea 
(orele 20,15). ADIO, GRINGO — ru
lează la Lira (orele 20,15). ÎN UM
BRA COLTULUI — rulează la Au
rora — (orele 20,15). NOAPTEA E- 
FACUTA pentru... a visa — 
rulează la Arta (orele 20,15). VERA 
CRUZ — rulează la Vitan (orele 
20,15). RIO BRAVO — rulează la 
Rahova (orele 20,15). TATA DE 
FAMILIE — rulează Ia Prcgresul 
(orele 20,15).

NICNIC — ora 20,00 ; Studioul 
I.A.T.C. : BACANTELE — ora 
19,30 ; Ansamblul „Perinita" (Sala 
Savoy) 1 PERINIȚA MEA — ora 
20,00 ; Teatrul de estradă „Ion Va- 
fillescu" J HANUL MELODIILOR 
POPULARE — ora 20,00.

DINAMO (orele 
(orele 20,15). AM
— DOI TAȚI —

LUNI, 26 MAI

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie :

LUNI, 21 MAI

• 17,M Telex TV * 17,M — Lu
mea copiilor : Biblioteca lui Aș- 
chiuțfi • 17,50 — Limba francezâ. 
Lecția 60 « 18,15 Pentru pionieri 
șl școlari Ex-Terra '69 • ÎS,<5 
Muzică interpretată de corul An
samblului „Ciocîrlla“ » 19,00 Ate
neul tineretului : Anchetă TV ca 
elevi din clasa a xn-a al Liceului 
„Gh. Lazăr" din Capitală • 19,3» 
Telejurnalul de seară 1 Buletin 
meteorologic p 20,00 Roman foile
ton „Lunga vară fierbinte" (IV) 
după William Faulkner • 20,St 
Cronica muzicală de Smaranda 
Oțeânu • 21,05 „Steaua fără nume- 
— emlslune-concurs de muzică u- 
șoară (Prezintă Dan Deșliu) » 22,11 
Cadran — emisiune de actualitate 
internațională • 22,40 Gong — cro
nica dramatică : Teatru românesc 
peste hotare • 23,05 Telejurnalul 
de noapte.
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