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Scurt calendar de
sfîrșit de an școlar

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA H, NR.

Tovarășul Eugen Blideanu, 
director general în Ministerul 
Invățămîntului, a răspuns in
vitației noastre de a ne ajuta 
■ă alcătuim un asemenea ca
lendar.

— Astăzi (sîmbătă n.a.) au 
încheiat anul școlar 1968—1969 
elevii claselor I—VIII ale 
școlii generale. Intr-un fel, ei 
au intrat în vacanță. Mai au 
însă de parcurs două eveni
mente.

Pentru elevii claselor a VIII- 
a, urmează concursul de admi
tere — fie în clasa a IX-a a 
liceului, în anul 1 al liceelor 
de specialitate, fie în anul 1 
al școlilor profesionale. La

Alături de întregul nostru popor, intr-o atmosfera de munca entuziastă

TlNĂRA GENERAȚIE INTIMPINĂ CU REALIZĂRI REMAR
AL PARTIDULUI

Cercetarea trebuie să devanseze FAPTE DIN MAREA
nevoile producției CARTE A ÎNTRECERII

Proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-Iea al partidului 
marchează trecerea la o nouă 
etapă a dezvoltării societății 
no^gre socialiste, superioară ce
lor parcurse cu succes pîna în 
prezent prin rolul deosebit de 
important acordat folosirii cuce
ririlor revoluției tehnico-știintifi- 
ce contemporane în procesul de 
edificare a unei economii mo
deme, la nivelul țărilor avansate. 
Una din caracteristicile majore 
ale acestei etape constă în pro
movarea științei la rangul de 
factor determinant al producției 
de bunuri, atît materiale cît și 
spirituale, în sporirea substan
țială a rolului acesteia în cadrul 
forțelor de producție, în partici
parea ei activă și directă la toa
te formele progresului general al 
societății.

Afirmarea hotărîtă a faptului 
că dezvoltarea economiei este 
condiționată într-o măsură tot 
mn^gnare de ridicarea potenția
lului științific și tehnologic,
creează științei o poziție și o
responsabilitate de prim plan,
subliniate de legarea dezovltarii

Acad. NICOLAE 
TEODORESCU

de 
în 

cu-

economiei în mod esențial, 
capacitatea de a introduce 
practica economica și socială 
ceririle științei și tehnicii.

Toate sectoarele economiei tre
buie să beneficieze din plin de 
forța de pătrundere, de analiza, 
de înțelegere, de aprofundare, 
de sinteză, de organizare și de 
stimulare a metodelor și instru
mentelor cercetării științifice. In 
acest scop, o orientare mai ho- 
tărîtă și mai multivalentă a efor
turilor cercetării spre rezolvarea 
marilor probleme legate nemij
locit de dezvoltarea diverselor 
sectoare ale economiei se impune 
cu necesitate.

Directivele plasează științele 
tehnice în centrul cercetării ști
ințifice, acordînd o precădere 
domeniilor modeme ale acestor 
științe, enumerînd automatica, 
cibernetica, teoria informației, 
microelectronica, energia nuclea
ră, mecanica fină și optica. Prin

aceasta se afirmă, implicit, șl e- 
seuțialitatea științelor matema
tice în dezvoltarea acestor 
ramuri ale științelor tehnice de
oarece ele sc caracterizează toc
mai printr-o matematizare avan
sată. Cu deosebita satisfacție se 
cuvine si relevăm rolul deose
bit de important ce revine pe 
numeroase planuri științelor ma
tematice în dezvoltarea economi
ei, științei, tehnicii și culturii 
naționale. Intr-adevăr, larga ex
tindere pe care o vor lua auto
matizarea, modernizarea activi
tății d6 conducere și planificare, 
impun extinderea tehnicii de 
calcul și prelucrării datelor, pro
movarea ciberneticii și informa
ticii în producție și gestiune.

Atingerea acestor obiective 
covîrșitoare ca amploare, răs
pundere și importanță la scara 
națională, nu poate fi realizată 
fara contribuție esențială, indis
pensabilă a științelor matematice. 
Promovarea metodelor avansate 
de planificare, conducerea și or
ganizarea proceselor economice

(Continuare în pag. a ll-a)

• ÎN INDUSTRIA SIDE
RURGICA. Succese importante 
in in tini pini rea Congresului ai 
X-lea al P.C.R. și aniversării 
unui sfert de veac de la eli
berarea patriei obțin siderur- 
giștii. In lunile aprilie și mal, 
bunedorenii au adăugat celor 
C «M tone de oțel dat peste plan 
in primul trimestru al anului 
alte 4 MB de tone. Rezultate a- 
semănltoare au obținut și aide- 
rurgiștii re$i;cnl, care In ace
leași luni au dublat cantitatea 
de oțel realizat! peste plan iu 
primul trimestru.

In întreprinderile unde pri
mul trimestru al anului s-a În
cheiat cu unele râmineri in 
urmi iu realixaraa planului. 
Întrecerea a lost axată pe re
cuperarea pierderilor. Astfel, 
la uzina „Oțelul Roșu", restan
ța de pe trimestrul I a fost 
integral recuperat! în luna a- 
prilie, iar succesele obținute In 
mai au făcut ca planul în pri
mele cinci luni ale anului să 
înregistreze o depășire de a- 
proape 2 080 tone de oțel. Șl la 
Galați, In lunile aprilie s-au 
recuperat din restanțele primu
lui trimestru aproape 6 000 tone 
de oțel. Sporirea producției de 
oțel la acest marc combinat al 
țării este facilitată în perioada 
următoare de intrarea recent 
în funcțiune a celui de-al trei
lea convertizor.

• IN JUDEȚUL CON
STANȚA. In primele cinci luni 
ale anului, întreprinderile in
dustriale din Județul Constanța 
au înscris importante succese 
pe graficul întrecerii desfășu
rate în cinstea Congresului al 
X-lea al partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei. Astfel, planul produc
ției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 102 la sută, cel al 
producției marii In proporție 
de 112,3 la sută, iar productivi
tatea muncii a fost depășită 
cn 1,1 la sută.

In această perioadă i-iu dat 
peste plan produse In valoare 
de peste 35 5M HO lei, printre 
care 733 tone acid sulfuric, 530 
tone îngrășăminte chimice, 
1 203 tone celuloză și hîrtie, 
410O tone ciment, 13 000 mp 
țesături de lină șl alte produse. 
De asemenea, au fost depășite 
cu 10 CM 100 ]e| livrările prevă
zute la export.

Producția globală realizată 
peste plan In această perioadă 
reprezintă aproape 70 la sută 
din angajamentul luat pe între
gul an de întreprinderile In
dustriale din Județ.

(Agerprei)

Maistrul oțelar Ion Anghinoiu 
și Aurel Terenjan de la con
trolul tehnic de calitate sînt 
de aceeași părere: șarja a 

ieșit foarte bună 1

I.
Foto: C. CIOBOATĂ

Dificultățile timpului nefavorabil au fost 
depășite I Pe cînd și cele organizatorice ?

■ 1
Cine trece zilele acestea prin 

piața Giurgiu-oraș ce concen
trează cîteva zeci de mii de sala- 
riați (prin dezvoltarea unității 
lor economice existente, dar mai 
ales prin apariția altora — nu
mărul acestora fiind într-o con
tinuă creștere) și care se află 
în epicentrul unei importante 
zone legumicole, este contrariat 
de golul existent în aproviziona
rea cu unele legume de sezon — 
produse care în grădinile din 
unitățile aflate în jurul munici
piului se găsesc din abundență 
— de inexistenta mercurialului, 
dispărut din nu știm ce „dispo
ziții" astfel că prețurile sînt lă
sate la discreția producătorilor. 
(Tovarășul Ion Bocăneț, admi
nistratorul pieței afirma că or
dinul a venit din partea Oficiu
lui județean de prețuri prin per
soana inspectorului Nilvan). Iată, 
de pildă, mazărea verde. Din 
acest produs de sezon unitățile

de desfacere ale C.L.F. nu au 
nici un bob. Nu mai vorbim de 
ceapă, vinete, castraveți și alte 
legume ce au încetat de mult a 
mai fi trufandale.

Este oare un motiv chiar așa

este nerespectarea contractelor 
încheiate cu producătorii, în 
speță cu cooperativele agricole 
de producție. Și din numeroa
sele exemple oferite, din cerce
tarea stării de lucruri întîlnită

CONSTATĂRILE NOASTRE PRIVIND APROVIZIONAREA 
CU LEGUME A MUNICIPIULUI GIURGIU

de serios pentru care mazărea și 
celelalte produse legumicole nu 
se găsesc și la unitățile C.L.F.- 
ului ? Întrebarea ne conduce că
tre tovarășul Dumitru Teașcă, 
șef adjunct al centrului de le
gume și fructe din municipiul 
Giurgiu. Cauza principală — ne 
spune dînsul — și asta nu numai 
în ceea ce privește mazărea —

pe piața Giurgiului și în co
munele din apropiere ne putem 
ușor convinge că explicația este 
reală, dar nu de neevitat, că mă
surile care să impună respecta
rea obligațiilor contractuale sînt 
anemice și, ca urmare, au o 
slabă și tardivă eficiență. Astfel 
de cauze au făcut ca în ultima 
perioadă C.A.P. Drăghiceanu,

care acea contract cu C.L.F. pen
tru 42 tone ceapă, să predea 
numai 7 tone. C.A.P. Chiriacu 
trebuia să predea, prin contract, 
20 tone de spanac. N-a predat 
C.L.F.-ului nici măcar un fir, 
deși a aotrt din abundență acest 
produs. Cazuri elocvente de ne- 
respectare a contractelor am în- 
tilnit și la C.A.P. Braniște. Cu 
toate că de aici trebuiau să plece 
pe piața de stat 70 de tone de 
varză timpurie, pînă acum nu 
s-a predat nici un gram pentru 
că președintele refuză pur și sim
plu să-și onoreze obligațiile. O 
atare hotărîre era explicată de 
către președintele C.A.P. de la 
Braniște prin obținerea unui preț 
mai avantajos. Dar, oare, au co
operatorii vreun avantaj de pe 
urma unor astfel de procedee ?

IORDACHE BODEA

(Continuare în pag. a ll-a)

C. s. GALAȚI

OAMENII
PERFORMANTELOR

timpul cuvenit au fost anun
țate datele de concurs și 
schimbările survenite în des
fășurarea acestuia. Anul a- 
cesta debutează clasa a IX-a 
a școlii generale de zece ani, 
așa că un număr de elevi, 
care nu vor fi cuprinși în alte 
categorii de școli, vor urma 
clasa a IX-a obligatorie.

Am mai avut prilejul să 
consemnez în ziarul dv. în ce 
va consta debutul școlii ge
nerale de zece ani. Ceea ce 
vreau să adaug acum este doar 
faptul că, recent, printr-un 
ordin al ministrului învâță- 
mîntului, a fost aprobat- și pu
blicat, planul de învățămînt 
pentru școala generală de zece 
ani. Principial și organizato
ric, începutul activității clasei 
a IX-a a fost pregătit. Ur- 

• mează măsurile gospodărești, 
dacă le pot spune așa, din fie
care județ.

Al doilea eveniment, de data 
aceasta cuprinzînd elevii cla
selor I—VII, dar și pe elevii 
celorlalte clase, îl marchează 
serbările de sfîrșit de an din 
15 iunie. Putem spune că 15 

1 A iunie constituie punctul ter- 
w minus al anului de învățămînt, 

momentul cel mai frumos. 
£ Propriu-zis, de aici începe va

canța.
— Pînă la vacanță, cum am 

ț aflat în cadrul recentei confe
rințe de presă, mai sînt de 
consemnat cîteva evenimente 0 ore fac parte din viața șco- 

■ Iară.
— Intr-adevăr, asemenea e- 0 venimente există și merită 

consemnate.
Mal întîi, ne aflăm în plină 0 desfășurare a bacalaureatului 

primei promoții a clasei a XII- 
a. Rezultatele de început ne 0 dau dreptul să sperăm la un 
bilanț de prestigiu al absol- 

• venților de liceu, și să ne gîn- 0 dim că se vor prezenta la ur
mătoarea treaptă de învăță- 
mint — facultăți și școli post- 0 liceale — candidați mai bine 
pregătiți.

A Apoi, mai sînt evenimente 
care finalizează activitatea 
extrașcolară a elevilor. Zilele 0 de 7 și 8 iunie au fost dedicate 
artei școlare. La București, 
Cluj, Timișoara, Galați, Iași, 0 Craiova și Tg. Mureș s-a des
fășurat faza zonală a con
cursului cultural artistic al e- 0 levilor din licee licee de spe
cialitate și școli profesionale, 
reunind premianții de la fa- 0 zele anterioare : 12 000 de elevi 
din cei 180 000 care s-au în-

in vedere, acum, și perfectarea trecut pe scena concursului, 
unui nou proces de elaborare 0 In de 12_13 }

Tinarul inginer continua j la finaJul acestui
ne vorbească rar, foarte con- __ _ acestui
centrat, despre alte preocu-^concurs faza republicana, 
pari ale colectivului de oțelari care se va desfășura în Bucu- 
cum ar fi economisirea fontei reȘti. Un final artistic închi- 
t u-j o x x- , x nat celor doua mar; «■veni-Uch.de, întrețmerea I» viața poporului
țiune a melanjorului pîna la nostru — Congresul al X-Iea 
desăvîrșirea celui de-al doilea al partidului și aniversarea fi
șau despre obținerea capetelor gk liberării patriei.
de lănci pentru oxigen, care ‘ Concomitent, va avea loc 

vernisajul Expoziției naționale
ION CHIRIC ^fcde artă plastică a elevilor din 

r licee, licee de artă și școli 
(Continuare in pag. a ll-a) profesionale — ediția a Il-a

La dialogul realizărilor de 
pe platforma siderurgică gălă- 
țeane, oțelaTii evidențiază b 
depășire a planului pe luna mai 
cu 4 200 tone oțel, precum și 
cîteva recorduri : șarje elabo
rate în 38—39 minute în loc de 
51, sau elaborarea a 12 șarje pe 
schimb în loc de 7. Ei sînt oa
menii performanțelor și cred 
că nimeni nu așteaptă cu mai 
multă nerăbdare intrarea în 
funcțiune și a celui de-al doilea 
furnal, primul nereușind să sa
tisfacă setea de fontă a con
vertizoarelor. Abia atunci, ei 
vor putea arăta cu adevărat de 
ce minuni sînt în stare. Pînă a- 
tunci, entuziasmul și priceperea 
lor se materializează și în îm
bunătățirea parametrilor insta
lațiilor.

— Am reușit, ne mărturisește 
tînărul inginer George Drișcu, 
șef adjunct de secție, să du
blăm durabilitatea căptușelii la 
convertizoare prin aplicarea u- 
nor noi măsuri tehnice de 
funcționare, prin îmbunătățiri 
aduse sistemului de înzidărire 
și procesului tehnologic de e- 
laborare, mai ales, obținînd un 
ritm de lucru optim prin re
ducerea pe, cît posibil a stațio
nărilor mici dintre șarje. Avem
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Ediția a XVIII-a a „Europenelor" 
de box a luat sfirșit
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de Fănuș Neagu

JUVENTIȘTII

Ion Șerban — nou 

record republican la 
înălțime

PENTATLONUL ATLE
TIC ȘCOLAR

Premieră pionie 
rească la carting

SUCCES
AL BOXULUI 

ROMÂNESC
• Constantin Ciucâ, Aurel Dumitrescu, Ca- 

listrat Cuțov și Ion Alexe - campioni 
europeni

• Victor Silberman și Ion Monea - meda- 
liați cu argint; Ion Covaci - medalia de 
bronz
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CONSTANTIN CIUCA AUREL DUMITRESCU

CALISTRAT CUȚOV 

CUNOSCUȚI ZIARIȘTI Al

ION ALEXE

____ ,____ I PRESEI SPORTIVE DIN EUROPA 
COMENTEAZĂ PENTRU CITITORII „SCÎNTEII TINERETU

LUI" PARTIDELE FINALE. (PAGINA A III-A).
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— care va fi găzduită în in
cinta Ateneului.

Sportivi școlari înscriu în 
calendarul sfirșitului de an 
școlar o ediție jubiliară a con
cursului republican al elevilor, 
cu prilejul împlinirii a două
zeci de ani de la primul cam
pionat de acest fel. Pînă la 
startul final, pe terenurile de 
sport s-au întrecut peste o 
sută de mii de elevi. In Bucu
rești, între 16 și 21 iunie, 1200 
de elevi din întreaga țară se 
vor întrece în cadrul a cinci 
discipline sportive.

— Vom informa cititorii 
noștri pe larg asupra campio
natului in preajma desfășu
rării lui...

— N-am încheiat încă a- 
genda pe care m-ați rugat s-o 
alcătuiesc. Am lăsat la sfîrșit, 
cu intenție, o manifestare șco
lară mai deosebită. Este vorba, 
de data aceasta, de un eveni
ment cu caracter internațional, 
care va fi găzduit, pentru a 
treia oară, în țara noastră, 
între 5 și 20 iulie se desfă
șoară, sub patronajul unei co
misii de pregătire, formată din 
cunoscuțl oameni de știință 
români, olimpiada internațio
nală de matematică, aflată — 
de cînd a fost inițiată, la pro
punerea tării noastre — la a 
Xl-a ediție. Și-au anunțat 
participarea, pînă acum, 13 
țări, printre care: Anglia, 
Austria, Bulgaria, Franța, 
U.R.S.S.

Există și evenimente care 
fac parte din viața școlară, 
deși nu-i vizează direct pe 
elevi, ci pe profesorii lor. In 
30 iunie, ca-n fiecare an, se 
sărbătorește ziua învățătoru
lui și vor fi omagiați cei 
180 000 de dascăli. La în
ceputul lunii iulie, va fi re
partizată la catedre, noua pro
moție de profesori, cîteva mii 
de absolvenți ai facultăților, 
în timp ce elevii vor fi în 
vacanță, o parte din profe
sori va fi cuprinsă în cursuri 
de perfecționare. în prima e- 
tapă, vor fi cuprinși profesorii 
de fizică, chimie, biologie — 
19—29 iunie; apoi, profesorii 
de matematică — între 1—15 
iulie. Intre 24—28 iunie, ca
drele didactice care predau, 
ori vor preda la clasele întîi 
cu copil de șase ani, vor avea 
ocazia să se clarifice asupra 
problemelor specifice pe care 
le ridică activitatea la această 
clasă, să realizeze un util 
schimb de experiență. Profe
sorii care vor preda la clasele a 
IX-a a școlii generale de zece 
ani, vor beneficia de îndru
mări speciale în perioada 1 
și 15 septembrie, vor avea loc 
cursuri de pregătire cu cei 
care îndeplinesc funcția de 
consilieri ai orientării profe
sionale între 1—15 iulie, iar 
între 1—20 iulie se organizează 
la Sinaia cursurile de vară 
pentru profesorii de limbi 
străine, cursuri ce se vor 
bucura ca-n fiecare an, de par
ticiparea unor lectori din alte 
tiri.

t,. ®>.

RmMh! presei ea factor 
concret al propagandei ideo
logice este atît de mare si 
poate fi atît de efioace incit 
stilai presei, modul el de 
manifestare este o problemă 
de importantă maximă. Ti
rajele în care apar cotidie
nele noastre ating la un loc, 
într-o singură zi, milioane dc 
exemplare. E normal să 
deducem deci că milioane 
de cititori consultă zilnic 
ziarele. Intr-o societate mo
dernă presa constituie un 
mijloc de informare absolut 
necesar. Informarea nu este

„PRESA:

informare și 
influențare*

SÂNZIANA POP

însă un factor în sine. Fată 
de evenimentele care se 
comunică, temperamental, 
afectiv^ si logic, cititorul tre
buie să ia o atitudine. Atitu
dinea cititorului depinde, de
sigur în mare măsură, de 
personalitatea lui, de con
vingerile pe care le împăr
tășește si pe care presa i le 
confirmă sau nu. Dar atitu
dinea cititorului poate și 
trebuie să depindă și de fe
lul în care presa, de felul In 
care ziaristul, redactorul u- 
nui ziar știe să mijlocească 
informarea pentru ca ea să 
parvină publicului. Informa
re înseamnă și influențare. 
Opinia publică poate si tre
buie sa fie influențată de 
presă. Numai astfel se 
poate afirma rolul activ a! 
articolului de ziar, eficiența 
lui totală. O rubrică pe care 
o citești ?ntr-un mod neutru,

(Continuare în pag. a Il-a)
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La Făgăraș au avut loc du
minică manifestări prilejuite de 
aemlcentenarul Liceului nr. 1 
din localitate. Au participat ca
dre didactice, elevi de azi și de 
odinioară ai liceului, precum și 
reprezentanți al Ministerului 
Invățămîntului șl ai organelor 
județene de partid.

La adunarea festivă, care a 
avut Ioc la Casa de cultură din 
localitate, au luat cuvîntul prof. 
Remus Popovici, directorul li
ceului, Ștefan Antoniu, secretar 
al Comitetului județean Bra
sov al P.C.R., acad. Remus Rfi- 
duleț, fost elev al liceului, eleva 
Dorina Pușcă, absolventă din a- 
cest an, secretara Comitetului 
U.T.C. pe școală.

Participanta la festivități au 
vizitat expoziția elevilor oglin
dind activitatea școlii.

î>upă festivitate a fost dezve
lită placa comemorativă, așe-

zată pe zidul liceului, care poar
tă inscripția : „Cu ocazia ani
versării a 50 de ani de învă- 
țămînt liceal în țara Făgărașu
lui 1819—1969, la Liceul nr. 1 
din Făgăraș se dezvelește aceas
tă placă comemorativă, 8 iunie 
1069“.

Cu acest prilej, a fost adoptat 
textul unei telegrame adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, prin care 
corpul didactic al școlii semi
centenare încredințează condu
cerea partidului șl ■ talului, că 
va ridica pe nn plan superior 
eforturile de a transmite elevi
lor cele mat Înalte valori 
științei și culturii naționale 
universale, sădind In sufletul 
ne re tul ui dragostea față

■le
«1 

ti
de

muncă, pasiunea pentru studiu, 
prefuirea tradițiilor progresiste 
ale poporului nostru, devota
mentul nelimitat ți dragostea 
fierbinte față de poporul nos
tru drag, fată de scumpa noas
tră patrie Republica Socialistă 
România.

Însuflețiți de istoricele eveni
mente pe care le întâmpinăm în 
acest an, cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării patriei și Con
gresul al X-lea al partidului, 
precum șl de grija permanentă 
pe care o acordați dezvoltării 
invățămîntului __ _r___
telegramă — «intern hotârîți să 
ne sporim șl mal mult strădu
ințele pentru a pregăti tînăra 
generație la nivelul cerințelor 
șl încrederii acordate de partid 
corpului didactic, contribuind ou 
abnegație șl entuziasm la for
marea spirituală a omului nou 
— viitor constructor al comunis
mului fu patria noastră.

se spune in

ELE
Cu prilejul celei de-a 35 a ani

versări a stabilirii relațiilor diplo
matice intre România șl Uniunea 
Sovietică, Intre ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Măneseu, ți 
ministrul afacerilor externa al

« DUMINICA A SOSIT In Ca
pitală delegația tineretului liber 
austriac (F.O.J.) conduafi de Franz 
Mlvolasch, secretar al C.C. al 
F.O.J. cart, la invitația C.C. ei 
U.T.C. va facă o vizită în țara 
noastră.

La loaira, pa aeroportul Bftneaaa,

9

RAME
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut 
loc un schimb de telegrame de fe
licitare, prin care se exprimă con
vingerea că relațiile da prietenie 
<1 colaborare dintre cele două țări 
se vor dezvolta continuu, In Inte
resul ambelor popoare.

■ fost da tați toxarăaul Gheorghs 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
Dumitru Gheorghlșan, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., prim se
cretar al Comitetului U.T.C. al 
municipiului București și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

CRONICA • CRONICA • CRONICA

• PLASTICĂ

Pe scenă-arta școlară
Sîmbfită șl duminică, în MP*® 

puncte ale țării — la București, 
Cluj, lași, Timișoara, Galați, Tg. 
Mureș șl Craiova — șl-au dat în- 
tllnlre elevii artiști amatori, în 
cadrul fazei finale a Concursului 
cultural-artistic al elevilor din li
cee, licee de specialitate, școli 
postllceale șl școli profesionale.

în ziarul de astăzi, vă prezentăm 
cîteva secvențe ale concursului 
desfășurat pe două scene ale Ca
pitalei. — cuprlnzînd elevi din 
Județele Ilfov, Ialomița, Prahova, 
Dîmbovița, Constanța șl Teleor
man ___
publicăm alte asemenea 
din celelalte zone.

Un juriu prestigios a 
întrecerea artistică din 
strădulndu-se să realizeze 
îndeajuns de greu de 
mai cu ieam& etnd to afli în fața 
a 250 de elevi artiști amatori ve- 
nlțl Ia concurs cu dorința, șl am
biția, să cîștlge. în fața atîtor ta
lente — să acorde distincțiile con
cursului celor mal buni din cel 
mal buni.

Cîțiva membri al juriului ml-au • 
împărtășit succint Impresiile lor.

„Glodurile ce ne-au frflmîntat în

urmînd ca mîîne să msl 
secvențe
patronat 
Capitală, 
un lucru 
realizat,

tot acest răstimp le-aș putea con
cretiza în două Idei : restul a fost 
emoție, dăruire artistică, spirit da 
întrecere, talent. Uniunile da crea
ție ar trebui sl-șl îndrepta mal 
muft atenția asupra aeolllor, căci, 
de fapt, aici există o adevărată 
pepinieră de talente. Mă gindesc, 
apoi, că la dispoziția echipelor de 
elevi ar trebui ti a tea cele mal 
perfecționate mijloace tehnice 
pentru a-|! valorifica aceste talen
te** — ne-a apus compozitorul Vi
sile Veselovschl.

..In concura, s-a remarcat pre
zenta masivă a formațiilor de dan
suri folclorice, frumusețea costu
melor, acuratețea eu care an lost 
aleea șl armonizata plastie, cul
tele de dansuri, pistrlndu-se cu 
grijă nota specifică a fiecărei zone 
folclorice- — a adăugat coregraful 
Sandu Feyer. Aetrita Elena Se
reda fl-a exprimat mirarea în 
fața num Irul ui mic de recitatori 
prezențl în concura, dar a apre
ciat cu căldură fiorul emoțional 
al recitatorilor care au venit pa 
acenl cu producții literara pro
prii .
VEBONICA BtRLADBANU

Presa
(Urmare din pag. II

un articol care nu are con
cluzii mobilizatoare poate ■* 
nici nu apară. In mod ne
cesar, un articol trebuie să 
fie pledoarie, indiferent că 
are un caracter economic, 
politic sau cultural. Un ar
ticol trebuie să convinși 
despre adevăr Indiferent el 
adevărul îndeamnă laudă «an 
atitudine critică. Un articol 
trebuie să 
tizanl, trebuie
provoace o 
există publicistică 
Sau n-ar trebui să 
Nu poate exista o 
fictivă, albă, de complezență. 
A fl ziarist presupune o res
ponsabilitate cetățenească și 
profesională exemplară. Na 
poate fl oricine mediator al 
unei ideologii fată de opinia 
publică, ci numai acei In
divid ale cărui convingeri 
eocial-poJitlce și profesionale 
sînt limpezi șl ferme. Nici 
într-un alt sector ideologic, 
poate, falsul nu se repercu
tează cu atita evidentă ca in 
publicistică. Nicăieri confor
mismul dogmatic nu este atît 
de pregnant. Dimensiunea 
articolului de riar trădează. 
Si stilul. Ceea ce poate fi de
monstrat in cinci sute de pa
gini de roman, articolul tre
buie să demonstreze în două 
pagini si jumătate. maxi
mum trei. Dlluțla trebuie «ă 
devină esențială. în a$a 
ca dună trei sute de 
un articol de ziar să 
poarte în sine fidelă 
tea timpului, să mal 
încă focul acelui „ari" 
nit Istorie. Nu există dome
niu al culturii mal apt decît 
presa a suporta Inovații. In 
mod obligatoriu ea este 
domeniu al cotidianului, 
mod obligatoriu trebuie 
adopte an sfii capabil 
conferi cotidianului nu 
mai pregnantă dâr «i semni
ficație Raportul citltor-pre- 
să. atît de hotăritor șl pu
ternic In existențn unul co
tidian trebuie sa fie înțeles 
activ. Din păcate, ideea ac
cesibilității la public. în loc 
să devînl un factor de pro
gres acționează adesea ca 
frînă. Cîte articole slabe, 
explicative, redactate inad
misibil din punct de vedere

dobindească par- 
neaplrat să 

atitudine. Na 
■eatră 
existe, 

presă

id 
IBl 
mal 

pece- 
ardă 

deve-

un 
în 
■ă 
a 

nn-

>1 culturii țjiblicljtlee na 
■a aceastâ seuxâ etaa« a ao- 
cesibilitâții ? In eare redac
ție na mal fanețianeasă. aa- 
blenal ..scrie ge înte'esul 
tutnrar !" Dar ee înseamnă 
■cest ..tatnror" ? Ce-1 defi
nește ? Cine-șl mal poate 
imaffioa ci cltltarul e a no
țiune stabilă • Cine mai cre
de că cititorul acceptă ori
ce? Că cititorul citește ori
ce*

Exigența pre ne i preenpnne 
ca pe un factor obligatoriu 
considerarea reală a cabli- 
eolai cititor. Pablieul cititor 
rate aamai aparent a ab- 
s trac ți one. pablienl cititor 
este o dimensiune de eare 
trebuie să se țlni scamă dar 
care trebuie să fie aoredatl 
lucid. Publienl cititor ■■ 
poate fi subestimat. Cn pa- 
blio cititor care participă Ia 
o epocă atît de alnitor n- 
pusă evenimentului, atît de 
hotărîtă In a descoperi si 
transforma, un public Im
plicat In existentă total și 
fără nntintft de Izolare nu 
poște fi decît un public 
activ, on public cu respon
sabilitate șl suficient de 
multă inteligentă ea să na 
accepte realitatea comunicată 
de presd ea pe nn șablon, 
ca pe o formulă uscată, ste
rilă, ci să considere presa 
după înaltul criteriu al com
petiției de idei si de opinii, 
după înalta el menire de a 
comunica realitatea esențial 
și cu participare, de a milita 
ideologie cu armele maximei 
profesionalizări. Tezele Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea al 
partidului afirmă foarte clar, 
că In ceea ce privește dez
voltarea activității Ideolo
gice ..pentru a-și îndeplini 
misiunea de înaltă răspun
dere ce-1 revine, presa tre
buie să-șl ridice nivelul de 
competentă. înlfiturînd dile
tantismul și superficialitatea, 
monotonia șl șablonul, pro- 
movînd mat activ inițiativa, 
inventivitatea în lupta pen
tru înfăptuirea politicii par
tidului nostru, dezvoltîndu-ji 
capacitatea de a reflecta eu 
profunzime si operativitate 
procesele șl 
tuale din 
noastre".

fenomenele ac- 
viața societății

PE CÎND Șl
(Urmnre din pag. I)

Firește că nu. Ceea ce vor „ciș- 
tlga* valorificîndu-și pe alte căi 
produsele se va pierde prin 
aceea că trehute să suporte pena
lizările provenite din neonorarea 
contractelor încheiate, contrac
te pe baza cărora s-au primit 
din vreme sdmința ji 
bănești cuvenite vor 
tuieli de transport etc.

Sînt din păcate și 
cazuri, exemple care 
renumele avut într-o 
piața Giurgiului e pe 
deveni doar o simplă . 
amintire. Unele cooperative agri
cole, conducătorii acestora, soli
cită mijloace de transport C L F- 
ului fără a avea imaginea exactă 
a ceea ce pot oferi la un moment 
dat. C.A.P. Bâlnnu, de pildă, tre
buia să dea într-o zi pe piața 
1 500 de legături de ceapă. Ma
șina a soșit la vreme dar a fost 
nevoită să se întoarcă doar ru. 
25 de kg. Motivul nu s-a reu
șit să se string întreaga canti
tate. La Drăghiceanu s-a întîm- 
plal la fel : la C.A.P Frățești, 
aidoma. Sini evidente, în astfel 
de cazuri, pierderile pe care le 
înregistrează sfatul, cumpărătorii: 
pierderi care provin din slaba 
aprovizionare a pieței, din utili
zarea sub rapacități a mijloacelor 
d' transport.

Ceea ce este și mai de neîn
țeles este faptul că unii conducă
tori ai cooperativelor agricole de

avansurile 
face chel-

astfel de 
arată că 

vreme de 
cale de a 
fi -plăcută

OAMENII
lnainta ac importau. In apatele 
vorbelor sale potolite intuim o 
circulație a ideilor șl o con
fruntare a lor, care nu poate 
avea Ioc declt 
bine închegat, 
țe creatoare.

Pe platforma 
protuberantele

Intr-un colectiv 
cu multe valen-

convertizoarelor, 
#_________ ___ oțelului în clo
cot sînt stimulate cu atenție de 
tinerii conduși de prim-toplto- 
rul Alexandru Stoica. Aici îl 
căutăm pe inginerul Gheorghe 
Preotu, șeful schimbului C șl 
secretar al organizației U.T.C.

— Rezultatele noastre pe lu
na mai sînt foarte bune, «In
tern un schimb fruntaș. Am dat 
peste plan 1 BOO tone oțel. A- 
eum depunem eforturi ca în 
timpul cit a mai rămas pînă 
la Congresul a] X-lea să spo
rim substanțial depășirile. Ti
nerețea colectivului pe care 11 
conduc e o garanție pentru În
deplinirea angajamentului nos
tru.

— Ați venit aid direct de pe 
băncile facultății, acum doi ani. 
Nu ne îndoim că ați întâmpi
nat și multe greutăți.

— Vedeți, ne răspunde tlnă- 
rul Inginer, în facultate am în
vățat cam tot ce trebuie să 
știu aici despre oțel. Dar nu 
mi s-a spus aproape nimic cum 
să muncesc cu oamenii, cum 
să-i conduc pentru a fructifica 
deplin cunoștințele despre oțel. 
De aceea, la început mi s-a pă
rut foarte greu. Dar conduce
rea serțiel și comitetul de 
partid m-au ajutat permanent 
așa că am luat cu bine și acest 
examen Dovada cea mai con
cludentă «te. desigur, alegerea 
mea ca secretar al organizației 
U.T.C.

U-clm o serpentină, trecem ® 
punte și ajungem pe platforma 
primul- : fumai de la Combina
tul siderurgic din Galați. 
Jgheaburi largi mai fumegă Ir.râ 
cenuriu. drept mărturie că, nu 
de mult fonta a alergat prin 
ele «tîm’nd în jur 
sclntei, împrăștiind 
aproape orbitoare.

— Am reincărcat 
acum are loc iarăși 
ne spune șeful de echipă Cris- 
tache Bănică. Cit îl vedeți de 
mare — ți arată spre furnal eu 
mina, gestul său puțind fi tra
dus și prin cuvintele „e singu
rul din țară cu o asemenea di
mensiune și capacitate" — e 
foarte ascultător. Sau, mal binr- 
zis, a început să fie de curînd. 
Ieri am obținut, numai în 
schimbul meu, cu 274 tone de 
fontă mal mult decît planul zil
nic. Asta înseamnă că spațiul 
pentru autodepășiri e larg, că 
numărul recordurilor sporind, 
va -atrase după rine și media 
realizărilor.

Privim prin vizoarele montate 
în „gurile de vînt*. în interiorul 
furnalului, acolo unde tempe
ratura de 1 000 grade smulge me
talul din minereu, unde culoa
rea roșie e desfășurată într-un 
evantai de nuanțe greu de de
finit, curgătoare spre limite ne
sesizabile Centimetrul de pri
vire în interior e traversat de 
picături metalice aprinse. par
că de undeva, de sus. ar ploua 
cu foc. Elaborarea continuă pi
cătură cu picătură.

— Si eu. clr.d am 
ma dată la furnal, 
risește tehnicianul 
secretarul comitetului UTC, 
tot la aceste vizoare m-am o- 
prit. Dacă stau și-ml amintesc.

un alai de 
o lumină

fumalul șl 
elaborarea.

intrat prl- 
ne mărtu- 
Ion Tirllă,

CELE ORGANIZATORICE?
producție din județul Ilfov nu 
cunosc in amănunt situafia din 
propriile grădini cu legume. Un 
exemplu. La C.A.P. Vedea, mo
tivele nelivrării produselor pre
văzute în contract se invîrteau 
în jurul uneia și aceleiași idei, 
varza nu se poate încă recolta. 
Reprezentanții C.L.F.-ului au 
mers la fafa locului si au cons
tatat contrariul. Cu prilejul ace
luiași control s-a constatat că 
C.A.P. Malu poate să predea ime
diat 2 600—3 000 kg mazăre, iar 
cooperativele din Găujani și Pe- 
trișu 800 și, respectiv 4 000 kg 
varză. La C.A.P. Chiriacu s-au 
găsit circa 2 000 kg mazăre nere
coltată. Președintele lipsea din 
localitate, inginerul legumicol era 

el plecat. Dar amindoi n-au 
uitat să lase vorbă să nu se li
vreze C.L.F.-ului nici un bob 
de mazăre. Motivul suna la fel 
vor s-o livreze direct pe piață. 
Toate acestea se petreceau în 
timp ce din contractul cu 
C.L.F.-ul ce prevede livrarea a 50 
tone mazăre, n-a fost valorificat 
nici măcar un bob, iar iscusiții 
grădinari din Chiracu nu „va
lorificaseră direct*4 — cum s-au 
hofărît nici măcar o păstaie. Dar. 
în timp ce gospodarii din Chi 
riac.u se gtndeau ce căi să gă
sească pentru a livra mai „con
venabil* marfa, mazărea era pe 
punctul de a depăși stadiul optim 
recot^Irii pentru piață.

fală, așadar, o piață ca cea din 
Giurgiu — neaprocizionată din 
cauza unor nereguli care de astă

dată nu mai provin nid âin 
lipsa ploilor, nici din cine știa 
ce alte motive „obiective*. 
sînt, pur ți simplu, urmarea 
glijenfei, a lipsei spiritului gospo
dăresc, a nerespectării contrac
telor cu organizațiile comerciale 
de stat care sînt în măsură să 
asigure o valorificare eficientă a 
produselor cooperativelor agri
cole.

£k
ne-

PERFORMANȚELOR
trebuie sâ recunosc însl d și 
acum privesc destul de des. E 
acolo o mare demonstrație a 
Unui proces de formare. Privesc 
acolo și mă gindesc la formarea 
colectivului nostru, care In cu- 
rînd a împlinit un an de exis
tență. Rezultatele de care vor
bea tovarășul Bănică, foarte im
portante pentru noi, se dato- 
resc depășirii cu succes a „cri
zei de creștere*.

Intr-adevăr, colectivul furna- 
lîștilor gălățeni a împlinit de 
curînd un an de existență. în 
acest timp, între membrii «ăi 
K-au stabflit punți, coordonate, 
s-au determinat punctele cu 
rezistență mai mică, au reieșit 
în relief focarele de Influență, 
unele purtlnd denumirea tine
rilor George Atanasiu, ’Con
stantin Țigănuș, Ion Muteș sau 
Constantin Roșea. Acum o săp- 
tăniînă, George Atanasiu a ce
rut să fie primit în partid.

— Va fi primit în adunarea 
ce se va desfășura mline, după 
ieșirea din schimb, 
maistrul furnalist
Ghidei. Lucrează aici, pe plat
forma furnalului, în echipa lui 
Cristache Bănică. Deși nu a 
absolvit de mult școala profe
sională, muncește ca un lurna- 
list cu o bogată experiență.

— La Reșița am condus tot o 
echipă de tineri, își amintește 
Cristache Bănică. îmi place să-i 
văd cum cresc, cum de la o zi 
la alta execută manevrele mai 
bine, cum In luptă cu timpul și 
cu metalul ei învață să iasă în
vingători.

Colectivul care împlinește a- 
cum un an. a clștigat aproape 
toate bătăliile. în primele luni, 
furnalul nu prea-i asculta. A- 
variile se țineau lanț, deoare
ce, niri unui nu mai lucrase la 
un fuma] cu un asemenea frad 
ce a'j?o~_atîzare. m o asemenea 
ca caritate. Acum a fost c!«ti- 

promptitudinea necesară 
execuțirfi marevrelor. reurn- 
au-»e reducerea timpului afec
tat ur.or Opera ți L ea schimba
rea gurilor ce vînt de la 20 da 
minute la numai 7 minute Nu
mărul opririlor de furr.a! a 
fos* eu mult micșorat prmtr-4» 
exploatare rațior.aii. cri-» men
ținerea parametrilor stabiliți în 
limitele optime.

ne spune 
Gheorghe

Aici, în primul an al existen
ței sale, colectivul de furnallștl 
gălățeni a dat și altfel de bă
tălii : pentru propria sa ființă, 
pentru formarea șl maturizarea 
sa. Tinerii Constantin Ailincăi, 
Tudor Pătra și Constantin Ba- 
sallc au fost înconjurați cu în
țelegere, ajutați să iasă din pe
numbra automulțumlrii. Unul 
Încălca disciplina de producție, 
altul ae rătăcea adeseori pe itl- 
nerariul calificării, al treilea 
se lăsa ușor copleșit de greutăți 
Acum, maistrul, șeful de echipă 
și secretarul U.T.C. își amin
tesc cum au dus această luptă 
împreună, cum i-au îndemnat 
reciproc.

Intrăm într-o aală a pupitre- 
lor șl tablourilor de comandă 
— creerul furnalului. Semna
lele luminoase Indică etapele 
procesului de fabricare a meta
lului, toate instalațiile fiind aici 
prezente prin contururi sifnbo- 
lice. Comenzi scurte din partea 
maistrului. încape descărcarea 
Afară, prin jgheaburi, fonta a-, 
leargă spre oalele de turnare 
șl prin lumina și scîntelle ce o 
însoțesc deosebim chipurile ti
nerilor George Atanasiu șl 
Constantin Roșea de parcă ar 
fi proiectate In febrilă mișcare 1 
pe un fundal de foc. Deodată, 
se luminează două indicatoare t 
furnal gol. După cîteva secun- 1 
de începe să se agite, în partea 
de sus, o săgeată, încărcarea 
cu minereu.

— Totul merge acum foarte 
bine, ne spune maistrul Gheor- 
ghe Ghidei. Ieri am depășit , 
planul cu 274 tone, astăzi se 
prefigurează cam același re
zultat. în anul care a trecut, 
ne-am pregătit Intens pentru 8 
asalta asemenea recorduri. Mi 
se pare că șirul lor a început 
Un argument în plus pentru 
cotisem-.area pornirii pe un 
drum ascendent e șă Ir.dlepHnl- 
rea planului de producție • 
furnalului pe luna mai ta pro- 
porțf- de 108.1 la sută.

Colectivul fumaliștilor .gilă- ' 
țeni a împlinit vîrsta de un an. 
E un an de temelie a elaborării 
metalului pe aceste meleaguri 
Vor ftrece decenii, dar el va 
râmlne în totalitate șl mereu 
prevent, deoarece va reprezenta 
totdeauna ÎNCEPUTUL.

W Veturia Illca aparține ace
lei categorii de artiști me- 

_ todld, ordonați, cu o remar- 
țj ca bilă putere de muncă șî 

concentrare, pentru care 
_  anii formației sînt hotărîtori 
A în cristalizarea personalită

ții, a viziunii artistice. Ve
turia Ilica a fost eleva sculp- 

A torului Corneliu Med rea |I 
unele din preceptele aces
tuia sînt prezente In monu- 
mentalitatea și expresivita- 

N*' tea volumelor, în vesti cali
tatea jjrea a lucrărilor ar- 

• tistei, în firescul temelor a- 
bordate, în căldura modela
jului materiei. Artista se sî- 

• tuează deliberat într-o filia
ție, într-o anume descen
dență spirituală în care în
țelege să ae înscrie conform 

A propriilor aspirații, propriei 
structuri, prlntr-un dialog 
dlsaret, neostentativ cu ceea 

• ce propune peisajul artistic 
contemporan. Tot ce enunță 
artista, poartă pecetea unei

•
 atente și adinei deliberări, a 
unor convingeri cristalizata 
Încet dar ferm, a unor con- 
vingeri care nu ocolesc anu- 
9 mite Identități, dar pe care 
înțelege să le nuanțeze, să 
le mlădieze continuu. Artis- 

A ta evocă un univers sensibil 
fără apel la metaforă, la o 
dramaturgie literară confec-

•
 ționată, căutînd mal degra
bă împlinirea unei stări, a 
unui sentiment în euritmia

•
 liniilor, a suprafețelor, a vo
lumelor. Stenice, robuste, 
dar de o anume gracîlitale 
și delicatețe sînt lucrările pe 
9 care le consacră adolescen
ței („Țărăncuță", „Tînărfi"). 
Aceste lucrări conțin o anu- 

A me puritate, o anume can
doare, (izvorîtă din statiamul 
compoziției, din verticalele 

£ decise, din aerul ușor arhaic 
“ al portretelor, al atitudini

lor). un primitivism pe c*ire
•___________________________

artista nu-I cultivă ca pe 
un element de stil In căuta
rea unui anume ezoterism, 
ci mai degrabă ca pe o mo
dalitate de a evita o anume 
dulcegărie a volumelor mol, 
senzuale, a liniilor curbe, a 
lublectului în genere. Am 
remarca, în această direcție, 
lucrarea „Tăcere", de o re
marcabilă vibrație Interioa
ră, ce evocă universul Imens 
de fîndurl, vitalitatea și re
marcabila Intensitate de 
trăire a adolescenței.

Pe linia aceluiași refuz al 
dulcegăriei am releva șl por
tretul „Oșancă", dfcloc „fru-

O tendință de accentuare 
expresionistă în cîteva lu
crări deosebite ca „Mater
nitate** și „Victorie*. For
mele sînt în aceste lucrări 
deliberat exagerate Intr-o 
tratare anume, ce tinde să 
le estompeze, să le răpeas
că consistența materială. 
Formele acestea sînt sever 
circumscrise volumului mare 
construcției arhitecturale 
de ansamblu, care reușește 
să închidă astfel polivalent 
întreaga suită de semnifi
cații, pe care ar conțlne-o 
detaliile. De aceea, acestea 
par desenate, mai, degrabă 
modelate Intr-un basorelief, 
lăsînd compoziției întregi o 
aspră și gravă monumenta
litate. O grandoare bărbă
tească, ușor tragică. In ex
poziție am mai întîlnlt o 
sultă de lucrări, care utili- 
zlnd o stilizare maximă a •-

VETURIA 
ILICA

moa" In sensul fotogenic al 
cuvlntului, dar de o mare 
noblețe și expresivitate, de- 
gajlnd siguranță și parcă o 
legitimă mlndrie, Aspirația 
sa către echilibru, către se
ninătate și calm (comună a- 
proape tuturor lucrărilor) o 
întflnim subliniată In „Tor
surile" expuse, de o deta
șată desfășurare a forme
lor, modelate cu un senti
ment „clasicizant" aproape 
și care tind destul de lizibil 
șl către zonele decorativis- 
muluf. Veturia Ilica abor
dează decorativiamul, ea 
modalitate de Integrare 
plastică, de subliniere a u- 
nor sensuri prin ritmică, cu

• MUZICALĂ
_ întîmplarea a făcut ca în 

aceste ultime zile ale stagiu
nii să putem asculta 
București, în decursul 

A singure sâptămîni, pe 
din cel mai desăvîrșîți 
prezentanți ai artei inter- 

• pretative instrumentale ro
mânești — violonistul Radu 
Aldulescu și clarinetistul

• Aurelian Octav Popa.
Departe de mine gîr.dul 

unei clari Arări care ar anu- 
• la locul In fruntea tmuî ase

menea clasament al altor ar
tiști instrumentiști al țârii. 
Succesul permanent al vio- 
loncelistulul Radu Aldulescu

doi 
re

Aure-

gham, Utrecht, Geneva) a- 
testă totuși într-un anumit 
sens această ierarhizare.

Radu Aldulescu și
Han Octav Popa faa parte
dîn rara categorie a stăpî- 
nilor desăvîrșîți ai unui stil 
de interpretare, din mica 
clasă a artiștilor de adinei 
vocație care pătrund cu e- 
normi simplitate spre sensu
rile cele mai adlnd ale 
partiturilor, care trec de la 
prima măsuri „rampa" exer-

I

lementului formativ iau ■ 
altora abstracte, nu izbutesa 
pe deplin să sugereze Ideea 
sau sentimentul conținut, 
situlndu-se mal degrabă în 
zonele unor forme decora
tive cu Intenții mai elevate 
declt o pot traduce („Vul
tur", „Pasăre*, „Ritm*, 
„Progres" etc.). Indubitabil 
această primă expoziție a 
artistei, deschisă Ia Sala 
Kalinderu din str. dr. Sion 
nr, 2, se înscrie ca una din
tre cele mal serioase și so
lide manifestări de acest 
gen din ultima vreme.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

mă ascultare, partiturile lui 
Frigyes Hidas și Andră Joli
vet nu mi se par a pune în 
lumină valențe deosebite).

Adina legat de nevoia unui 
apectacol total, Corneliu . 
zar, creează în cele ’r r 
piese pentru clarinet și ban
dă de magnetofon" o vi
brantă partitură dominată 
de un simț acut al relevării 
sonore a unor idei poetice. 
De o remarcabilă forță ex
presivă, și densitate so
noră, piesele vehiculează un 
joc de timbruri de o cuceri
toare imaginație.

Interesanți sînt șl para
metrii construcții Iul Octa
vian Nemescu (deși anumite 
hiperdimenrionări au anu
lat inventivitatea și emotivi-

CERCETAREA
I)

hnebntnd ii fie bazate pe folo
sim tatenafvi a miiloacdor 
modeme de calmi și pselucia- 
re a dalelor, faacwre. de aseme
nea, folosirea «nor (fac pline, 
metode ji algoritme mitanatice. 

Cibernetica economică, infor
matica eccDcrxncL gestiunea și 
conducerea întreprinderile» mo
derne au stimulat grupai de dis
cipline matematice sau matema
tizate constittEnd cercetarea o- 
perațjonali mai larg — econo
mia matematică. Cum proiectul 
de Directive indică extindem 
cercetărilor fn aceste ramuri de 
bază ale economice, se
cuvine să menționăm încă o dată 
marile sarcini ca revin cercetă
rii matematice.

De altfel, acestea se găsesc 
sintetizate 1a prezența progra
mului de kfcjpre a aplicațiilor 
matematice m economie printre 
programele prioritare. Proiectul 
de Directive consacră aceste 
programe cercetărilor din dife
rite ramuri ale științei fi tehni
cii, care urmăresc obiective de 
importanță deosebită. In conse
cință, o mare parte a cercetării 
matematice va avea obligațiile și 
importanța programelor priori
tare. Daci ținem seama de co
nexiunile structurale ale discipli
nelor virata cu numeroase alte 
discipline ale matematicii, se 
poate extinde mult caracterul

prioritar acordat cercetărilor ma- 
teniatice.

Enumerarea sectoarelor știin
ței ta care cercetarea se cere 
dezvo'tati «i orientată cu pre
cădere nn are caracter exhaustiv. 
Prciectnl de Directive proclamă 
necesitatea asimilării de mașini, 
utdașe, aparate și instalații noi, 
de materiale cn caracteristici teh
nice și calitative superioare, fn- 
tnxiceerea de procedee tehno
logice modeme. Printre progra
me1 • prioritare figurează i eco
nomia de energic, economia da 
metal, forajul de mari adîncimi 
p maritim, valorificarea com
plexă a resnraelor Deltei Dunării, 
elaborarea de noi rășini sin fetica 
și materiale plastice, 
spațiale ete. Astfel, 
domenii ale cercetării 
tale, ap-icative si de 
se oferă avfntului, 
competentei și rivnei 
rilor noștri, în primul 
rilor ceroetători-

Cer ce tarea trebuie 
seze nevoile producției și, în ge
neral, cerințele tuturor sectoare
lor activității tehnico-ecnnomicS 
$i social-culturale. Programul de 
10 ani al cercetării științifice, 
care va face parte integrantă 
din planul andnaJ pe perioada 
1971—1975 și din schița de dez
voltare a economiei pînă în 1980. 
este programul ce stă în fata 
tineretului nostru, care se în
dreaptă spre cercetarea științifi
că.

ce rec tarile 
numeroase 
fundamen- 
dezvoltare 
talentului, 
cercetăto
ri nd tine-

tl drvan-

în marile centre muzicale 
ale Europei sau unica suită 

• de premii obținută de Aure
lian Octav Popa In mari 

• concursuri internaționale
(Praga, Budapesta, Birmia-

El este completat de un vast 
ansamblu de măsuri privind dez
voltarea Invățămîntului și pregă
tirea cadrelor. Un accent deose
bit se va pune pe liceele de spe
cialitate In vederea pregătirii ca
drelor medii, iar în învățămîntul 
superior, pe învățămîntul tehnic 
și economic.

Numeroase cariere legate de 
cercetarea științifică, de speciali
tățile tehnice și economice se 
deschid tineretului cu studii su
perioare și medii. în același 
timp, cu asigurarea unei profe
siuni moderne, în care munca 
intelectuală este atrăgătoare, u- 
tilă și productivă se facilitează 
tineretului și promovarea în a- 
eeastă muncă pînă la rangul su
perior de om de știință, specia
list cu înaltă calificare științifică.

Flecare tfnăr aspiră să reali
zeze ceva însemnat în ‘ 
ocupe un loc cit mai de vază 
In societate. Din acest punct de 
vedere partidul a pus și în trecut 
în fața tineretului țării noastre 
perspective și îndemnuri din ce 
în ce mai cuprinzătoare. Actua
lul proiect de Directive depă
șește considerabil aceste perspec
tive. întrurft obiectivele dezvol
tării patriei sînt mai înalte, mai 
complexe, mai numeroase, mai 
ample. întinderea lor de-a lun
gul unui deceniu angajează o 
generație și, deci, se adresează 
cu precădere forțelor tinere care 
privesc chiar dincolo de capătul 
unui deceniu cu încredere în 
viitorul ce li se deschide, îmbie
tor, în față.

■viată, să

[Wnenia
• Nelmblînzlta Angelica : Sala 
Palatului — 17,15 (seria de bilete
— 2822) ; 20,15 (seria de bilete — 
2849), Patria — 11 ; 13 ; 15 ; 17; 19 ; 
21, București — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 12 ; 21, Favorit — 9,45 ; 11,45 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 . 20,30, Stadionul
Dinamo — 20,30.
• Străin In casă ; Republica —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 10,30 ; 18.45 ; 21,
Festival — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, la grădină — 20,15.
■ Lovitură puternică ! Luceafărul
— 9.15 : 11.30 ; 13.45 ; 18,15 ; 18,10 ; 
20,45.
• Alexandru cel fericit : Melodia
— 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 16,15 20,30,
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,15 ;
18.30 ; 20.45, Victoria - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Grădina
Progresul-parc — 20,15.
• In umbra coltului : Volga — 
9,30—18 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—16,15 în continuare ; 
18,15, la grădină — 20.15. Bucegl — 
9 ; 11,15 ; 13.30 : 18 ; 10,15, la gră
dină — 20,,15. GIULEȘTI — 15,30 ;
18 ; 20,30.

?
Annl trecut la Marten oaa :

entral - 9.30 : 11.45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45.
• Intllnire la Xschia : Cinemateca 
— 12,30 : 14,30 ; 16.30.
• Adio, Gringo x Lumina — 
8,45—16,30 In continuare ; 18,45 ;
20.45.
• Acasă >a Nlcoiae Popa ; Nlcolne 
lorga ; Muzică., mai presus do 
orice ; Mulțumesc, Mihaela ; Gus
tav Întinerește : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
• Comedianțll (ambele serii) : Doi
na — 11,30 ; —
• Program
— fi ; 10.
• La dolce
— 20.30
• Eclipsa x Union — 15 : 
20,30.
« Prințul negru t Feroviar 
13,30 în continuare ; 16 : 
20,45, Excelsior - 9 : 11.15 ;
16; 18,15; 20,30, Gloria — fl;
13,30 ; 16; 18.15 ; 20.30.
• A trăi pentru a trăi : Grlvlta — 
fl ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, Flamura — 
9,15 ; 12 j 14,45 ; 17,30 ; 30,18.

18 ; 19,30. 
pentru copil :

vita : Grădina
Doina
Doina

17.45 :

18,10 ;
13,30 ;
11,15;

• Samuraiul : înfrățirea între po
poare - 15.15 ; 17,45 ; 20.
• Am două mame și doi tați I 
Buzești — 15,30 ; 18.
• Vițelul de aur (ambele serii) t 
Grădina Buzești — 20,15.
• Rlo Bravo (ambele serii) : Da
cia — 8,30—20,15 In continuare.
Cotroceni — 15 ; lâ.
« Crăciun cu Ellsabeta 1 Cotro
ceni — 20,30.
• Tată de familie : Unirea — 15,38, 
la grădină — 20,15.
• Roșii și albii : Unirea — 18.
• Rolls Royce-ul galben : Lira — 
15,30 ; 19. la grădină — 20,15.
• Paradisul îndrăgostirilor : Dru
mul Sării — 15 ; 17,20 : 20.
• Becket : Pacea — 16 , 19,10.
• Pentru încă puțini dolari 1
Crîneaai - 15.30 ț 18 ; 20.15.
• Tarzan, omul junglei Florens- 
ca — fi : 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ;
20.30. Aurora — fi : 11,15 : 13,30 . 
10 ; 18,15 : 20.30, la grădină — 20,15. 
Tomls — 9.30—17,30 în continuare j
19.30. la grădină - 20,30.
• Contemnoranul tău (ambele să
rii) : Viitorul — 15,30 ; 19,

• Nu vor fi divorțuri : Miorița —
9 : 11.15 ; 13.30 ; 15,49 ; 18 ; 20,30.
Grădina Expoziția — 20.15.
• Asasinatul i-a comis luni : Mo
șilor — 15,30 ; 18 : 20,38, la grădină 
— 20.19.
• Căsătorie pripită f i Popular — 
15,30 ; 18 ; 20.30.
• Vera Cruz i Munca — 18 ; 18.
• Prințesa
• Pipele :
20,30.
• Vremuri

tristă : Munca •• 20.
Flacăra — 13,30 ; 18

minunate la Spessartw ______ _________ __ :
Vltan — 15,30 ; 18, la gradină — 
20,16.
• Noaptea e făcută pentru... a 
visa x Rahova — 15,30 ; 18, la gră
dina — 20,30.
• Pe urmele șoimului 1 Progresul 
— 15.30 ; Jfl.
• Crima în itll personal x Pro
gresul — 20,30.
• Iluzii : Ferentari — 18,30 ; 18 j 
20,15.
• Noaptea x Cosmos — UM ; lt i 
20,18.

TINEREȚEA

MARILOR

ARTIȘTI

citind o fascinantă influență 
asupra publicului, care de- 
pășeso limitele instrumen
tului, care dau actului inter
pretativ strălucirea, vitali
tatea, forța momentelor de 
sublimă creație.

Dincolo de aceste virtuți, 
eei 2 artiști «e regăsesa (și 
în acest fapt văd elementele 
care-i detașează în 
nostru Interpretativ) 
oricăror prejudecăți 
toriale, în dragostea 
re-și însușesc toată 
tura instrumentului, r 
siunea cu care defrișează și 
fao cunoscute publicului no
ile drumuri ale artei muzi
cale.

Concertele Filarmonicii 
„George Enescu". tn care 
Radu Aldulescu a interpretat 
o nouă lucrare românească 
(Sonata concertantă de Lu
dovic Feldman) și o piesă in
teresant construită a unui 
contemporan englez (Concer
tul de David Dorward) — și 
mult așteptatul recital al lui 
Aurelian Octav Popa cu
prinzând alături de Sonate 
de Rach și Rrnhmus 5 prime 
audiții de muzică contempo
rană au dat interpreților 
f'Osihilitatea recreării unor 
nedite mesaje componis

tice.
Punctul culminant al re

citalului Iui A. O. Popa au 
fost piesele românești sem
nate de Corneliu Cezar șl 
Octavian Nemescu (la o prl-

frontul 
în lipsa 

reper- 
cu ca- 

litera- 
In pa

• •

Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragjale i (Sala Comedia) : TRA 
VESTI — ora 20,CC ; Teatrul Mfc : 
PREȚUL — ora 20,00 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" ; (B-dul Maghe- 
ru) 1 LA CIORBA DE POTROA
CE — ora 19,00 : Teatrul satiric- 
muzlcal „C. Tânase" (Sala din 
Calea Victoriei) : FEMEI, FEMEI,
FEMEI — ora 20,00.

• 17,38 Buletin de știri • 17,M 
Xiumsa copiilor t Biblioteca lui

Ai

tatea unor momente). Așa 
cum declara compozitorul, 
lucrarea este mai puțin o 
operă de compoziție, In sen
sul obișnuit al cuvlntului 
dorindu-se mal mult un pri
lej de meditație prin Inter
mediul actului sonor și vi
zual. Piesa este un amplu 
plan de acțiune ce are ca 
scop — '
materiale 
tregului 
Ba eh la Jolivet), 
punerea 
stabile, 
telor ț, -r- 
lor pe o altă oale, 
ducerea lui A.

transformarea 
sonore 

recital

unor 
In
ia

ale 
(de 
descem- 
entitățl 

elemen- 
asoclerea 
Sub con- 

______ _ . O. Popa 
grupul de instrumentiști și-a 
dovedit afinitatea pentru â- 
ceastă muzică, a pătruns 
spre toate izvoarele ei.

Performanța artistică de 
adlncă semnificație culturală 
la care și-au dat concursul 
în această săptămfnă Radu 
Aldulescu și Aurelian Oc- 
tav Popa merită superlati
vele tuturora.

Ultimele concerte ale 
acestei sâptămlnl invită (cel 
puțin pe organizatorii vieții 
muzicale) la .reflecții mal 
adinei asupra rezonanțelor 
pe care le pot avea progra
mele dedicate creației zile
lor noastre, artiștilor care 
știu să contopească genero
zitatea tinereții cu împlini
rea maturității creatoare.

i lor ca 
disocierea 

șl apoi

IOSIF SAVA

Așchiuță « 17,58 
ceză. Lecția 
— emisiune 
șl școlari. 
Craloveanu

Limba fran- 
62. Ex-Terra 69 
pentru pionieri 

Prezintă George 
șl Vlad Teodorescu

• 1S|45 Ansamblul folcloric „Poc
nită" al Palatului Culturii din Bra
șov A 19,00 Ateneul tineretului i 
„Omagiu1*. O privire spre trecut șl 
o Intîlntre cu prezentul unul vechi 
și important Ificaș de cultură, li
ceul „Avram lăncii* din Brad-Hu- 
nedoara care își va sărbători In 
curînd. un veac de existență
• 19,20 Zîmbete — reportaj rlesnre
copii, pentru oameni mari A 19.38 
Telejurnalul de seară « 19.58 Con
gresul al X-lea a] P.C.R. Secvențe 
din marea dezbatere « 28.00
Steaua fără nume — emlslune- 
concurs de muzică ușoară. Prezin
tă : Dan Dețllu « 21,00 Roman- 
folleton : „Lunga vară fierbinte* 
(VI) • 21,50 Cronica muzicală de 
Teodora Albeseu a 22,05 Publici
tate • 22,10 Cadran — emisiune de 
actualitate Internațională « 22.40 
Gong — cronică dramatică « 23,00 
Telejurnalul de noapte p 23,19 In?, 
ehiderea emisiunii,
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AI PRESEI SPORTIVE DIN

I

Itic, păstrîndu-și forțele pentru ul
tima repriză. De altfel, primele

I
I
I
I
I
l

să lupte Ia același 
așa cum a evoluat 
semifinală. Aceasta 
Meyer a boxat în

Ediția a XVIII-a a „Europenelor" de box a luat sfirșit

UN STRĂLUCIT succes
AL BOXULUI ROMÂNESC

COMENTEAZĂ partidele finale, pentru cititorii 
-SCÎNTEII TINERETULUI" CUNOSCUȚI ZIARIȘTI 

EUROPA ‘

EDUARD BORISOV — comen
tator la revista „Cultură fizicfi 
ți sport" — Moscova ;

Italianul UdeJJo s-a dovedit 
bine pregătit pentru o asemenea 
ftaali A Început bine lupta, cu 
lovituri eficace, aplicate lntr-un 
ritm susținut. Adversarul său, ma- 

1 Ceda 1-1 orientat mai 
din punct de vedere tac-

| • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •

AM ALES FOTBALUL

Perseverența eforturile excelentului sportiv care este Constantin 
Ciucă au fost, în tfirțit, răsplătite cu o medalie de aur.

Iatâ-l pe cea mai înaltă treaptă a podiumului încadrat de marh 
învinși, sovieticul Novikov (stinsa) ți polonezul Olech, campio- 

nul olimpic din Mexic. Bravo, Ciucă !

Medaiiații „Europenelor"
Categoria semimuscâ (43 kg.) : 1. GYORGY GEDO (Ungaria)

— campion «urepean ; 2. Franco Udella (Italia) 3. Escudero 
(Spania) și Rozsek (Polonia).

Categoria musca (51 kg) : 1. CONSTANTIN CIUCĂ (România)
— (campion european ; 2. Nicolai Novikov. (U.R.S.S.) : 3. Grasso 
(Italia) și Olech (Polonia).

Categoria coca* (54 kg.) ; 1. AUREL DUMITRESCU (România)
— campion european ; 2. Aldo Cosentino (Franfa) ; 3. Pinner 
(Anglia) si Dowling (Irlanda).

Categoria panâ (57 kg.) : 1. LASZLO ORBAN (Ungaria) — 
campion european ; 2. Seyfi Tatar (Turcia) ; 3. Mihailov (Bulga
ria! și Richardson (Anglia).

Categoria semiușoarâ (60 kg.) : 1. CALISTRAT CUȚOV (Ro
mânia) — campion european ; 2. Stoian Pilicev (Bulgaria) : 3. 
Lomakin (U.R.S.S.) si Pefek (Polonia).

Categoria ușoarâ (63,5 kg.) : 1. VALERI FROLOV (U.R.S.S.) — 
£0Wi“On european; 2. Peter Stoicev (Bulgaria) ;■ 3. Capretti 
(Italia) și Jacubowski (Polonia).

Categoria semimijlocia (67 kg.) • 1. GUNTER MEYER (R.F.G.) 
» . a.ii (România) ; 3. Musa-— campion european ; 2. Victor Silherman 

limov (U.R.S.S.) și Kiriakov (Bulgaria).
Categoria mijlocie micâ (71 kg.) , 1. 

(U.R.S.S.) — campion european j 2. Bruno 
Ion Covaci (România) și Imrie (Scojia).

Categoria mijlocie (75 kg): 1. VLADIMIR TARASENKOV 
(U.R.S.S.) — campion european ; 2. Mathe Parlov (Iugoslavia) ; 
3. Georghiov (Bulgaria) și Virtanen (Finlanda).

Categoria lemigreo (81 kg.) : 1. DAN POZNIAK (U.R.iSl) — 
campion european ; 2. Ion Monea (România) ; 3. Jensen (Dane
marca) și Schlegel (R.D.G.).

Categoria grea (pește 81 kg.) i 1. ION ALEXE (România) — 
campion european ; 2. Kiril Pandav (Bulgaria) ; 3. Denderyt (Po
lonia) și Hussing (R.F.G.).

VALERI TREGUBOV
Fachetti (Italia) • 3.

reprize aparțin pe rfnd fie- 
boxer. Și a venit repriza a 
în care a dștigxt tactica și 
variat în ring. învingătorul 
a boxat mai lucid, cu cu

raj, a condus bine partida și a 
rfștigat.

GEORGE WHITING — „Eve
ning Standard* — Londra :

Cinci — *1 doilea clasat fn 
cum pentru trofeul „Ingemar 
Iohanson" acordat de presă ce
lui mai bun tehnician în această 
competiție a reușit ți performanța 
de a cuceri centura de campion 
european. Și la categoria lui nu 
mă pot glndi la altul mai va
lorat. Oponentul său, sportivul rus 
Novicov, care a cucerit trei vic
torii în turneul olimpic de la Me
xico ne-a apărut ca o ușoară 
umbră pentru Ciucă. Ciucă l-a 
controlat de Ia începutul parti
dei ți n-a pierdut niciodată acest 
control, nici chiar în momentul 
în care adversarul îl lovea des
tul de dificil. în mod special a- 
preciez la Ciucă lupta corp la 
corp, moment în care lovește 
spectaculos și eficace. „Clineiu- 
rile“ lui ne aduc aminte de en
glezul Terry Spinks, campionul 
nostru cu ani în urmă. Prietenii 
mei, rom Inii, îți amintesc de 
Terry de la Jocurile olimpice de 
la Melbourne.

EVANGHELOS DELATOLAS — 
„Atlefrchi Iho* — Atena s 

în cadrul oategoriei cocoș am 
asistat la o luptă de toată frumu
sețea. Dumitrescu știe box. Bine 
făcut, cu mult suflet, dar mai a- 
les fiindcă este atlt de tînăr, sînt 
sigur că are mari perspective în 
fața sa. în meciul cu francezul 
Cosentino el a fost mai iute și 
cred că a convins juriul mai ales, 
prin folosirea cu succes a armei 
sale preferate : loviturile pe pas 
înapoi. Francezul nu eate un în
vins oarecare. El a abuzat însă de 
box cu capul înainte, fiind foarte 
aproape de a se alege cu un a- 
vertisment Lupta putea fi mai 
dezlănțuită, dar românul, pru
dent, bine sfătuit din colț, n-a 
vrut să riște deși sînt convins că 
mai avea resurse. Arbitrii uuteau 
acorda învingătorului un punctaj 
mal net, fără aă greșească. Felici
tări aincere învingătorului ți cred 
că vom mal auri de el...

JAN WOJDIGA — „PrzR- 
glad Sporiowy" — Varșovia r 

Boxerul ture a dedrnșat din

ION MONEA

La Sibiu

VICTOR SILBERMAN ION COVACI

primul minut o ofensivă care nu 
a luat sfTrșît deeft o dată cu ul
timul sunet al gongului. Prima 
repriză a ciștigat-o clar, la cel 
puțin două puncte diferență- In 
rondul doi se menține în ofensi
vi, reușind să-l surprindă deseori 
pe Orban descoperit în ultima 
repriză, eînd toată lume* se aș
tepta ca maghiarul să se prăbu- 
jeaacă, am asistat la o revenire 
puternică a acestuia care a reușit 
si termine repriza cu un ușor a- 
vantaj. Oricum, Tatar clștigaee Ia 
o diferență mult mai mare fiecare 
din primele două reprize. Dar 
juriul nn l-a preferat nici la 
București^ cum, de altfel, nn-1 
preferare nici la Roma. Se pare 
ci acest talentat boxer e sortit 
si dștige numai medalia de ar
gint.

VLADETA NEDELCOV1C — 
^Spcrt-Belgrad" :

Omul de oțel, românul Cuțov 
n-a avut o treabă ușoară nici în 
finală. După ce a ficat să păleas
că gloria argintului de la Roma a 
iugoslavului Vujin si după ce a 
depășit pe veteranul Lomalin a 
întilnft în finală pe experimenta
tul și excelentul luptător, bulga
rul Pilicev. în prima rundă Cufov 
a boxat rezervat, încercînd ea în- 
tr-o analiză expresă a calităților 
adversarului să stabilească ce ar
senal de arme are la dispoziție. 
Rezervat în prima repriză și des
tul de inactiv, Cuțov n-a fost cel 
adevărat, dar după prima pauză, 
primind îndrumări de Ia antre
norul său, a început si atace și să 
hotărască pe învingător în lupt» 
de auroape și nu prin tactică. 
Runda a doua, de fapt a fost cea 
mai dramatică. Avantajul a trecut 
de o parte și de alta iar în final 
Cuțov a luat lupta pe cont pro
priu. Și o dată ce a început să 
dicteze tempoul nu s-a oprit decît 
ca învingător. Pilicev a fost a- 
proape de K.O. și rezultatul a fost 
numărătoarea Iui pînă la opt. în 
acest moment s-a hotărît soarta 
partidei, căci după aceasta Pili
cev a fost un figurant complet 
vlăguit în ring. Bineînțeles, că ar
bitrii, în astfel de situație n-au 
avut o sarcină grea. Si tricolorul 
românesc a fluturat din nou pe 
cel mai înalt catarg, pentru o 
victorie pe deplin meritată acor
dată cu nota maximă a arbitrilor.

CESARE TRENTINI — „Sta
die" ■— Bologna :

Dacă ați fi privit de aproape 
figure Iul Frolov la terminare* 
fiecărei reprize ați fi fost încli
nați să credeți că venea de la 
un ookteil desfășurat într-un sa
lon elegant și nu de la o duri în- 
tflnire de box. Tehnic* ta rafina
tă fi permite să ditpemă după bu
nul tiu plac de orice adversar, 
în mănușile tale In loc de dina
mită se p*re că are un praf din 
cele cu care femeile noastre m 
fardează. împotriva unui aseme
ne* senior decant Stoicev s în
cercat H folosească floreta, dar 
înțepăturile sale și-au stins foarte 
m ținta. Stoioev »-* salvat wa
rns! datorită ambiției, care, tre
buie să spurifvn. am observat e 
la toți boxerii bulgari.

VACLAV FOLPREGHT 
JStodion" — Fraga ;

Silberman a fost o mar* sur
priză a conapeti ției. El e învfai 
pe Wc.îke și Chiria oo*. Dar n-a 
bont bine In finală — fi ar e- 
xirta o scuză — pînă în această 
etapă a susținut meciuri dure. De 
aceea în finală a bont prudent. 
N-a riscat pentru că Meyer avea 
lovituri puternice, demonstrate In 
meciul cu Mmalimov. Totuși. în 
a dona parte a meci ului. Sîlber- 
man trebuia ii riște pentru că, 
era limpede, pierdea la puncte.

Meyer a boxat prudent și 
ales inteligent. El și-a incomodat 
vizibil adversarul prin garda In
versă. în final, Victor a căzut și 
numai din cauza nervozității care 
l-a stĂpînit aproape tot meciul. 
Din această cauză, de altfel, a și 
pierdut. Boxerul român n-a reu
șit în finală 
nivel tehnic, 
în iferturi și 
în vmne ce 
crescendo.

MIRCEA COSTEA — redactor 
șef al publicațiilor sportive pe
riodice :

Prima repriză a meciului din
tre Fachetti și Tregubov anun
ța o mare surpriză. După cîteva 
schimburi nesemnificative de 
pumni Fachetti aplică cîteva lo
vituri cu adresă și Tregubov e 
„groggy** în picioare. Repriza a 
doua e așteptată cu interes. No
tăm că italianul nu riscă nimic, 
dar curfnd aveam să vedem că 
el „și-a făcut numărul** și Tregu
bov ia conducerea luptei. In mi
nutul 2 Fachetti e numărat și, 
în continuare, cu... benzina pe 
sfîrșite, face eforturi să rămînă 
în picioare. Tregubov cîștigă de
tașat, mai ales datorită unei re
zistențe apreciabile și a unei con
cepții tactice superioare.

H. SCHERZER — „U.P.I/ :
Prima repriză a aparț’nut iu- 

goslavului Parlov, care a punctat 
mai precis din defensivă. Tara
senkov, preocupat numai de atac 
a neglijat complet apărarea. în 
repriza secundă croșeele și direc
tele lui Tarasenkov au început 
să-și atingă tot mai des ținta a- 
ducîndu-1 pe Parlov în situația de 
groggy. Extenuat, iugoslavul a 
recepționat în ultimul rund toate 
loviturile terminînd meciul 
greu. Victorie indiscutabilă a 
Tarasenkov.

CLAUS MITTENZWFI 
„Deutsche Presse' — Agentur 
R.F.G. :

Cei doi finaliști de la Mexico 
au ajuns, în sffrșft, la București, 
să-și dispute marea finală, care a 
fost de o duritate extraordinară 
Posniak l-a surprins încă din pri
mul minut pe Monea cu cîteva 
lovituri foarte puternice, dar ro
mânul, avînd în spate o galerie 
frenetică, și-a revenit repede răs- 
punzînd ou lovituri la fel de dure. 
Sovieticul, cu o viziune mai clară 
în ring, a contrat de fiecare dată 
eficace la toate atacurile furi
bunde ale lui Monea. Păstrfndu-și 
nervii și punctînd în lupta corp 
la corp, dar și de la distanță, Pos
niak jl-a apropiat pe merit vic
toria. El ■ fost, dnpă mine, mai 
btm decît Monea.

ERGUN EMEK — «Hatm 
Afanti* — Istanbul :

Urmărind ultima partidă a fi
nalelor europene pot afirma di 
în ring i-a aflat un singur boxer, 
românul Alexe. Advenarul tău, 
sportivul bulgar Pandov a... prac
ticat luptele. A învins Alexe, un 
boxer cnrains, inteligent care pe 
deasupra și-« dorit cu toată ar
doarea cucerirea medaliei de aur. 
O victorie normală, meritată ca 
prisosință- De altfel, Alexe a bo
xat foarte bine și în semifinale și 
de pe atunci ae anunța ca un ae
ries pretendent la titlul de cam
pion european. Sportivul român 
are toate șansele să reconfirme a- 
eeastă performanță în ediția din 
1971 a Campionatelor europene 
de box.

Sînt un fel de Joe Limonadă. 
Fără canoni eră. Zic asta, pentru 
că nu am stat o singură clipă pa 
gînduri cînd a fost să aleg între 
finala Campionatului European 
de box și stadionul Giulești. Am 
luat calea Podului Grant, îm
preună cu Dan Coe, Dumitriu II 
și Octavian Popeăcu 1 Pe mine, 
în orice 
lovită de 
Dumitriu, 
cescu mă 
mai mult
Nu pot aplica un pumn nici unui 
om. Decît să dau cuiva un pumn 
mai bine îl dau un lai de vin și-I 
bem pe din două. Nu-mi place 
boxul. Am crezut că pot rezista 
aă văd schimburi violente de 
pumni. Trei reuniuni am stat băț 
de chibrit la patinoarul artificial 
„23 August*4. Apoi am fugit. Și 
noroc că ieri ora de începere a 
meciurilor de fotbal a coincis cu 
finala boxerilor.

I
Pe Giulești a plouat ca-n no
iembrie. Prezenți, în afară de 
jucători, cîteva sute de vecini ai 
stadionului. Mă rog, fiecare ale
gea ce vrea. Afișul sgomotoa, 

frumosul afiș al europenelor, 
a luat fotbalului tot ceea 
ce altădată tremura numai pen-

clipă a vieții, o minge 
maiestățile lor Dan. 

Dumitraehe san Lu- 
va impresiona mult 

decît o arcadă spartă.

MEKIDIÂN

final intr-o competiție de anvergură

fAnuș neagu

tru mingea eu picățele. îi iertăm 
Șl-i așteptăm să se întoarcă. Vor 
reveni — și sîntem convinși că 
Rapidul va tăia pentru fiii rătă
citori vițelul cel gras. Ieri, știind 
că spectatorii au zi grea, antre
norii Realului au trimis pe teren 
o granitură alcătuită din copii : 
Marinică, Mazurachis, Neagu etc. 
Singurii oameni de nădejde : Ră- 
ducanu, Motroc, Greavu, Lupes- 
cu și Dinu. Și au cîștigat cu 
2—1. Cred și susțin că Rapidul 
știe să lupte ca nimeni altul în 
cușca lui de beton și de fum de 
locomotivă. De Ia Crișul mi-a 
plăcut Harșani.

Am urmărit meciul stînd între 
Dumitriu II și Dan Coe. Lîngă 
noi, un tranzistor. Aflînd că la 
Bacău U.T.A. a pierdut cu 1—0 
și că la Cluj, Dinamo a smuls un 
egal, Dan mi-a spus : „Doresc ca 
acest campionat să-1 cîștige 
U.T.A. ...dar aș dori ca în locul 
ei, peste hotare, să plece Di
namo, cea mai puternică echipă 
românească".

Ploaia n-a lămurit, după păre
rea mea, aproape nimic în zona 
de sus. U.T.A., ajunsă lîngă pi
ciorul lui Dumnezeu, tremură.

Clujul, cu un șut academic, ® 
poate trimite în anonimat și dis
perare de moment. Ar fi bine 
sau ar fi rău ? Mă abțin de la 
comentarii pentru că și așa am 
primit mii de scrisori din orașul 
de pe malul Mureșului, scrisori 
în care expeditorii îmi doresc o 
întîlnire nocturnă cu un tramvai 
sau orice vehicul capabil să mă 
mute cu domiciliul, pe cel puț’n 
jumătate de an, într-o tonă da 
ghips.

Jos, unde vreo patru echipa 
muscă de lanternă ca guvizii de 
undița, la Capul Midia, ploaia a 
încîleit totul. F. C. Argeș a cî$Xi- 
gat și se află acum la un punct 
de Progresul și 2 de Petrolul 
Două orașe mari și un cartier din 
București au făcut tahicardie. 
Acest „nu te da, nu te lăsa", cu 
bătaie pe încă două săptămîni, 
cinstit să fiu, îmi place. în fot
bal, neliniștea și nesiguranța ne 
dau nouă, spectatorilor, apă la 
moară, scuipat la furcă și sara 
pentru ciorba cea de toate zilele, 
în cele din urmă fotbalul trebuia 
să fie și sămînța de vorbă. Dacă 
n-ar fi așa, ieri 
box.

m-aj fi dus la

Clasamentul REZULTATE TEHNICE
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Sportul școlar a cunoscut mo
mente de sărbătoare la Sibiu cu 
ocazia finalei pe tară a primei 
ediții a pentatlonului, punct cul
minant care a reușit să mobilize
ze sute de mii de elevi, competi
ție inițiată de C.C. al U.T.C. care 
a-a bucurat de un succes una
nim în rîndurile elevilor. Este 
suficient să arătăm că la faza 
pe județ au concurat 3 840 de e- 
levi, cei mai buni, selecționați in 
fazele pe clasă, pe liceu și 
localitate.

Organizarea ireproșabilă, la 
care au contribuit organele 
organizațiile U.T.C. și consiliile 
de educație fizică, poate fi exem
plu pentru cele mai mari compe
tiții atletice. De altfel, Lucia 
Jlnga de la Liceul nr. 2 din Plo
iești. cîștlgătoarea pentatlonului 
în clasamentul general indivi
dual snunea : „Nici concursurile 
republicane ale juniorilor nu 
au fost așa de bine organizate ca 
această finală. Sînt fericită că 
am cîștigat și promit ca în urma 
acestui succes să mă pregătesc 
pentru campionatul republican 
de pentatlon".

Din desfășurarea, probelor, cu 
tot timpul rece și ploios, s-au 
obținut cîteva rezultate remarca
bile : Liana Ghițescu a sărit 1,54 
m la înălțime iar elevul Gheor- 
ghe Dumbravă a aruncat greu
tatea la 15,29 m, performanțe 
care, de altfel, le-a adus și cîș- 
tigarea cupelor pentru cele mal

bune rezultate. La săritura în 
înălțime a surprins faptul că mai 
mult de jumătate din concu
rent! au sărit în stilul campio
nului olimpic de la Mexic, ame
ricanul Fossbury. Proba a fost 
cîștigată de elevul Radu Gavrilaș 
cu 1,88 m care, a totalizat de alt
fel. si cel mai mare punctaj : 
3 065 puncte. Lupta deosebit de 
strînsă pentru cîștigarea compe-

zentat cea mai tlnără echipă 
de elevi aceștia au reușit să 
clștige competiția, pot să în
țeleagă munca și pasiunea dă
ruită de profesorii de educație 
fizică pentru succesul acestei im
portante competiții școlare. To
varășul Septlmlu Todea, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., la 
sfîrșitul competiției 
numeroase premii

a distribuit 
oferite de

Deaffiaurată la prima ediție, 
competiția școlară de pentatlon 
a!-a dovedit din plin utilitatea, 
edițiile viitoare fiind așteptate 
cu un mare și legitim interes de 
către elevii paaionați ai atletis
mului.

Iată acum clasamentul final : 
Fete : 1. Liceul nr. 2 Ploiejti — 
15 226 p ; 2. Liceul nr. 5 Iași — 
14 964 p. 3. Liceul Gh. Lazăr 
București — 14.721 p. 4. Liceul 
»r. 2 Reșița — 14.522 p. 5. Liceul

pe

si PEN TAT LONUL
ATLETIC ȘCOLAR

tlțleî dintre reprezentativele li
ceelor finaliste a prilejuit mo
mente emoționante în rîndurile 
elevilor si chiar ale profesorilor. 
Numai cine a urmărit emoțiile 
de la fiecare probă ale profesoa
rei Cati Ghimbra 2_ 1_ LI__ 2
„Gh. Lazăr“ din Capitală ai 
cărui elevi 
echipe, sau 
al profesorului ploieștean Va- 
aile Roșea, care deși a pre-

de la Liceul

au 
calmul

cîștigat pe 
aparent

U.T.C., C.N.E.F.S. |i ziarul 
„Scîntela tineretului", In cadrul 
unei frumoase festivități.

O notă discordantă față de 
modul corect ți elanul tineresc 
abordat de participant!, a făcut 
încercarea de substituire a unui 
elev fără drept de participare 
de către echipa Liceului nr. 3 
din lăți, sancționată prompt de 
organizatori prin descalificarea 
întregii echipa.

8.
p.

nr. 4 Constanța — 12.898 p. 
Liceul nr. 1 Bistrița — 12 876 
Băieți : 1. Liceul Gh. Lazăr
București — 13.142 p. 2. Liceul 
B. P. Hașdeu — Buzău — 13.001 
p. 3. Liceul S. Barîțiu Cluj — 
12.814 p. 4. Liceul Giurgiu — 
12.559 p. 5. Liceul industrial me
talurgic Galați — 12.315 p. 6. Li
ceul nr. 3 Arad — 11.959 p.

SILVIU DUMITRESCU

• ULTIMELE DOUA ETAPE 
ale Turului ciclist al Ser/lei 
nu au adus modificări în cla
samente, victoria finală reve
nind rutierului cehoslovac Bra- 
tislav Soucek. Etapa a fl-a, Su- 
botlța-Somhor (137 km), a fost 
Cîștigată de Dolezal (Cehoslova
cia) In 2h05’30", urmat la Ifi 
secunde de concurentul român 
Constantin Grigore. In etapa a 
7-a, Sombor-Novl Sad (108 km), 
a trecut " * *’ ’ ’
slavul 
cu timpul 
mental 2-__ __________
Soucek (Cehoslovacia) 2ih 43' 
48” ; 2. Kubicck (Cehoslovacia) 
la 1’31” ; 3. Surminskl (Polonia) 
la 2’40’* ; 4. Ctibricl (iugoslavia) 
la 2'17”. Cicliștii români au o- 
cupat următoarele locuri : C. 
Grigore (7) la 3’50” ; SeleJan 43) 
la 4’13” ; Ciumetl (11) la 5'20” ; 
T. Vaslle (13) la 5’28” ; Sofronie 
(14) la 5’45”.

Clasamentul pe echipe : 1. 
Polonia ; 2. România la 2’13” ; 
3. Cehoslovacia la 2'48” ; 4. 
Bulgaria la 14'«1” ; 5. Partizan 
Belgrad la 27’39" etc.
• LA COMPLEXUL 8POE 

TIV Metalul din Capitală s-a 
desfășurat Ieri dimineață un 
concurs internațional de motu 
croi.

La clasa 250 cmc, victoria a 
revenit alergătorului sovietic 
Anatoli Madricenko. Pe locu
rile doi șl trei s-au clasat spor
tivi! români Constantin Goran 
și Cristian Dovlds.

întrecerea rezervată motoci
cletelor de la clasa 500 cmc a 
fost cîștigată de A. Klia^nsh 
(U.R.S.S.), urmat de Petre 
Paxlno (România) și Cto 
Stephanl (România).
• LA RIGA AU CONTI

NUAT Întrecerile concursului 
internațional de atletism. Pro
ba de 800 m masculin a revenit 
sportivului sovietic Ivan Snd- 
nlk cronometrat In l'51'’G/lfl 
Atleți! români Ion Damaschin 
șl Dumitru Tit au ocupat locu
rile 8 (în 1'52”) șl respectiv 7 
(In l*52”2/10). In cursa de 1 540 
m, cîștigată de Uldis Rubezia 
(U.R.S.S.) cu 3'49,,|/1|, atletul 
român Nicolate loan a-a clasat 
pe locul 4 cu 3'51”3/10.

• IN RUNDA A «-A a tur
neului internațional feminin de 
șah de Ia Balatonszeplak, EII- 
aabeta Pollhranlade a cîștigat 
Ia Mihailova, Rannlkti a lnvin- 
a-o pe Jlann șl Stadler pe Lan- 
goa. Ivanka a remizat cu Ka- 
rakai. In clasament conduce 
maestre ao vi etici Ranniku —

puncte, urmată de Ivanka 
(Ungaria) — 4,5 puncta.
• 1N CADRUL CONCURSU

LUI INTERNAȚIONAL de atle
tism de la Loa Angeies, aeml- 
fondlatnl american Jim Rjraa 
a stabilit cea mai bană perfor
manță mondială a 
proba de a milă cu 
FM VM Pe locurile 
s-au clasat Bam

linia de sosire lugo- 
Valenclcl, cronometrat 

de 2h2C‘3O”, Clasa 
final individual : 1.

anului In 
timpul de 
următoare 

___  ____  ___ Balr — 
|l Martin Liquorl — 

rt—w
Un rezultat bon a abținut ți 

Nell fltelnhauer (fl.U.A.) în 
proba de aruncarea greutlțli 
pe care a el|tigat-a cu M.82 m.
• TURNEUL INTERNAȚIO

NAL DE ȘAH de la Luhacori- 
ee (Cehoslovacia) s-a încheiat 
cu ▼ictoria marele I maestru so
vietic V. Korclnol, care a tota
lizat 1L1 puncte din 15 posibile. 
Șahistul român D. Diimer s-a 
stiuat pe lacul I fi ti puncte. 
In ultima rundă, Drlmer a re
mizat eu cehoslovacul Mi aria

Premieră pionierească
la carting

• O EXCELENTA INIȚIATIVA A 
CONSILIULUI NATIONAL AL 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
• 70 DE CONCURENȚI DIN 17 
JUDEȚE • CARTURI DE CON
STRUCȚIE PROPRIE • BRAȘO
VUL — CEA MAI OMOGENA 
ECHIPA

și prin 
construite 
chiar de 

j_____ ___ ... Ca indivi
dualități am reținut In primul

U.T.A. 23 15 4 9 44 27 34
Dinamo Buc. 28 14 5 9 51 31 33
Din. Bacău 28 13 6 9 31 27 32
Rapid 28 13 5 10 38 33 31
„U« Cluj 28 13 4 11 47 as 30
Steaua 28 13 4 11 48 37 30
Jiul 28 12 5 11 33 29 29
„U" Craiova 28 13 3 12 44 44 29
Farul 28 12 3 13 34 39 27
Politehnica 28 12 3 13 29 37 27
A.S.A.

Tg. Mureș 28 12 3 13 32 42 27
Crișul 28 9 8 11 32 29 26
Petrolul 28 11 3 14 25 36 25
Progresul 28 8 8 12 27 38 24
F. C. Argeș 28 11 1 16 31 44 23
Vagonul 28 9 3 16 36 54 21

Rapid — Crișul 
Farul 2—0 ; „U" Cluj 
București 0—0 ; Dlnamo Bacău — 
U.T.A. 1—0 ; Vagonul — Politehni
ca 2—fi ; F. C. Argeș — „U“ Craio
va 2—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — Pro
gresul 2—0 ; Jiul — Petrolul 3—6.

2—1 | Steaua —
Dlnamo

ETAPA VIITOARE
Progresul — „U" Craiova ; Jiul 

— „U* Cluj ; Dinamo București — 
Petrolul ; r.c, Argeș — Vagonul 1 
Dinamo Bacău — Rapid ; Crișul — 
a.S.a. Tg. Mureș ; Politehnica — 
steaua ; U.T.A. — Farul ;

O «& mă credeți 
dacă o să vă spun ca 
ieri am bătut dru
mul PIteștiulul î N-o 
14 mă credeți fiindcă 
nu mă considerați In 
stare ■& renunț la 
Europenele de hox 
pentru o joacă de-a 
na-ți-o țJe, dă-mi-o 
ml8 pe Dealul Pru
nilor ți, mai ales, 
fiindcă nu se poate 
să fiu așa de lipsit 
de șanafi să alerg 
peste o sută de kilo
metri pentru o parti
dă de tineret care, 
pină Ia urmă, nu a 
mai avut loc... din 
lipsă de teren 7 I Intr-adevăr, n-am tă
cut această deplasare 
și ml felicit pentru 
inspirație. Rămlne

ce se mal poate !n- 
tfmpla prin clasa
mentul juventist.

Neavlnd, așadai 
posibilitatea sA-șl 
joace Ia Pitești șansa 
primului loc șl, Im
plicit, a netezirii 
drumului spre titlu, 
oltenii au așteptat, probabil, cu sufletul 
la gură rezultatele 
celorlalți contracan- 
didațl, Pleizlnd cu 
«—1 Intîlntrea cu ra- 
pidlștii, orădetiil se 
pare că ies din 
cursă. Deșt, progra
mul foarte avantajos 
pe care-1 au (acasă 
cu A.S.A. și o de
plasare la Vagonul 
— cea mai slabă for
mație) le mai poate 
da ceva speranțe.

de goluri marcate) șl 
tnai au un meci în 
deplasare si unu! a- 
casă. Campioni de-ar 
Ieși ar fl Insă ne
dreptate. 
Pentru 
Bacău atlt o echipă de 
neret _*1 __
rezervă. In fața Jorlalte formații 
Cătuite din mînji, ca 
a prezentat de flecare dată 7—8 jucă
tori deja trecuți prin 
frigurile din „A* sau 
„B", dar cu Pan alt. 
Duțan, Cernit, RIu- 
flubei iau alții ca el 
mă plimb șl eu prJu 
campionatul rezer
vat... cadeților.

Dec! cui 1 ae va 
înmîna, la apropiata

Do ce 1 
eă Dlnamo 
a folosit

ctt una
nu 
ti
de 
ceai-

Din inițiativa Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor, ieri a avut loc în Capitală 
primul raliu de carturi rezer
vat concurenților sub 16 ani. Pe 
un traseu improvizat în apro- 
fjierea Arcului de Triumf au 
uat startul 70 de concurenți din 

17 județe. Micile defecte orga
nizatorice ca și ploaia care a 
căzut tot timpul competiției nu 
au fost o piedică în reușita 
concursului, care a adunat în 
jurul pistei un număr record 
de spectatori.

Dintre competitori, s-au de
tașat reprezentanții județului 
Brașov, excelent pregătiți de 
inginerul Ion Telescu. Județul 
Dolj, județul Timiș și Munici
piul București s-au remarcat, 
de asemenea, prin valoarea con-

curenților prezentați 
calitatea carturilor, 
— In majoritate 
micii participant!.

rind pe cîștigătorul concursului, 
brașoveanul Ion Cîrsnic, pe 
coechipierul său Sandu Pescaru 
și pe bucureșteanul Sică Con
stantin.

Numeroase premii atribuite 
de C.N.O.P., Loto-Pronosport și 
Federația română de moto au 
răsplătit pregătirea și străda
niile micilor concurenți — cine 
știe ? — poate niște viitori ași 
ai volanului. Iată clasamentele : 
Individual : I. Ion Cirsnic (Bra
șov) ; 2. Sandu Pescaru (Bra
șov) ; 3. Sică Constantin (Buc.) 1 
4. Ion Lăncrijan (Brașov) ; 5. 
Ion Marin (Brașov) ; 6. Octa
vian Telu (Brașov). Pe echipe : 
1. Brașov ; 2. Dolj ; 3. Timiș.

Premii speciale ale juriului i 
— Cea mal valoroasă concu

rentă — Clara Horja (Satu 
Mare) ;

— Cel mai tînăr concurent: 
8 ani — Tache Tomeș (Con
stanța).

O. PĂUN

Insă tren de crezut 
cum lntr-un oraș 
care pretinde că me
rită să rămînă eu o 
echipă de fotbal In 
prima categorie de 
fotbal a țării (și, per
sonal, împărtășesc 
aceeași opinie și nu
tresc aceeași speran
ță cu plteștenii) nu 
a-a găiit încă un te
ren de fotbal pe care 
aă fie programați 
Jnventtștll în situația 
în care ploaia nu 
Ie-a permis aă mal joace în deschiderea 
seniorilor. Nedume
rirea eate cu atlt 
mai mare cu clL, 
după cite știu, an
trenorului Teașcă 1 
■e promisese cu mal 
bine de o lună de 
sile în urmă ci ln- 
tr-0 lăptămlnă-două 
va avea la dispoziție 
Un teren eu zguri.

Să vedem acum ci 
■-a mal întfmplat șl

Oricare va f! situația 
formației, antrenoru
lui Viad 1 se cuvin 
numai cuvinte de 
laudă pentru fotbalul curat și spectaculos 
ce-I practicA, pentru 
rolul de primă mină 
jucat !n acest cam
pionat și pentru tine
rețea jucătorilor (cel 
mai „bătrînl" — sto
perul Bule $1 extre
ma dreaptă CeJan - 
au... 23 de ani I).uinamoviștii •« 
nani 
drept vorbind, tea- 
mul 
mal mari posibilități 
81 ae Instaleze săp- timlni viitoare ml 
8e pare pentru pri
ma — dar și pentru 
ultima dată — In 
fotbalul de rangul 1 
ai campionatului de 
tineret rezerve. Ca- 
deții aceștia sînt cel 
mai efieacl dintre 
toți (au trecut de 7fl

»•<«
reprezintă. Ia
care are cele

ierbare ■ fotbaliști
lor, cupa ce-o va da- 
cerna „Scîntela tt- 
neretulul** celei mal 
bune echipe Juven- 
tiste ? Este clar că, 
oricum, uneia dintre 
cele trei formații 
aflate cot la cot pe 
linia de sosire. Dacă 
nu cralovenllor care 
poate Joacă astăzi, 
totuși — băcăuanilor, 
dacă nu acestora — 
orădenllor. Nu mal e 
mult. Râ avem puțin
tică răbdare, să se 
lămurească lucrurile. 
După ce vom Înmîna laurii invinuaLumui, 
vom avea însă cît$ 
ceva de spus despra 
cum se poate desfă
șura mal bine 
plonatul 
ocupăm 
ltanl de

cim-
de care ne 
de cîteva 

iile.

GH. MITROI

în prima zi la Poligonul Tunari

Trei victorii românești
și cinci titluri

Pe poligonul Tunari au în
ceput ieri Întrecerile celei de-a 
Xll-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tir ale Româ ■ 
niei. Paralel se desfășoară și 
cea de-a Ilî-a ediție a Balca
niadei.

Proba de pistol viteză s-a în 
cheiat cu victoria sportivului 
român Ion Tripșa, care a tota 
lizat 596 puncte. Ion Tripșa a 
cucerit și titlul de campion bal 
canic. Pe echipe, primul loc în 
întrecerea balcanică a fost ocu
pat de formația României — 
2 36C puncte, urmată de Grecia 
— 2 323 puncte.

în proba de armă liberă ca
libru redus, ctflcat, 60 focuri, pe 
primul loc s-a clasat america
nul Bahrman cu 596 puncte. 
Trăgătorul român Nicolae Ro
taru, care a ocupat locul 5 cu 
593 puncte, a fost declarat cam
pion balcanic. La această probă, 
în cadru! Balcaniadei, primul 
Ioc pe echipe a revenit Româ
niei cu 2 361 puncte, urmată da 
Iugoslavia — 2 344 puncte.

în proba feminină de armă 
standard, culcat, 60 focuri, victo
ria a revenit sportivei românca 
Georgeta Șerban cu 590 puncte, 
care a cucerit șl titlul balcanic. 
La această probă, In clasamen
tul pe echipe al Balcaniadei, pe 
primul loc s-a clasat Iugoslavia

cu 1 781 puncte, 
mâniei a ocupat 
cu 1 757 puncte.

Formația Ro- 
locul secund

(Agerpres)

ION ȘERBAN — 
nou record republican

la inălțime
In cadrul 

ghiular de 
Germană 
Bulgaria, 
fia, sportivul român Ion 
Șcrhan a cîștigat proba de 
săritura in înălțime cu re
zultatul de 2,14 m, perfor
manță ce reprezintă un nou 
record al României.

In proba de săritură In 
lungime masculin, cîștigată 
de Vogel (R. D. Germană) 
cu 7,63 m, atletul român Va- 
sile Sărucan s-a clasat pe 
locul secund cu 7,56 m. In 
proba de 400 m garduri, vic
toria a revenit lui Stecher 
(R. D. Germană) care l-a în
vins la sprintul final pe Ion 
Rățoi (România), ambii atleți 
fiind cronometrați cu ace
lași timp 52”5/10.

meciului triun- 
atletism R. D. 

România — 
desfășurat la So-



Lucrările Consfătuirii
internaționale a partidelor
comuniste și muncitorești

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La 7 iunie Consfătuirea inter
națională a partidelor comu
niste și muncitorești și-a con
tinuat lucrările.

La ședința de dimineață, 
care s-a desfășurat sub pre
ședinția lui E. Gil, membru al 
Comitetului Executiv și al Se
cretariatului C.C. al P.C. din 
Ecuador, au luat cuvîntul 
L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., M. Rei
mann, prim-secretar al C.C, al 
P.G. din Germania.

Apoi s-a dat cuvîntul lui 
A. Martinez, conducătorul 
delegației Partidului Muncii 
din Guatemala, oare a anun
țat că în Guatemala a fost a- 
restat unul din conducătorii 
mișcării revoluționare, Alvara
do, a cărui viață este în peri
col și a adresat partidelor

frățești un apel ae a-ii maa*- 
festa solidaritatea șf d* z ac
ționa In apărarea tovarășei 
Alvarado.

La propunerea 
partidelor comuniste din ță
rile arabe și a Partidulu; Co
munist din Israel. Constă au
rea internațională a partide
lor comuniste și cuxr. “îcresx: 
a adoptat o declarație, care 
cere sA se intensifice spr-.p- 
nul pentru lupta just* a po
poarelor arabe. Scurte euvțn- 
tiri tn legituri cu aceasta ac 
rostit la cnnsfAtnxre X. coîae 
Ceausescu, secretar peaeral al 
C.C. al Partc'ji'ji Comcx-<t 
Român. VL V.lner. secretar 
general al C.C ■! PjC ; n 
Israel. J. Gcllan. zeretar ge
neral al P.C din Marea Bri
tanic, M. Drumacx. preaeri si
tele P.C din Beiga. K. F. Ka- 
tușev, membru al deâegapd

M A-

al 
al

Declarație a Consfătuirii internaționale
textilă din

PtÎMi MM.ctrîcd ia R. P. D. CorMonă. La o mare întreprindere 
apropiere de Phenian.

Da Nang
In cursul nopții de sîmbătă 

spre duminică, marea baza aero- 
navală americană de la Da Nang 
a fost supusă din nou unui vio
lent bombardament de artilerie 
de către unitățile Frontului Na
țional de Eliberare. Lupte pu
ternice au fost semnalate, de a- 
semenea, și în provinciile Vinh 
Long și Tay Ninh, precum și în 
regiunea Saigonului. După cum 
a declarat un purtător de cuvînt 
al comandamentului american, 
au fost înregistrate pierderi de 
ambele părți.

Agenția de presă ELIBERA
REA anunță că în orașul sud- 
vietnamez Can Tho a fost consti
tuit un comitet popular revoluțio
nar. Comitetul a fost instituit în 
urma consultărilor ce au avut loc 
între reprezentanți ai Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud și ai Alianței for
țelor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam.

în capitala Statelor Unite au 
început lucrările celei de-a 22-a 
conferințe anuale a organizației 
„Americanii partizani ai acțiuni
lor neviolente". hi cadrul unei 
conferințe de presă, președintele 
organizației, John Galbraith, pro
fesor la Universitatea Harvard, a 
declarat că „guvernul Nixon nu 
trebuie să repete greșelile Admi
nistrației Johnson în privința 
Vietnamului".

Cursa pentru Elysee:

Ultima
săptămină

Cel doi candidafi care au rămas în cursa pentru Elysăe se 
pregătesc în vederea scrutinului decisiv. Două ore pe micul 
ecran, încă două ore în fața microfoanelor radioului și, bine
înțeles, tribuna adunărilor publice — iată scena pe care se 
va desfășura ultima fază a acestei importante bătălii poli
tice. Autorii de sondaje au intrat în acțiune, investigînd 
„alegători-etalon", cercetînd reacțiile opiniei publice și în-, 
cercind să deslușească configurația scrutinului. Deocamdată, 
prima șansă aparține lui Georges Pompidou. Dispunem de ci
frele a două sondaje. Ele sînt oarecum asemănătoare: 58 
la sută din alegătorii care vor lua parte la vot (57 la sută 
în al doilea sondaj) optează pentru fostul premier. Președin
tele interimar Alain Poher ar dispune de 42—43 la sută din 
voturi. Este interesant, insă, că procentul abținerilor se pare 
că va atinge un nivel ridicat — 31 la sută. S-ar putea, după 
alte calcule, ca acest procent să fie chiar depășit. Consemnul 
abținerii lansat de Partidul Comunist Francez și de alte 
formațiuni de stînga (cărora li s-au alăturat Confederația 
Generală a Muncii și Uniunea Națională a Studenților) are 
consecințe care preocupă observatorii politici. După cum ex
plica L'HUMANITE, „a te abține nu înseamnă a te dezin
teresa de scrutin. Poziția noastră este ofensivă, ea are sem
nificația unui protest împotriva unei false alternative".

COMBAT afirma că un președinte ales in condițiile unei 
masive abțineri a corpului electoral își va vedea limitată 
autoritatea sa: „Aceasta deoarece pentru o bună parte a 
alegătorilor care vor absenta, alegerea noului președinte se 
va fi făcut în afara unei fracțiuni importante a națiunii. In 
acest caz, autoritatea președintelui va fi admisă, dar bazele 
acestei autorități vor fi fragile". Pompidou speră să ralieze 
in jurul său o parte a electoratului centrist, după ce a obți
nut adeziuni la dreapta (Tixier — Vignancourt) și la stînga 
gaullistă (Capitant). Fostul premier năzuiește să realizeze 
o majoritate concludentă, incontestabilă. Va reuși să înain
teze pe terenul adversarului său ? Din partea celor doi can
didați asistăm Ia efortul de a convinge pe alegători să se 
prezinte în fața urnelor. Poher dorește să obțină din acest 
sector al corpului electoral voturile de care are absolută ne
voie pentru a depăși pe adversarul său. Socialiștii i-au promis 
sprijinul lor, însă ceea ce au obținut ei in primul tur de 
scrutin este prea puțin. De altfel, rezultatul obținut de can
didatul S.F.I.O. a fost calificat ca „o infrîngere dură", fără 
îndoială consecința unei orientări care a scindat stingă. 
Francois Mitterrand și prietenii săi politici s-au pronunțat 
„împotriva lui Pompidou", fără a îndemna Ia un vot în spri
jinul lui Poher. De altfel, sprijinitorii președintelui interimar 
par descumpăniți. începutul de săptămină a fost marcat "rin 
neînțelegeri in rîndul grupărilor de centru. Unii au p'JBt 
pentru retragerea candidaturii Iui Poher, deoarece șansele 
sale de a fi ales ar fi inexistente. Alții au militat pentru 
menținerea candidaturii, invocind necesitatea ca „centrul" 
să se afirme ca „o entitate politică distinctă". Frămintările de 
acest gen nu au făcut decît să evidențieze neputința „centru
lui". O forță politică — se afirmă la Paris — nu poate exista 
bazîndu-se doar pe o personalitate, mai ales cînd această 
personalitate nici nu a schițat un program clar, cu o notă 
proprie.

Georges Pompidou, optimist, își continuă campania elec
torală. Vineri seara, candidatul Uniunii democratice pentru 
apărarea republicii a făcut o serie de precizări asupra politicii 
externe pe care intenționează să o promoveze în cazul în care 
va deveni președinte al Franței. Pompidou a relevat con
tinuitatea politiei! gaulliste, ifirmînd eă „trebuie pregătit 
viitorul și făcut din Franța o mare putere". O subliniere deo
sebită merită a fi reținută : „Franța cere pur și simplu să fie 
stăpina raționamentelor sale, hotărîriior, alegerilor șl înde
plinirii angajamentelor sale... Alianțele noastre, în special cu 
Statele Unite, trebuie menținute într-un spirit de indepen
dență". Pompidou a relevat că această orientare „nu se opune 
de loc continuării hotărîte a unei politici de apropiere 
rile din Est".

Săptămină care ne desparte de votul decisiv va fi, probabil, 
martora unor noi precizări a opțiunilor politice ale celor doi 
candidați și a unor tentative de captare a voturilor celor in
deciși. Vînătoarea de voturi va putea, însă, cu greu modifica 
datele esențiale ale tabloului politic pe care l-a înfățișat pri
mul tur de scrutin. Cel puțin, deocamdată, nici sondajele șl 
nici comentatorii de pe malurile Senei nu prevăd deplasări 
în opinia publică cu consecințe spectaculoase la urne.

comuniste si muncitorești

Precizările

• UN APEL LA ÎNCETAREA
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a partidelor
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în urmă cu doi ani Israelul 
a săvîrșit o agresiune fățișă 
împotriva R.A.U., Iordaniei și 
Siriei. De atunci cercurile 
conducătoare din Israel, spriji
nite de imperialism, și în pri
mul rînd de imperialismul a- 
merican, de reacțiunea mon
dială și de cercurile sioniste, 
continuă să ocupe teritoriile 
arabe acaparate în urma a- 
gresiunii și refuză să îndepli
nească hotăririle O.N.U„ in
clusiv ale Consiliului de Secu
ritate, duc o politică de ex
pansiune și anexiune. comit 
acțiuni represive împotriva 
populației arabe în regiunile 
ocupate și se dedau neconte
nit la noi provocări militare.

Consfătuirea internațională 
a partidelor 
muncitorești
ho țări re agresiunea 
nă care continuă și care este 
o încălcare grosolană a drep
turilor naționale ale popoare
lor arabe, inclusiv a drepturi
lor legitime ale poporului arab 
din Palestina, o încălcare gro
solană a Cartei O.N.U. 
condamnă agresiunea.

• DUPĂ ELIBERAREA CELOR

Evocînd ^centul caz al specia
liștilor străini ai unei companii 
petroliere, arestați și eliberați apoi 
de către autoritățile biafreze, ge
neralul Odumegwu Ojukwu a 
motivat această acțiune subliniind 
rolul pe care îl joacă petrolul in 
actualul război din Nigeria. Lide
rul biafrez a subliniat astfel cA 
petrolul este principalul suport 
al economiei nigeriene, și grație 
acestei bogății federalii obțin toa
te creditele necesare pentru a 
continua un război inutil. „Prin 
urmare, orice activitate inițiată în 
acest domeniu economic, al petro
lului, este considerată ca un act 
potrivnic Biafrei și orice persoa
nă implicată în astfel de acțiuni 
ca fi considerată drept inamic fi 
tratat ca atare in momentul cînd 
este luat prizonier".

Generalul Ojukwu a lansat din 
nou un apel în favoarea încetării 
ostilităților, pentru deschiderea 
negocierilor fără condiții, care tre
buie să ducă la o reglementare 
permanentă. „Deoarece se pare 
că este imposibil pentru cele 
două părți aflate în conflict de 
a se angaja direct pe această 
cale, este de datoria aliaților lor 
de a se întîlni în convoibiri pre
liminare, care vor facilita o con
fruntare pașnică a punctelor de 
vedere".

★
Cei 18 tehnicieni ai companiei 

petroliere italiene E.N.I., care au 
fost capturați în Nigeria de tru
pele biafreze, s-au înapoiat sîm
bătă seara la Roma. Dintre aceș
tia. 14 sînt cetățeni italieni, trei 

. vest-germani și unul libanez.

a! târ’a
• FOSTUL MINISTRU 

INTERNE AL BOLIVIEI. 
torjo Arguedas, a fost atacat 
de un grup ae necunoscuți In 
t_=±p ce se afla pe stradă. El a 
fc*x trarisportat de urgență la 
spital. Ar. tom o Arguedas a fost 
recent eliberat provizoriu din 
închisoare- Fostul ministru de 
Interne a părăsit Bolivia anul 
trecut. ce a făcut să par-

autor.tăpior cubaneze jur- 
kd Osc Guevara. El s-a 

rrteters te țari Oopă ce Șestel 
prrwtaaae Bzmraxa i-a
cac atepzră.—. ca ▼» fi jadreat 

i tei

RIPOSTA 
PERUVIANĂ

Aspect de ta 0 d

Membrii misiunilor militare ale 
S.U.A. din Peru au început să 
părăsească capitala acestei tari — 
Lima, au anunțat surse diploma
tice citate de agenția U.P.I. Po
trivit acelorași surse, evacuarea 
din Peru a misiunilor terestră, 
aeriană fi navală ale S.UA va 
continua în tot cursul acestei 
bmi Tn deems de șase săptâmim 
uimind să părăsească țara 41 de 
ofițeri nard-americani fi 117 
1 imihri ai faimhilnr lor.

Guvernul psuvian a cerut 1* 
23 mai ca niisiixrrile mihtan* ale 
S-UA. să plece de la Lima, ca 
răspans ia suspendarea de către 
guvernul de la Washington a vîn- 
zârdor de echipament militar că

tre Republica Peru.

• LVTND CUVÎNTUL la o 
tarreaire laboristă în localita
tea Barwsley (comitatul York- 
ritar*!. *rimal ministru brita- 
■âc. Harold Wilsen. a declarat 
că tweraal englez refuză, în 
ciuda a*aai|iei sindicatelor, să 
atoaudanexe praieciuJ de lege 
rrfrrtter te controlul asupra 
grevelor. Este prima declarație 

a gaveraului privind 
ke sale ia legătură cu 
pe care a adoptat-o în 
prahleM* joi Congresul 

ftanr al sindicatelor bri- 
După cnat s-a mai ■- 

rindirstele au respins 
rea caprinsă ia proiec

tai de le*e gave mame a tal, csre 
prevede UMenxi grele, mergînd 

isaare. pentru par- 
greve.

• PREȘEDINTELE R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser a primit 
duminică pe Otto Wlnzer, minis
trul afacerilor externe al R.D.G., 
sosit într-o vizită la Cairo si a 
avut cu el o convorbire.

Agenția M.E.N. relatează că 
Otto Winzer a avut de asemenea 
o întrevedere cu Mahmud Riad, 
ministrul egiptean al afacerilor 
externe, consacrată evoluției re
lațiilor dintre cele două țări șl 
examinării situației din Orientul 
Apropiat și a unor probleme ale 
actualității Internaționale.

• VORBIND LA UNIVERSI
TATEA FORDHAM în fața 
unui auditoriu de 10 000 de per
soane, senatorul Edward Ken
nedy a declarat că programele 
de dezvoltare internă nu sînt 
suficient finanțate de către ac
tuala administrație a S.U.A., In 
timp ce sume enorme se chel
tuiesc pentru proiectele mili
tare. „Atunci cînd se pun între
bări referitoare la programele 
de apărare, ni se răspunde cu 
lozinci și amenințări*, a spus 
senatorul. In această ordine de 
idei, senatorul a citat sistemul 
anti-rachetă „Safeguard" și a 
cerut suspendarea acestuia. 
Edward Kennedy a criticatj de 
asemenea, actuala politică In 
problema vietnameză.

• TRIBUNALELE MILITARE 
DIN SUDAN au pronunțat sen

tința, în procesele intentate unor 
persoane arestate ?i acuzate de a 
fi pus la cale acțiuni împotriva 
noilor autorități care au preluat 
puterea în Sudan la 25 mai. In 
fața completelor de judecată an 
compărut membri ai organizației 
Frații musulmani, ai „Partidulnl 
eliberării" și ai altor organizații 
politice. O parte din acuzați au 
fost condamnați Ia închisoare pe 
termene diferite, iar alții au fost 
achitați.

• LA 15 IUNIE, Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Uni
te, va sosi in Bulgaria într-o 
vizită oficială, informează a- 
genția B.T.A.

M. RAMURA

Disputa Gibraltarului
Noile restricții spaniole și primele

reacții la Londra
„Spania nu va putea accepta fără sâ acționeze decizia uni

laterală a guvernului britanic de a promulga o nouă constituție 
în beneficiul exclusiv al intereselor sale militare fi în defavoa
rea locuitorilor Gibraltarului" — transmite agenția FRANCE 
PRESSE citind surse guvernamentale.

Ministrul botanic
Healey, a trecut prin momente te
Cambridge. Sosit în centrul uni-v**s.icr 
pentru a ține o cuvin ta re la clubul pe.” - 
dului laburist, Healey și-a vâzuf colea Wo- 
cată de cîteva sute de studentî eo-e sccs- 
dau : „Nu vrem noi port-avioane* ■ »As— 
guroti mai multi bani pentru laboratoare• 
noastre".

Tinerii l-cu ținut imobilizat pe 
apărării aproape o jumătate oe că v. h» 
acest timp, a fost improvizat un ong "c 
miting-fulger în care oratori >-s*ucten-. 
transmiteau guvernului britanic, im șir a« 
critici aspre și o veritabilă listă de reir&> 
dicâri.

Cu numai douo zile mai înainte, minis
trul instrucțiunii. Short, a fost Împiedicat 
de studenți să țină o prelegere ia univer
sitatea din Manchester. Atunci cînd minis
trul a intrat în amfiteatrul central al uni
versității, studenții au desfășurat două 
mari pancarte pe care scria : „De ce re
duceri fondurile pentnj școli î" și „De ce 
alocați sute de milioane pentru Înar
mare I*. Un adevărat vacarm, fluieraturi, 
huiduieli, proteste au ocoperit primele cu
vinte ale domnului Short cere, în im posi
bilitate de a-și face expunerea, a părăsit 
enervat sala.

Pus într-o situație similară, ministrul de 
finanțe, Jenkins, a riscat pur și simplu să 
fie rănit. Venit să țină o cuvin tare la clu
bul studențesc din Sussex, Jenkins a fost 
întîmpinat la intrarea în marele parc al 
universității, de o mare mulțime de stu
denți care scandau : „Nu dorim să vă as
cultăm". Intervenția unui grup de polițiști 
i-a îndîrjît și mai mult pe studenți. Strecu- 
rîndu-se cu greu printre grupurile de tineri

DIN
L TINE

SETl
ILUI1

.UMIIF
u„Escaladarea

nemulțumiriiJ
studenților britanici

core barau aleea principală, automobilul 
ministerial a ajuns in apropierea unei mici 
piațete unde o masa de cîteva sute de stu
denți l-au înconjurat încercind să-1 
răstoarne .Numai sosirea unor întăriri po
lițienești l-a salvat pe ministru de un epi
log neplăcut.

Comentind această succesiune de mani
festări protestatare, presa britanică vor-

beție desprs jo
Imeratehn Iote do poBkca ia domnaiul in- 
«ukMMtelai m cxn • consideră rigidă fi 
MobilăT (GUARDIAM. ,_*r-o co^esDon- 
dentfi dîn copitolo ere F1ANKFURTER 
ALLGEMQNE ZEfTUNG -a*eazâ că in 
cercurile conducătoare U»„risfe se mani
festă „O preocupare voS Ifi* fa*ă de sta
rea de spirit a stude**^'or- Muî*i dintre li
derii lui Labour Party se întreabă — scrie 
corespondentul citat — ^docă reducerea 
vîrstei votanților la 18 ani, pentru care au 
acționat laburiștii, nu va dezavantaja în 
loc să avantajeze masa voturi1 or labu
riste".

Se fac auzite și voci caro cheamă la o 
„reacție dură". Tntr-un recent interviu ra
diodifuzat, ministrul instrucțiunii, Short, 
f) recon i za anularea sau cm putu rea burse* 
or studenților care iau parte la „demon

strații politice". Asemenea reacții au pro
vocat, firesc, un puternic val de proteste 
în rîndul. studenților și al unei părți a 
corpului didactic. „Cea mai maro greșeală 
pe care o poate face guvernul — opi- 
niazâ în acest context THE OBSERVER — 
este aceea de a continua sâ ignoreze am
ploarea insatisfacției pe care multe aspec
te ale actualei politici le provoacă tinerei 
generații dornică nu numai de transfor
mări necesare în învățâmînt dar, revendi- 
cînd, rntr-un sens mai larg, a reconside
rare radicala fi realistă a locului Angliei 
în lumea modernă".

într-o asemenea lumină, recentele mani
festări protestatare ale studențimii brita
nice nu apar ca niște incidente oarecare.

fi aselenizarea

Membrii echipajului cabinei 
spațiale ^ApoIlo-10" au decla
rat în cadrul unei conferințe 
de presă că terenul ales pentru 
asefeafcsarea din 21 iulie este 
„jtincos", dar as tron au ții care 
vor efectua această operațiune 
nu vor întîmpina greutăți în 
misiunea lor. Astronautul 
John Young a arătat că „mas- 
oonii" — concentrări masive 
de masă metalică sub solul 
lunar — exercită o influență 
asupra oricărei nave cosmice 
aflate în apropierea Lunii. în 
timp ce se aflau deasupra 
Lunii, accelerația „modulului 
lunar** a crescut cu aproxima
tiv 6 metri pe secundă. Erori
le de navigație datorate in
fluenței „masconilor" au fost 
remediate după recuplarea 
„modulului lunar" cu cabina- 
mamS.

în acest sens, Spania a luat ca 
primă măsură decizia de a închi
de frontiera dintre teritoriul său 
și Gibraltar, „acțiune care are 
drept scop apărarea drepturilor 
sale față de colonia britanică". 
Măsuri similare aplicate în ultimii 
ani au dus la întreruperea trafi
cului de mărfuri dintre Spania șl 
Gibraltar și au afectat serios a- 
provizionarea coloniei britanice.

Citind la rîndul ei, surse bine 
informate madrilene, agenția 
REUTER relatează că Spania va 
închide astăzi frontiera sa de us
cat cu Gibraltarul. Această măsu
ră va împiedica pe cei aproape 
4 600 muncitori spanioli să se 
deplaseze în Gibraltar, unde lu
crează. Numai zborurile aeriene 
spre Gibraltar, via Madrid, asigu
rate de „British European Air
ways" vor continua.

Surse informate engleze, citate 
de agenția REUTER, au anunțat 
că guvernul britanic a elaborat 
de mai multă vreme planuri de 
urgență pentru eventualitatea în
chiderii de către Spania a fron
tierei terestre cu Gibraltarul.

Guvernatorul Gibral tarului, 
Gerald Lathbury, a declarat că

măsurile anunțate sîmbătă de gu
vernul de la Madrid erau aștep
tate. El a afirmat că, deși cei 
4 600 de muncitori spanioli care 
lucrează în Gibraltar nu vor mai 
putea veni la serviciile lor, acti
vitățile principale nu vor fi afec
tate.

Demisii la
Buenos Aires

E. R.

CONTACTE INTER-ARABE
Simbătd a sosit la Amman o 

delegație militară din Arabia 
Saudita, condusă de generalul 
Abdallah Al-Moutlak, șeful statu
lui major al armatei saudite. In 
timpul șederii sale tn Iordania, 
delegația militară ca avea între
vederi cu șefii militari iordanieni 
fi va fi primită de regele Hussein.

Șeicul Kuweitului Sabah al Sa
lem al Sabah a primit în audiență 
pe trimisul special al președinte
lui Irakului, care i-a înmînat din 
partea acestuia un mesaj perso
nal. Mesajul șefului statului ira
kian se referă în mod deosebit 
la conflictul dintre țara sa și Iran 
în problema navigației pe Chatt 
el Arab.

Surse guvernamentale, 
citate de agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL 
anunță câ aproximativ 50 
de funcționari publici ar
gentinieni și-au prezentat 
demisia președintelui
Juan Carlos Ongania.

Printre cei demisionați se află 
în afara celor cinci miniștri din 
cabinet, toți cei 23 de guverna
tori ai statelor din componența 
Argentinei.

Agenția citată arată că pre
ședintele Ongania menține con
tacte telefonice cu mai multe per
soane care ar putea să facă parta 
din noul guvern.

Președintele Argentinei urmea
ză să se întîlnească astăzi cu Jose 
Maria Dagnino Pastore, conducă
torul Consiliului dezvoltării națio
nale, și cu Adalbert Kiieger Va- 
sena, ministrul economiei. Pe de 
altă parte, președintele a lăsat 
deschisă posibilitatea unei sporiri 
a salariilor. Liderii sindicali se 
arată sceptici în această privință.
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