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In ampla dezbatere a documentelor pentru Congresul al X-lea se afirma *

ENTUZIASMUL ; 
CREATOR AL : 

întregului popor:
UZINELE „23 AUGUST" Ce obiective își propune

Colocviu consacrat promovării

consecvente a progresului tehnic
în cadrul amplelor prevederi 

vizînd continuarea în ritm sus
ținut a procesului de edificară 
a unei economii moderne, bazată 
pe o industrie puternică și o a- 
gricultură avansata, pe folosirea 

largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice contemporane 
șî valorificarea superioară a re
surselor țării, proiectul de Di
rective pentru Congresul al 
-X-lea al Partidului Comunist 

yRomân acordă o atenție deose
bită modernizării transportului 
în concordanță cu necesitățile 
economiei naționale.

Volumul transporturilor de 
mărfuri — se subliniază în pro
iectul de Directive — urmează 
să crească pînă în 1975 cu 30—42 
la. sută față de anul 1970. în 
acest scop se va mări capacita- 

t tea de transport, se vofr lua mă- 
Vmri pentru repartizarea judi

cioasă a sarcinilor între diver
sele genuri de transport, pentru 
îmbunătățirea indicilor de folo
sire a parcurilor, înlăturarea 
transporturilor neraționale și 
încrucișate, mărirea vitezei co
merciale, vor fi extinse și mo
dernizate fronturile de încărcare 
și descărcare, se va lărgi folo
sirea containelor șl mijloacelor 
mecanizate în manipularea lor. 
Efectuînd o delimitare a evolu
ției diverselor genuri de trans
port, remarcăm că în viitorul 
cincinal transportul feroviar se 
va amplifica ajungînd ca în 1975 
să asigure circa trei pătrimi d’in 
traficul terestru, un rol impor
tant în dezvoltarea sa revenind 
creșterii în continuare a parcu
lui de locomotive Diesel și elec
trice de diverse puteri, astfel 
îneît în 1975 tracțiunea Diesel și 
electrică să reprezinte circa 95 
la sută din totalul traficului fe
roviar. în materializarea acestor 
obiective, uzinei „23 August" 
din București, ca principal fur
nizor de locomotive Diesel, îl 
revin sarcini deosebit de com
plexe, rezolvarea lor implicînd 
din capul locului funcționarea 
ireproșabilă a sectoarelor de 
concepție șl proiectare, acestea

fiind chemate să pună în cen
trul preocupărilor elaborarea de 
proiecte în vederea asimilării de 
produse noi, modernizarea uti
lajelor existente, utilarea uzinei 
cu mașini cu performanțe ri
dicate.

Adunarea generală extraordi- 
narâ a comuniștilor din cadrul 
serviciului de cercetări-proiec- 
tări, consacrată dezbaterii teze
lor Comitetului Central și pro
iectului de Directive ne oferă 
prilejul să consemnăm seriozi
tatea cu care sîrft privite aici 
problemele evoluției ulterioare 
a uzinei, confirmă încă o dată 
maturitatea politică și profesio
nală a oamenilor prin al căror 
efort creator de la un an Ia 
altul gama de locomotive pro
duse în întreprindere s-a diver
sificat concomitent cu îmbună
tățirea permanentă a caracte
risticilor lor de exploatare.

—■ în următorul cincinal — 
preciza în cuvîntul său inginerul 
Constantin Croicu. secretarul bi
roului organizației de partid — 
ca efect al investițiilor acordate 
de stat pentru construirea de 
noi hale și utilarea lor, uzina 
noastră va ajunge la o produc-

lo- 
Și

ție anuală de circa 300—350 
comotive de diverse tipuri 
puteri. Concomitent vom acționa 
în vederea reproiectârii și mo
dernizării tipurilor existente în 
scopul reducerii continue a apa
raturii și a unor subansamble 
aduse din import, astfel Incit să 
realizăm angajamentul de a 
economisi 3 milioane lei valută 
prin asimilarea lor'în țară. Co
muniștii au datoria de a mo
biliza în jurul lor toate cadrele 
tehnice din acest compartiment, 
împreună să căutăm și să găsim 
cele mai bune modalități de 
transpunere în practică a acestor 
obiectiv?.

An aiizî nd diversele neajunsuri 
constatate în cele 5 luni ale a- 
nului, dezbaterile au punctat 
măsurile ce trebuie luate pen
tru a face imposibilă repetarea 
lor în viitor, pentru perfecționa
rea continuă a muncii de cerce
tare și proiectare în concor
danță cu prevederile cuprinse în 
proiectul de Directive.

— Știm cu toții — sublinia 
Inginerul Anton Marin — că

efortul dv. de perfecționare?
Convorbire cu ILIE LEPĂDAT

prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C.

Caracterizind dezvoltarea societății socialiste in România prin 
elementele sale dinamice, prin sensul mereu ascendent pe care 
îl cunoaște, documentele de partid subliniază faptul că în toate 
aceste procese înnoitoare care au loc, aportul tineretului este 

solicitat din plin, pe măsura cîmpulul larg de afirmare oferit 
inițiativei creatoare. Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al 
X-lea al partidului menționează necesitatea ca organizațiile 
U.T.C. „SA-ȘI PERFECȚIONEZE NECONTENIT FORMELE DE 
ACTIVITATE SPORINDU-ȘI CONTRIBUȚIA LA ATRAGEREA 
TINERETULUI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICA, IN VIAȚA 
SOCIAL-POLITICA ȘI CULTURALĂ A ȚĂRII. LA EDUCAREA 
TINEREI GENERAȚII ÎN SPIRIT REVOLUȚIONAR, LA FOR-u 
MAREA CONCEPȚIEI SALE DE VIAȚA MATERIALIST-DIA 
LECTICA, LA LUPTA PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII 
PARTIDULUI".

Inspirată din sublinierea acestor imperative, ancheta de față 
își propune să distingă direcțiile către care se îndreaptă în pre
zent și mai ales cele către care înțeleg să se concentreze în 
viitor eforturile uteciștilor, ale cadrelor investite cu munci de 
răspundere în organizația de tineret, ale activiștilor U.T.C.; 

să evidențieze cu alte cuvinte conținutul, sensul concret al stră
daniei de perfecționare a formelor de activitate ale organizației, 
a metodelor muncii educative desfășurate în rîndurile tinere
tului.

Pentru început, Ia ancheta noastră răspunde :

prim secretar 
județean Ilfov

Hie Lepădat, 
al Comitetului 
al U.T.C.

— Specificul
— ne declară de la început to
varășul Ilie Lepădat.
din problematica atît

• POTRIVIT unei recente 
analize, întreprinderile indu
striale din județul Prahova 
au realizat peste planul la zi 
produse în valoare de 136 mi
lioane Iei. Zece unități ale 
industriei prahovene, printre 
care rafinăria Cîmpina, Uzi
na „Dero" șl întreprinderea 
minieră din Ploiești, Fabrica 
de geamuri și cea de mucava 
din Scăenî, Fabrica de sticlă 
Azuga, au îndeplinit și depă
șit de pe acum angajamente
le anuale. Pînă la congresul 
partidului, colectivele acestor 
întreprinderi s-au angajat «ă 
înregistreze un spor de pro
ducție de circa 20 milioa
ne lei.

• NUMEROASE întreprin
deri industriale din județul 
Bihor și-au suplimentat an
gajamentele luate în întîm- 
f«narea Congresului partidu- 
iji și a aniversării eliberării 

patriei.
Potrivit noilor angajamen

te, constructorii de mașini- 
unelte de la Uzina „înfră
țirea" din Oradea vor pro
duce peste sarcinile contrac
tuale 20 de mașini de găurit 
și 40 de bucăți mese de gău
rit în coordonate • Fabrica 
de ulei din Oradea va reali
za în plus 200 tone ulei co
mestibil și 170 tone acizi 
grași ț întreprinderea de 
produse chimice „Sinteza" va 
realiza peste angajamentul 
inițial 43 tone acid salicilic 
și 40 tont acid salicilic teh
nic.

<Agerpr«s)

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut îndelung cu cetățenii Capitalei

Sîmbătă dimineața, tovară- 
W șui Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Comitetului 
• Central al Partidului Comu

nist Român, președintele Con
siliului de Stat. împreună cu 
tovarășii Virgil Trofin. mem 

ț bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se 
rretar al C.C. ai P.C.R., Iosif 
Banc membru supleant al Co 
miletului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con- 
siliului de Miniștri. Dumitru 
Popa, membru supleant al Co 
miletului Executiv al C.C. al

P.C.R., prim-se creț ar al Comi
tetului municipal de part'd 
București, primar general al 
Capitalei, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, au vizitat piețe și ma
gazine comerciale din Capita
lă.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat au examinat stadiul actual 
al aprovizionării populației cu 
legume, fructe, alte produse 
alimentare și bunuri indus
triale de larg consum.

Tot mai multe legume 
și fructe

cooperatistă a piețelor Capi
talei s-au desfăcut cu 534 tone 
mai multe legume decît în. 
săptămîaa precedentă și de 
două ori și jumătate mai mul
te decît în perioada 25 mai— 
2 iunie, acoperindu-se necesa
rul de consum îndeosebi la 
mazăre, varză, salată, ceapă, 
cartofi etc.

Cetățenii aflați în piețe și-au 
manifestat călduros mulțumi
rea pentru grija pe care o a- 
cordă conducerea de partid și 
de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, rezolvării 
problemelor vieții de zi cu zi 
a populației. ..Avem o aprovi-» 
zionare bună „Se găsesc 
mai multe legume și fructe- 
— răsună aprecieri din rîndu
rile celor de față. Gospodine 
oferă flori tovarășului 
Ceaușescu și îi urează 
multi, sănătate, 
aud exclamații : 
Partidul Comunist Român 
„Trăiască 
Ceaușescu î*,  „Trăiască 
ducătorii partidului și 
lui !“

în cadrul discuțiilor, 
țeni, gospodine, vînzători din 
magazinele de desfacere au 
făcut propuneri, observații, au 
dat sugestii menite să contri
buie la o mai bună aprovizio
nare. S-a semnalat că piețele 
Capitalei sînt încă în mod ne- 
uniform aprovizionate, că în. 
unele zile în piețe ca Rahdva,

VICTOR BIRLADEANU
ION HERȚEG 

MIRCEA S. IONESCU

ani 
fericire, Se 

„Trăiască
doua-trei săptămîni, în pofida 
timpului ploios, ca urmare a 
îmbunătățirii simțitoare a ac
tivității în cooperativele agri
cole de producție și întreprin
derile agricole de stat, a preo
cupării mai intense pentru în
treținerea și recoltarea la 
timp a legumelor, ca și a mă
surilor luate de Departamen
tul pentru valorificarea legu
melor și fructelor, de Comite
tul municipal de partid și 
Consiliul popular al munici
piului București, de organele 
de partid și de stat din majo
ritatea județelor, în Capitală și 
în alte localități ale țării apro
vizionarea cu produse agroali- 
mentare de sezon a marcat se
rioase progrese.

In perioada 14—21 iunie, 
numai prin rețeaua de stat și

•
 în piețele vizitate — Doro
banți, Obor, Pantelimon, 23 
August. Traiarr, Unirii, .Coș- 
A buc, Rahova, 13 Septembrie, 
Elefterie, Ilie Pintilie, Amzei 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat s-au interesat 
îndeaproape de modul cum 
sînt aplicate în viață măsurile 
indicate cu prilejul vizitelor 
precedente.

O constatare generală — re
levată și de numeroși cetă 
țeni prezenti în piețe — s-a 
referit la faptul că o caracte
ristică a situației actuale din 
piețele Capitalei este buna lor 
aprovizionare, că sînt canti
tăți tot mai mari de legume 
proaspete, de zarzavaturi ele 
sezon și, totodată, în sortimen
te mai diverse. în ultimele

9

tovatășul 
con- 

statu-

cetă-

plexă a documentelor care sin
tetizează dezvoltarea României 
în următorul deceniu, să des
prindem. pentru activitatea or
ganizației*  noastre, un aspect 
prioritar pentru studiu. Mă re
fer la ideea, subliniată în Teze, 
care cere organizației noastre 
INTENSIFICAREA EFORTURI
LOR PENTRU CULTIVAREA 

ÎN RINDURILE TINERILOR A 
ATITUDINII SOCIALISTE
FATA DE MUNCA. FAȚA DE 
AVUTUL OBȘTESC. Sigur că 
această latură a educației 
comuniste nu presupune limi
tarea ei la categoria de ti
neri care își desfășoară activi
tatea în mediul rural, dar nu e 
mai puțin adevărat că acolo ea 
se manifestă sub înfățișări cu 
un caracter deosebit. în ceea 
ce ne privește, ea are indiscu
tabil un asemenea caracter da
torită faptului că din efectivul 
total al membrilor organizației 
noastre, trei pătrimi trăiesc yi 
muncesc în cele 125 de sate și 
comune ale județului. în al doi
lea rînd. perfecționa rea activi
tății organizațiilor U.T.C. de la 
sate r.e preocupă datorită toc
mai situării satului socialist in
tr-un sistem de relații econo
mice. social-politice și culturale 
în necontenită transformare.

în sfîrșit. sînt convins că ma
rele beneficiar al noii Legi a 
învățămîntului general și obli
gatoriu de 10 ani va fi satul, 
consecințele practice ale creș
terii gradalui de instrucțiune

M. TACCIV

(Continuare în pag. a ll-a)

face ca 
de com

E DIM A
(Continuare în pag. a ll-a)

județului Ilfov

NEAGUÎN PAG. A 3-A
• Turul ciclist al
României • Trofeele
• Marginalii la campio
natclc naționale școlare

La Porțile de Fiăr, unul din oamenii „cheie*: dispecerul benelor de betoane fi al milioa
nelor de tone fier-heton

iNCEPIND CU 25 IUNIE INTRĂ IN VIGOARE
UN NOU REGULAMENT PRIVIND

Repartizarea

(Continuare In pag. a ll-a)

li i .1 CB a.
Cupa României", pentru a 9-a oară in vitrina clubului Steaua

Drum aurit prin

de FĂNUȘ
Actul final al Cupei Româ

niei a adus pe Stadionul „23 
August" peste 50 000 de spec
tatori. Marile protagoniste 
ale întrecerii. Steaua și Di
namo, le-au dăruit o partidă 
frumoasă, extraordinar de 
palpitantă și dramatică pînă 
la ruperea nervilor.

A cîștigat Steaua. Ajutată 
de noroc, de mîna lui Suciu 
și de gafa lui Dumîtrachjp.

Asta ar fi explicația la pri
ma vedere. Lucrurile, însă, 
trebuie prezentate mai larg. 
Militarii au stâpînit mijlocul 
terenului pe întreg cursul 
meciului, aripile lor, Pantea 
și Crăiniceanu, i-au rostogo
lit prin iarbă pe fundașii la
terali din Ștefan cel Mare, 
iar Voinea, Tătaru și Dumi-

(Continuare în pag. a 111-a)

absolvenților din 
invățămîntul superior

Interviu cu GH. PAIZI
director general în Ministerul Învâțâmîntului I

Fard îndoială, multe din 
acțiunile aparent inexplica
bile ale unor tineri trâind în 
mijlocul unor țâri agitate 
permanent de problemele 
concurenței, se datoresc sen- 
zajiei lor câ viața nu este 
decît o sticlă aruncatâ în 
mare 
Foarte 
tr-un loc de muncâ nu e pen
tru ei tot una cu asigurarea 
unei continuități în acel loc, 
specializarea nu e tot una 
cu exercițiul acelei speciali
zări, gustul, aptitudinile sînt

lor câ viața nu este

la voia înfîmplârii. 
buna calificare în-

i
I
I
I

I
Zilele acestea, au fost emise 

instrucțiunile privind organiza
rea și efectuarea repartizării in 
producție a absolvenților 
Invățămîntul superior

mo ți a 1969. In legătură cu prin
cipalele prevederi ale acestor 
instrucțiuni am discutat cu to
varășul GHEORGHE PAIZI. di
rector general in Ministerul In- 
vățămintului.

— Legea invățămîntului pre
vede pentru absolvenții cursuri
lor de zi obligativitatea efec
tuării unui stagiu in producție, 
premergător încadrării defini
tive pe posturi, in scopul de- 
săvirșîriî pregătirii dobîndite în 
facultate. Care este, pe speciali
tăți, durata acestei perioade?

— în funcție de ramura de 
învățămînt. duratele sînt de 
doi ani (subinginerii și cei care 
activează în domeniul juridic) 
sau 3 ani — absolvenții din în- 
vățămîntul tehnic, de arhitec
tură, agronomic, economic, 
medical și farmaceutic, pedago
gic, artistic, de educație fizică. 
Menționez că pentru învâțămîn- 
tul superior medical și farmace
utic pregătirea prin internat se 
consideră stagiu efectuat.

Repartizarea petru efectuarea 
stagiului se face nominal în or
ganizații economice, instituții de 
înyățămint. de cercetare știin
țifică și proiectare, instituții 
social-culturale, sau în alte or
ganizații socialiste, precum și în 
aparatul de stat. Absolvenții în-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a III-a)
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PERSPEC
TIVĂ

I

MIOARA CREMENE
moi puțin importante decît I
' .... ______r . •
mai 
hazardul, un studiu aprofun
dat, pasionat, într-un dome
niu umanistic de pilda nu 
înseamnă cîtuși de puțin câ, 
odafâ studiul terminat, omul 
nu va trebui sâ uite și sâ 
renunțe la tot, ca sâ-șî cîsti- 
ge existența cu mijloacele 
comerțului.

Desigur, se poate întîmpla 
și invers, dar atunci se 
cheamă ca tînârul acela are 
noroc, iar norocul e îndeob
ște mai puțin fructuos decît 
realizarea... Oricum ar fi, 
imposibilitatea de a ști, de 
a-ți putea planifica măcar 
aproximativ activitatea, e 

(Continuare în pag. a UI-a) |
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CRONICA PLASTICĂ

(Urmară din pag. I)

Goșbuc, Elefterie lipsesc anu
mite produse cum JÎnt ceapa, 
fasolea etc, sau nu se află In 
cantități corespunzătoare.

Subliniind că există pers
pective ca în perioada urmă
toare să se îmbunătățească 
simțitor aprovizionarea cu le
gume și fructe atît în Capita- 
iă cît și în întreaga țară, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția organelor însăr
cinate cu aprovizionarea să 
folosească mai bine fondul de 
marfă, să-1 repartizeze judi
cios, potrivit cerințelor popu
lației. Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ccaușescu a 
dat indicații cadrelor din acest 
domeniu să manifeste o preo
cupare tot mai accentuată 
pentru buna aprovizionare a 
tuturor localităților. In acest 
scop — a subliniat secretarul 
general al C. C. al P.C.R. — 
este necesar, în primul rind, 
ca unitățile agricole producă
toare— cooperativele agricoli’ 
și întreprinderile agricole de 
stat—să execute la vreme și în 
bune condiții lucrările de în
treținere a culturilor, să strin
gs recolta de legume șl fructe 
la timp și în întregime, aceasta 
fiind o îndatorire de seamă a 
țărănimii, a tuturor lucrători
lor din agricultură, iar printr-o 
mai bună organizare a trans
portului, să se asigure ca pro
dusele să ajungă în stare proas
pătă la consumatori. Estp o în
datorire de mare răspundere 
a Consiliului popular al muni
cipiului București, a tuturor 
consiliilor populare județene, 
de a manifesta toată grija pen
tru a asigura aprovizionarea 
din ce în ce mai bună cu legu
me și fructe a populației din 
Întreaga țară.

Tn timpul vizitei s-a consta
tat că, mai ales în ultimul 
timp, s-a asigurat o aprovi
zionare mai bună a piețelor șl 
cu carne. crescînd îndeosebi

numărul păsărilor vîndute 
populației. In cursul săptămî- 
nii care se încheie, întreprin
derile agricole de stat și co
operativele agricole de pro
ducție au livrat circa 200 tone 
carne de pasăre vie. față de 
91 tone în săptămină prece
dentă. Discuțiile cu populația 
au reievat că In acest sector 
trebuie făcute eforturi și mai 
mari Tovarășul Nicolae 
Ceaușescj a făcut recomanda
rea ca In cooperativele agri
cole de producție să se acorde 
o atenție deosebită creșterii 
porcilor și păsărilor, aritînd 
că este - eccsar ta- f.ec are uni
tate să-ș- reslTrere integral 
contractele inclie.aie cu orga
nizațiile t ssasTciale-

Este de Gâînria ^rgazelcr 
locale de și —
a evidențiat s^cretarj. gene 
ral ai partidul ji — să ’-dra
me și să contrele» -.r. _;..e 
aeri-c Ie -c - '**î71r.-

LUNI, 23 IUNIE 19G9
* 17,30 Buletin de știri * 17,35 

Lumea copiilor : Biblioteca lui
Așchluță * 17,50 Limba franceză. 
Lecția 64 e 18,15 Recunoașteți 
personajele ? O lntîlnire cu perso
naje cunoscute din opera lui I. L. 
Caragiale, Mihail Sadoveanu șl 
Jules Verne * 18,45 Tineri inter
pret! de muzică populară : Filofte- 
la Băsceanu, Ema Metz, Ionică 
Schipoancă * 19,00 Ateneul tinere
tului * 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din marea dezba
tere • 20,15 Steaua fără nume — 
emlslune-concurs de muzică ușoa
ră * 21,15 Roman-foileton : „Lun
ga vară fierbinte- (VIII) « 22.05 
Monografii cqntemporane. Canale
le Bărăganului. Sistemul de iriga
ții Jegălia a 22,20 Telejurnalul de 
noapte * 22,40 Cadran — emisiu
ne de actualitate International* 
* 23,18 Criterii. Carnet cinemato
grafic.

rii întocmi: a sar pri
vind ații producea, rit ș: des
facerea prod’jseior Reievte- 
du-se faptul că. In nre»-“_ 
cooperativele c* *re  cresc pă
sări au posib&tatea să ie \J-- 
dă direct pe pa'A. îz med 1- 
vantaxa. s a cer-ui cocsi. . r 
populare să ’•egr.ere na 
facerea să see focă orga- « > 
corMpunxă’.or -e-xrdsr fiecă
rei localități. ( eeirc car*,  er 
și în limitele p-rersritoe s’t 
lite de stat.

Pe parcursul %.-tri :
cura observa; cr <1 ruges*  kr 
făcuta de cetă’e-^ tocar±ș_ 
Nicolae Caaușescra a pua fa a~ 
tențfa Consiliul 12? poprLar oZ 
Capitalei n eces. ta 'ea uzgs -• 1 
buna organizări a ?reț«iarâm 
București, în sperai «ețrie 
Amz« șl Hefier.a. iizee w? rer 
întreprinse lucrări da moder
nizare a suprafefers 
te, eventual și pr.n 
unor spețd cocîma 
race, în vederea m 
depozitări și desfaceri a pro
duselor.

Pe tradiționala artera
comercială a Bacurestialui
Conducătorii de partid și 

de stat au vizitat apoi maga
zinul universal „Victoria- — 
cea mai mare unitate comer
cială din Capitală. Toate cele 
șase nivele ale acestei un ițiți 
comerciale, unde se perindă 
zilnic pînă Ia 80 000 de cetă
țeni, erau pline de oameni ve- 
niți de dimineață după cum
părături. Acest magazin, ca 
de altfel și alte unități comer
ciale din Capitală sînt bine a- 
provizionate cu un sortiment 
din ce în ce mai variat de 
mărfuri. Se găsește aici o di
versitate de 
îmbrăcăminte 
pentru toate 
electrotehnice 
casnic, pînă 
papetărie, cosmetice, jucării 
pentru copii.

Insoțindu-I în vizita prin 
magazin, directorul coordona-

produse, de la 
și încălțăminte 
vîrstele, articole 
și obiecte de uz 
la produse de

tor Artn AsennTLaz p M<rt- 
tara romyr'T: de 
Getrseta rină, o ac &uoe- 
:C«r ample erf -epă-
t'2ri cd ItKrtră*  ie esote 
?are a euigxr--*  ru j 
de 'aprovrcc nare ș: de deser- 
vi re a cumpărător Jar. Tc*.a-  
rășul Nicolae Ceaușeacu ș: 
ceilalți conducători de partid 
și de stat au remarcat felul 
în care conducerea magazinu
lui șl organizația de partid s-a 
ocupat de perfecționarea acti
vității comerciale, subliniin- 
du-se în njod deosebit că lu
crările de organizare și mo
dernizare au fost 
mijloace proprii.

Conducătorii de 
stat s-au oprit, în 
tei, la mai multe 
magazinului și au w mă rit cu 
atenție modul de servire a 
cumpărătorilor. Sînt apreciata 
noile forme de vînzare prin

• •

rr- r-i _

«t*-.  d*  
Copitalri

u «

realizate cu

partid și de 
cursul vizi- 

raioane ale

Fri N xL«a Cooe.^ -.

ergsz de cort d
U •*  ot^pe te wrt:r-uare âe 
îmbunătățirea octivtîățti gene
rala a magazinului, atît din 
punct de vedere al aprovizio
nării cu un sorti ment bogat 
de produse, dt șl al servirii 
cumpărătorilor. S-a subliniat 
necesitatea de a se persista 
în aplicarea unor noi mă
suri pentru modernizarea și 
buna funcționare a maga
zinului, indiclndu-se să se 
examineze posibilitatea mon
tării unei scări rulante care 
ar asigura un flux mai ra
pid al cumpărătorilor prin

dat edli'.cr Cacrta’er ri a •- 
cope de refacerea p *mc.nă"  
tănrea magaxÎBeiâr aflate ne 
ambele Laturi ale acestei arte
re ca și pe străzile și pasaje
le din jur, să se desror eesn o- 
neze clădirile foiosr.e azi ca 
depozite de mărfuri sau ca 
birouri, redîndu-le comert'J’-L 
astfel ca Lipscanii și străzile 
învecinate să redevină unul 
din principalele centre comer
ciale ale Capitalei.

Secretarul general al C. C

•
 • STEFAN STIRBU este un
pictor naiv prin structură. Sti
lul «te dobîndlt prin vocație, nu 
printr-o opțiune programatică

•
 oarecare. Acum, după absolvi

rea institutului, tln&rului artist 
continuă Bă-și depene aceleași

•
 povești șl legende pescărești pe 
care dlntr-un tainic și imperios 
impuls Ie Izvodea cu ani în 
urmă undeva lntr-o localitate 
de la gurile Dunării. Stefan 
Stirbu este ua descriptiv, un 
narativ. El evocă cu o stângă
cie genuină, cu gust pentru de
taliu și finisare meticuloasă (de
talii uneori prea aglomerate. Iz
vorî te parcă dintr-un automa
tism decorativ da origină popu
lară, din acea dorință de „a 
face frumos” prin abuz de or- 
namen ti că, care printr-o ex
ploatare intensivi ni ae par pu
țin căutate), o lume rustică, ar
haică, Încremenită Intr-un 
timp mitic („Nanii dobre-

PCR a subliniat necesita
tea ca Ministerul Industriei 
Ușoare șl Ministerul Comerțu
lui Interior să asigure aprovi
zionarea din XTeme a maga
zinelor cu mărfuri de sezon, 
sâ nu sa aștepte începerea se
zonului pentru ca abia atunci 
să se repartizeze mărfurile 
necesare.

Cetățenii aflați pe Lipscani, 
la cumpărături, au aclamat 
călduros pe conducătorii de 
partid și de stat, apreciind gri
ja cu care se ocupă de Imbu- 
nltâprea aprovizionării și 
servirii populației prin re
țeaua comerciali

Un scurt popas s-a făcut a- 
poi la pasajul subteran pen
tru trecerea pietonilor din 
Rata St Gbeorghe. Adresîn- 
du-se gospodarilor orașului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Este bine că s-a realî- 
m: acest pasaj, care înlesneș
te cjculaya într-un punct a- 
g^aeoera: al Capitalei, deși tre- 
t*sa  să srtaea că construe- 
tsa a eyift crea si
e» rsaa asarv Csest
M aaoafer »

Oft

«•

• ALEXANDRU IACUBO
VICI ne-a apărut ca o natură 
echilibrată celebrală. care în
țelege pictura ca pe un comen
tariu intelectual al unor moda
lități prestigioase din istoria ar
tei moderne. Desigur, este greu 
de disociat in ce măsură această 
înclinație către metapictură este 
numai expresia unei anumite 
structuri și nu implică șl o ine
vitabilă și onestă dorință de cla
rificare, o ipostază de cristali
zare în care artistul aflat la în
ceput de drum îți apropie ne- 
dlsimulat. în creație chiar da
tele unei culturi plastice. Ori
cum această înclinație vădește 
personalitate, o cîntărire exactă 
deocamdată a posibilităților, o 
sinceritate care merge plnă la 
enunțarea directă a „programu
lui”, Ilustrat de pildă prin lu
crarea „Patimile după Roualt". 
Alexandru Iacubovicl este, evi
dent înclinat către un expre-

moză“, „Peisaj"). Alexandru Ia- 
cubovici enunță, în această 
primă expoziție, calități care ne 
Îndeamnă fiă-1 urmărim cu in
teres evoluțiile viitoare.

• Desigur că cel mai tulbură
tor dintre expozanți este PE
TRU ARUȘTEI. Grafica sa măr
turisește un artist format, ma
turizat cu o viziune originală, 
surprinzător de profundă. în 
lucrările sale există înglobate o 
seție da sugestii ale suprarea- 
liam 11Iut ori ala expresionismu
lui figurativ nordic la care nu 
te ■'poți opri ca atare și lm- 
Î licit a te raporta într-un
el, căci încerci senzația u- 

nei Ignorări volte a oricărei 
estetici. în favoarea unei ex- 
firimărl totale a unul chin 
nierior. Din lucrările sale 

populate da personaje simbolica, 
abteesicnale, se desprinde o 
adîncă suferință, o suferință a

EXPOZIȚIILE
9

geană”. «Legenda bcrțalwl da 
pafta**).  Este o lume de o In
contestabili poezie, o lume can
didă, pură, lzvorîtă dlntr-un 
aincer elan sufletesc, cu un ca
racter de unicitate. Desigur, ar 
fi greșit să nu deslușim în pic
tura lui Stefan Stirbu ți coor- 

intențille sale 
implicit pole- 
o artă cu ape- 

unui spirit 
viața cotidiană 
legenda, ca țl

donatele „culte", 
moralizatoare ii 
mice. El vizează 
cific. definirea 
autohton în care 
a satului, mitul, _______ ___
amintirea unei arte religioase, 
feudale constituie elementele 
esențiale ale sintezei. Dacă evi
dent premisele etice ale arte! 
sale se situează în afara obiec
țiilor noastre nu aceeași atitu
dine o putem avea față de rea
lizări In sine cărora pe aceleași 
temeiuri le-am fi dorit o ampli
tudine, o forță de sugestie ți 
generalizare mat mare, o osmoză 
(ți nu o opoziție) cu mediul 
contemporan amlntlndu-1 artis
tului că la polul opus al snobis- 
melor sl al unu! citadlnlsm con
fecționat există un pericol al 
dulcegăriei țl „pășunlsmulu!* 4, 
că renuntfnd la prea multe lu
cruri din dorință de puritate, 
universul artistic se poate vădi 
deodată neobișnuit da strimt țl 
stereotip.

c

ȘT. ȘTIRBU
AL IACUBOVICI
P. ARUȘTEI

sionism cromatic care tatr-iin 
înțeles foarte larg reunește în- 
tr-o arie comună pe Van Gogh 
(,, Halucinațiile copacului) pe 
fovlțti („Pchij*)  pe Roualt (cu 
acele amintite „Patimi după 
Roualt**),  un expresionism a că
rui fervoare este amendată da 
rațiune, fără suculente da ma
terie, configurat în tente pure, 
cu vădite accente țl ritmuri de
corative, 
numi un 
orare îți 
plldt în 
figurativ
dină beată**.

Artistul nu sa posta 
abstract. Fiecare lu- 

conțlna deatul da «x- 
raport cu un univara 

Bemnificația G.GWL- 
.llTâton", „Oa—

onMilul hăituit da propriile 
•pâlnie, da fantasma care sparg 
zăgazuri interioare, lzvorînd din 
afară, resducînd omul în starea 
unei copilării anxioase („Copi
lul ți himerele"). Artistul nu 
fuge de aceste spaime, nu le 
exagerează el cu o mînă temă
toare caută forma, chipul lor 
material, care să distrugă, con- 
lucrînd cu ritualul lor, vraja 
malefică pe care o degajă, pro
liferarea lor nebftnuită și teri
fiantă. Meritul viziunii sale este 
de a nu simți această nevoie de 
elucidare ca pe un act indivi
dual, cl de a o identifica con
diției umane în general. Petru 
Aruștei încearcă să privească în. 
hăurile conștiinței cu o tărie 
mereu trează care acordă ges
tului său măreție tragică, un 
patetism dantesc. El privește 
răul nu ca pe un dat inevitabil 
al existenței, încercînd să-1 în
țeleagă, eă-i parcurgă fără 
oroare căile neștiute, meandrele 
pentru a-1 cunoaște, a-1 numi și 
a-1 Izola perpetuu. Grafica aa 
este în fond o aspirație către o 
lumină, către starea de veghe 
lucidă, către sfârlmarea orică
ror false iluzii.

CORNEL RADU CONSTAN
ȚI NESCU

Semnele împlinirii artistice
In zilele da rflrfit da stagiune, 

cind interesul publicului străbate 
a curbă descendentă, cind da cela 

multe ori unt programate 
htc-ări fi tnierpreți h» virtutea 

acera tmor rigori edmaes-

Lnch tmvk 
zt Aairiaaiii

O

:r ai

rfawis M dk —tff lflld 
one ce wiaMa
f.vp «rtâliea oare i-oh perindat 
c^dva pe podiumul Ateneului.

Elec (ca fi excelentul său coleg 
• da la Filarmonica din Chsț, Emil

Șeaua] ai maestrului Antonm 
Colan. Erich Bergel a sfrdbdtut 

• ia ultimul aa drumurile unei ca- 
ner» strălucite (le începutul anu- 
ha, Erich Bergel a fost la Berlin, 
mvitat de Herbert von Kara-

j/tocun multilateral format fi 
• bi claoala da compoziția ale pro- 

fezondtă Sigismund Toduță de la 
Confere afon! clujean, E. BergeL 

9 rtfe inebita da toata, un gfnditor 
profund asupra sensurilor artei

muzicala, un stăpin magistral al 
substanței muzicala.

Piesele de rezistență ale sim
fonicului bucureștean — ^Ne- 
terminata" de Schubert fi Poemul 
hă Bichard Strauss. ^Don Juan" 
■m evidențiat din plm un oieme*  
sm >»*ci  da taiere. Versiunile 
Tttrrpaetetice da hă E. Bergd 
poartd Sta*  iatr-c ÎMI» ’■ mj- 
Jurg £ni orice
tălmăcire mia crptioanU chiar 
dacă piesa este larg cunoscuta

♦

mari construcții simfonice. Pa- 
tetismala au fost zăgăzuite, fie
care detaliu a avut relieful 

său. Farmecul romanticii confe
siuni schubertiene ne-a fost res
tituit in totalitatea sa.

Fără îndoială, a programa 
,.Don Juan" pe scervi Ateneului 

(unde George Georgescu a dă
ruit opusului strnussian tălmăciri 
da unică valoare) e un act teme
rar.

Bergel a știut tnsd să impună

CRONICĂ MUZICALĂ
din prestigioase programări an
terioare.

E. Bergel nu este un actor al 
baghetei, un dirijor vizlnd „spec
tacolul scenic". Gestul său sobru 
nu plutește peste suprafețele so
nore ci penetrează spre izvoarele 
partiturilor, sculptind liniile de~ 
forță, ințelegind în nuanțele cele 
mai precise sensurile perioadelor 
muzicale. „Neterminata" lui 
Schubert a avut „pulsul" unei

oerriiinti tale, vivacitatea, vigoa
rea, atractivitatea, tensiunea emo
țională care i-au dăruit tocmai în 
această piesă posibilitatea unei 
plenare afirmări.

Barometrul cel mai sigur al va
lorii unui dirijor rămîne, mi se 
pare, gradul de prețuire al or
chestrei, al colectivului de artiști 
care a urmărit o săptămină In jir 
evoluția șefului de orchestră.

IOSIF SAVA

(Urmare din pag. 1)

fost destule cazurile în care 
dup! ce s-au cheltuit zeci de 
mil de ore pentru întocmirea 
unor proiecte, ele nu au putut 
fi lansate în fabricație deoarece 
nu prezentau avantaje din punct 
de vedere economic. Pentru pre- 
întîmpinarea unor astfel da 
situații, de consumare în gol a 
capacității de proiectare, con
sider că este absolut obligatorie 
cooperarea cu atelierele meca
nice. Se creează astfel condițiile 
cercetărilor aplicate, experi
mentelor concrete, care dau po
sibilitatea eliminărilor eventua
lelor erori, transformării ac
tului de cercetare qi proiectară 
într-un act eficient.

— în momentul actual — re
marca inginerul Virgil Cernat 
— nu există încă o responsabi
litate fermă de la primirea co-

Colo
menzii și pînă la expirarea ter
menului de garanție a celor 
care execută proiectele, Nimeni 
nu știe exact unde începe res
ponsabilitatea lui și unde _ se 
termină, faptul ducînd, în ultimă 
instanță, la lipsa oricărei respon
sabilități. Deși termenul „șef de 
proiect” există, utilizarea lui are 
un caracter formal. Stabilirea 
de atribuții ferme, riguros re
partizate, se impune fără întîr- 
ziere, numai în acest fel poate 
fi garantată calitatea execuției, 

în același spirit de lucru, vor
bitorii au abordat competent, în 
lumina proiectului de Directive, 
problemele ridicate de necesi
tatea introducerii accelerate a 
progresului tehnic, asimilarea 
a noi tipuri de produse, reduce
rea importului. Este cu totul re
marcabil că fiecare intervenție 
nu s-a limitat doar Ia evidenție
rea deficiențelor ci au fost pro
puse soluții apte să ridice pe o 
treaptă superioară activitatea 
de cercetare și proiectare, la ni
velul exigențelor sarcinilor mă
rite ce-i revine In următorul 
cincinal.

— Competitivitatea produselor 
— menționa inginerul specia
list Gelu Florea, șeful serviciu
lui studii, proiectări investiții, 
reprezintă o chestiune vitală 
pentru eficiența uzinei noastre. 
Asigurarea el presupune ne- 
țnijloclt o viziune clară asupra 
Investițiilor. De ce să achizițio

năm utilaie specifice întreprin
derii din import sau să le co
mandăm furnizorilor interni 
cînd avem aici suficiente re
surse de a le produce singurL 
Trebuie numai să depășim men
talitatea conform căreia e mai 
comod șl mai simplu să cum
peri. decît să produci cu mij
loace proprii.

— Problema este valabilă — 
a completat inginerul Constan
tin Opriș, șeful laboratorului 
central — șl în cazul materiale
lor care se aduo în import. Care 
este rațiunea pentru care deși 
noi am obținut o rășină la fel de 
bună ca și cea primită din An
glia n-o preferăm ? Cele trei 
luni ale acestui an în care a 
fost utilizată demonstrează 
clar că aceasta are dreptul 
la viață. Economia care se 
poate astfel obține depășește 
650 000 lei valută.

Sintetizând concluziile des- 

c v i u 
prinse din adunarea generali 
extraordinară a comuniștilor 
organizației de bază a serviciu
lui cercetare-proiectare, apre
ciind calitatea dezbaterii, rolul 
ei în surclasarea unor greutăți 
existente în organizarea pro
ducției și a muncii, în preciza
rea concretă a modului de lu
cru în viitor, tovarășul inginer 
Marin Enache, secretarul de 
partid al uzinei, remarca „SĂ nu 
uităm că tn activitatea noastră 
putem primi un sprijin substan
țial din partea celor care în 
producție realizează practic ceea 
ce la planșetă sau în laborator 
cercetătorii și proiectanții con
cep. Documentele de partid in
dică reținerea propunerilor oa
menilor muncii, asigurarea co- 
«laborării creatoare dintre toți 
membrii colectivității animați 
de același scop comun. însăși 
dezbaterea publică a Tezelor și 
proiectului de Directive repre
zintă o ilustrare elocventă a a- 
cestul deziderat, un exemplu de 
conducere colectivă, un uriaș 
colocviu asupra celor mai esen
țiale probleme ale țării noastre, 
în perioada care urmează, uzinei 
îi revin sarcini deosebit de im
portante, onorarea lor presupu
ne unirea eforturilor într-un 
singur flux, singura cale posi
bilă de obținerea succesului, do
vadă palpabilă a adeziunii noas
tre totale față de politica inter
nă și externă a partidului.

CE OBIECTIVE IȘI PROPUNE Z
(Urmare din pag. I)

public*  situîndu-ie aici într-un 
concert de note distincte. Jude
cind astfel lucrurile, rolul tine
rilor în viața satului ne apare 
ca deosebit de complex, de cu- 
prinzfitor. iar organizațiile 
U.T.C. trebuie lă țin*  tot mai 
mult seama de o asemenea per
spectiv*.  Tinerii de astăzi vor 
fi chemați bA orienteze în viitor 
viața social*  a acea tor așezări. 
Iar în cuprinsul concepțiilor lor 
atitudinea socialist*  față de 
muncă, manifestările de înalt*  
ținut*  civic*  fi respectul tuturor 
formelor de proprietate obș
tească se vor menține ca piese 
fundamentale.

— Am putea Înțelege din for
mulările dumneavoastră, că pen
tru Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C- aceasta este o desco
perire recentă...

— Nu tocmai, dar dacă am 
spune : sistematizată de curînd. 
ca urmare a aprofundării con
ținutului de idei al recentelor 
documente de partid care lăr
gesc considerabil unghiul de ve
dere sub care este cercetată re
alitatea social*  — am fi aproape 
de adevăr. Trei sînt sen
surile mari care ne preo
cupă : creșterea răspunderii 
personale a fiecărui uteclst. a 
fiecărui tînăr. a tuturor cadre
lor organizației, consolidarea 
vieții politice la nivelul grupei 
U.T.C.. sporirea prestigiului, a 
influentei organizației U.T.C. 
în activitatea zilnică a comunei. 
Ideea de bazfi care ne călă
uzește este însă unică : prin 
intensificarea activităților poli
tice intenționăm să stimulăm în 
conștiința tinerilor nlltudini co
muniste distincte. Este lesne de 
înțeles că rolul hotărîtor îi vor 
juca atitudinea față de muncă 
sl față de proprietatea obștească. 
Prin forme specifice adec
vate, născute ca urmare a 
sondării neîncetate a masei 
de tineri, intenționăm să 
facem mai clar modul în care 
acționează legile obiective ale 
dezvoltării sociale, modul în 
care aceste legi sînt adaptate 
în cadrul politicii științifice a 
partidului de edificare a noii 
orînduiri la condițiile concret 
istorice ale patriei noastre.

— Trebuie să deducem că ați 
(I pășit pe acest drum ?

— Da. Ultimele acțiuni între
prinse de către organizațiile 

U.T.C. din comunele Ciorogîrla, 
Frumușani, Fierbinți, Malu 
și altele nu s-au mai limi
tat la simple schimburi de ex
periență inter coopera tis te. Ele 
au reprezentat tot atltea pri
lejuri pentru dezbaterea dife
rențiată a perspectivelor econo
mice într-un domeniu sau altul 
al unităților ai căror partici- 
panți au fost prezentL Îm citeva 
organizații cum tint cele din 
Girbovi, Fund ui ea, s-au ți des
fășurat analize amănunțite a 
prejudiciilor aduse cooperativei 
agricole prin neparticiparea 
unui singur tină? la muncă, sau 
a unui grup de tineri. într-o 
singură zi. Cazurile de risipă 
sînt privite cu mai mult*  serio
zitate. Pînă si asupra unor ne
glijențe, aparent inofensive, se 
concentrează atenția întregului 
colectiv. Exemplul organizației 
U.T.C. din comuna Vărăști nu 
e singular. Se află în pregătire 
concursuri diferite pe teme ale 
istoriei locale trecute și con
temporane. La Călugăreni, de 
pildă, și la Domnești, sînt ini
țiate excursii șl drumeț» pentru 
cunoașterea în profunzime a 
unor sate Intrate de mal multă 
sau mai puțină vreme în circui
tul tradiției. Chiar dacă este 
prematur să tragem concluzii, 
îmbunătățirile sînt evidente, se 
mărturisesc prin rezultate. In
dicele participării tinerilor la 
muncă este, astfel, în continuă 
creștere, calitatea muncii pres
tate înregistrează, la rîndul ei, 
salturi sesizabile. Tinerii fac 
dovada unul interes Bporit pen
tru problemele economice ele 
unităților, mișcarea lor în spre 
s€ttoarele cheie ale producției 
agricole se află în progres. Din 
păcate, noi sîntem aceia care, 
uneori, rămînem cu un pas în 
urmă.

— Noi, adică cine T
— Aparatul Comitetului ju

dețean, Aceste frămîntărl exis
tente în masa tinerilor ne-au 
oferit, la un moment dat, mă
sura propriilor noastre lipsuri. 
Va trebui însă să atragem în 
activ oameni mal bine pregătit! 
profesional, să cerem și aă im
primăm, mă refer la mine per
sonal, mal multă perseverență 
în studierea diferitelor probleme 
actuale, va trebui să luăm mă
suri în cadrul instruirilor ca 
fiecare activist aă poată distinge

car*  alnt efectele unei artiani 
întreprinse, a*  compare aceste 
efecte, a*  tragi pe loc concluzii 
51 să a e®3worte în eooaacințl. 
Cred c*  înșiși secretaru comi
tetului noatru județean, membrii 
biroului vor trebui s*  fac*  e- 
forturl pe linia lărgirii ori
zontului. a*  simt*  c*  anume U
este necesar tinirulul de la sat. 
să fac*  dovada unei receptivi- 
tĂtl mai mari faț*  de probi*-
mele acestuia. Momentul n*  - Neamț la car*  au fost invitați 
este cit se poate de favorabil. • si la parte reprezentanți ai în-

IP IE INTR. U TO AAIP VL DV.* LDBER.

• NOAPTIA GENEBALILOB !
Patria — 12 ; IS ; 1« ; 21 ;
București - I.M ; U.M ; 14.» ;
17.45 ; 20,45.
• ARUNCAȚI BANCA TN AER : 
Republica — ft ; 11 ; U ; 11 : H : It : 
21,15, Festival — 1 ; 11.15 ; 13.» ; 
1G ; 10,30 ; 21, Favorit — ft,15 ; 11,» :
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.».
• S1NGEROASA NUNTA MACE
DONEANA ; Luceafărul — • !
11.15 ; 13.30 ; IS ; II,» ; 21.
• ROATA VIEȚII : Victoria — i .
11.45 ; 14,30 ; 17.30 ; »,».
• BECKET Î Central — 1,45 ; 11 » ;
14,30 ; 17,30, ZIARISTUL — 20.30.
• SFINTUL LA PINDĂ I Lumina 
— 9,45—16,30 în continuare ; 11,43 ;
20,45.
• PIRAMIDA ZEULUI SOARE î 
Doina — 11,30 ; 13,45 ; 18 ; 18.38 .
20,45.
p ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : Union — 18 ; 18 ; 20,15.
• AVENTURILE LUI TOM SAW
YER, MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL j Timpuri Noi — fl-15 ; 12,30 ;
15.45 ; 19.
a STRĂIN IN CASĂ : Feroviar — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 18 : 18,30 ; 20,43. 
Excelsior — 10 ; 12,30 ; lfi : 17,30 ; 
20, Melodia — 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• LA DOLCE VITA : Grlvlța — 
9 ; 12,15 : 16 ; 19,30.
• PROFESIONIȘTII : înfrățirea — 
15 ; 17,30 ; 20.
• NU VOR FI DIVORȚURI : Bu- 
zeșt! — 15,30 ; 18.

IN UMBRA COLTULUI l Dada

ZIUA
Organizat*  din Inițiativa Co

mitetului județean Neamț al 
U.T.C. în cohborart cu Direc
ția agricoli a județului, !n semn 
de omagiu al contribuției pe 
care tinerii mecanizatori și-o a- 
Ouc la transpunerea în viață a 
prevederilor clanurilor econo- 
- v- ale agriculturii de pe a- 
cwte meleaguri, ziua mecaniza
torilor din județul Neamț s-a 
bucurat de sprijinul ți prezența 
competentă și activ*  a reprezen
tanților tuturor factorilor, a co
mitetului județean de partid, a 
Consiliului Superior al Agrieul- 
turiL

întllnlrea celor peat*  DOO d*  
tineri mecanizatori din județul

— l.li—17 In continuare ; 19 ; 21.
• PRINȚUL NEGgU : Bucegl — 
ft.» ; 12 ; 11 ; II », (Hulești — 
IX» ; 19 ; ».», Volga — 9 ; 15.45 ; 
în continuare. 18,15 ; »,».
« BOLSS ROYCE-UL GALBEN : 
Unirea — ÎS.» PIPELE — lă• FELDMABKȘALA : Ura — 
15.» : ia.
« VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : Drumul Sării — 
11.» : 11 ; 29.15-
« NEIMBL1NZITA ANGELICA î 
Aurora — 2,15—15.13 în continuare, 
17.» ; 11,45, Fioreasca — fi ; 11,15 ; 
11.» ■ 18 ; 11.15 ; îft,». Gloria — ft ;
11,15 ; 13.M ; II ; 11,15 ; M,30, Tomia
— fi : 11.15 ; 13.» : 16 ; 18,15.
• PENTRU ÎNCĂ PUȚINI DO
LARI : Ferentari — 15,30 ; 18 :
lfi.15. Cotroceni — 15,30 ; 18, SOA
RE 61 UMBRĂ — 10, X.
e PE URMELE ȘOIMULUI : Pa
cea — 15 43 ; ia : »,15.
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI : Crlngașl — 15,20 : 11 J 20,15.
• LA EST DE EDEN x Viitorul — 
15.» ; 18 ; 20,15.
• A TRĂI PENTRU A TRAI î 
Miorița — ft : 11,45 ; 14.» ; 17,30 ;
20,30.
• ROȘII ȘI ALBn. TN UMBRA 
COLTULUI : Moșilor — 15,30 ; 18.
• PARADISUL ÎNDRĂGOSTITI- 
LOR : Popular — 15.30 ; 18, CRI
MĂ IN STIL PERSONAL — 20,30,
• RIO BRAVO : Munra — 15 ;lfl, 
NU VOR FI DIVORȚURI — 20.39.
• PENSIUNE PENTRU HOLTEI • 
Cosmos — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• UN DOLAR GĂURIT : Flacăra
— 15,30, VIȚELUL DE AUR — am
bele serii — 19,00.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI î 
Arta — 9.15—15,45 In continuare J
17,30 ; 19,45.

MECANIZATORILOR
trcprliuferlloz*  da atat pentru 
mecanizarea agriculturii și ai 
C.A.P. din județele învecinate, 
Bacău și Vaslui, a fost un prilej 
de evidențiere a rezultatelor do- 
bîndlte de lucrătorii din agri
cultura județului Neamț în cam
pania de primăvară, a forței me
canice de care se dispune aici, 
a căilor viitoare de dezvoltare 
a agriculturii noastre socialiste, 
perspectivă clar expusă in pro
iectul de Directive pentru cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Ziua mecanizatorilor din ju
dețul Neamț a oferit celor aflați 
în sala Clubului central din Bi- 
caz, posibilitatea confruntării 
cunoștințelor profesionale în ca
drul unul concurs fulgeț, refe
ritor la sistema de mașini a- 
flată în dotarea întreprinderilor

• ÎNCOTRO, OMULE 7 ] Vitan — 
16,00.
• A TRAI PENTRU A TRAI 1 
Rahova — 18,30 ; 18.
• STRĂIN 1N CASĂ : Modem —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 10,30 ; 18,45 ; 21.
• ALEXANDRU. CEL FERICIT t
Flamura — 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;
18,15 ; 20,30.
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A VISA : Progresul —
15.30 ; 18, CĂLĂTORIE PRIPITA 7
— 20,30

GRĂDINI — CINEMATOGRAF
• ARUNCAȚI BANCA IN AER !
Stadionul Dinamo — 20,30, Festi
val,— 20,15.
• NElMBLlNZITA ANGELICA : 
Arenele Libertății — 20,15 ; Aurora
— 20,30, Tomis — 20,30.
• ROATA VIEȚII • Doina — 20.
• LOVITURA PUTERNICA : Ex
poziția — 20,15.
• VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA : Buzești — 20.
• PRINȚUL NEGRU : Bucegl —
20.30.
• ROLLS ROYCE-UL GALBEN !
Unirea — 20,15.
• FELDMAREȘALA î Lira — 20,15.
• ÎN UMBRA COLTULUI î Moși
lor — 20,30.
« TARZAN, OMUL JUNGLEI j
Arta — 20,30.
• ADIO, GRINGO î Vitan — 20,15.
• A TRĂI PENTRU A TRĂI • Ra
hova — 20,30.
« NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A VISA : Frogresul-Pare —
10.30. 

agricola pentru mecanizarea a- 
griculturli, a petrecerii unei 
aupă-amlexe plăcute și instruc
tive care a inclus, alături de vi
zionarea unor spectacole artis
tice, oferite de formațiile de 
muzică populară șl ușoară ale 
caselor de cultură din Bicaz și 
Roman, organizarea unor ex
cursii in împrejurimi : la bara
jul hidrocentralei, plimbări cu 
vaporașele pe lac etc. Seara tîr- 
zlu, tinerii mecanizatori pre- 
zențl la sărbătoare, s-au Îndrep
tat cu autocarele spre brigăzill 
și întreprinderile de care apar
țin hotărîți să-și dovedească în 
campania de vară în care deja 
au și pășit întreaga măiestrie și 
forță de muncă.

T. MIRCEA

LUNI, 23 IUNIE 3989
Opera Română . AIDA — 19,00 ; 

Teatrul National „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia) • TRAVESTI — 
20,00 ; Teatrul Mic : PREȚUL — 
20,00 ; Ansamblul Perlnița (Sala 
Teatrului „C. I. N’otfara") : PERI- 
NIȚA MEA — ora 19,00.
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Repartizarea absolvenților
(Urmare din pag. I)

vățămîntulul superior tehnic, 
economic, agronomic și de arhi
tectură repartizați în organizații 
economice, efectuează stagiul 
In secțiile de producție sau de 
specialitate, de proiectare ți 
cercetare sau de tehnologie, 
precum și în aparatul propriu al 
consiliilor populare județene. 
La fel, absolvenții din învăță- 
mîntul universitar pregătiți în 
specialități legate de producție 
sînt repartizați în organizații 
economice sau necesare apara
tului propriu al consiliilor 
populare Județene. Cei din in
stitutele pedagogice de 3 ani vor 
efectua stagiul numai în învă- 
țămîntul obligatoriu de cultură 
generală.

— Conform cărei proceduri se 
vor desfășura lucrările comisii
lor de repartizare ? La ce date T

— Absolvenții din universi-
• tăți, Institute pedagogice de trei 

ani, Academia de studii econo
mice, Institutul de educație fi
zică și sport, secțiile de pregă
tire pedagogică de la institute!*  
de artă vor fi repartizați la sta
giu prin comisii constituite pa 
specialități și centre de reparti- 
tHre, stabilite de Ministerul In- 
vățămîntului, incluzînd, obliga
toriu, reprezentantul Uniuni! 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia j cei de la institutele de 

| Invățfimînt superior tehnic și 
lecția de biblioteconomie vor fl 
repartizați, începînd cu 1 IULIE, 
prin comisii alcătuite pe facul
tăți. avînd următoarea compo
nență : decanul facultății —• 
președinte. 1—2 eadre didactice, 
ca membri, și un delegat al 
U.A.S.R. Comisiile se numesa 
prin ordin al rectorului șl vor 
efectua repartizarea nominală 
pe baza locurilor comunicate de 
Organizațiile socialiste, conform 
planului de repartizare nume
rică. Absolvenții institutelor de 
medicină și farmacie vor fi re
partizați de comisii organizate 
pe specialități, alcătuite din 
delegați ai Ministerului Invăță- 
mlntului și ai Ministerului Să
nătății șl un delegat al U.A.S.R. 
Lucrările de repartizare se vor 
desfășura între 28 SEPTEMBRIE 
ai 2 OCTOMBRIE I960. Pentru 
institutele agronomice reparti
zările sa fac între 25 SEPTEM
BRIE și 1 OCTOMBRIE, de că
tre comisii organizate pe spe
cialități, alcătuite din delegați 
■ i Ministerului tvățămîntului șl 
ai Consiliului Superior al Agri
culturii.

In institutele de artă tinerii 
vor fl repartizați de comisii or
ganizate pe specialități alcătuite 
din delegați ai Ministerului In- 
vățămlntulul și ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
ți un delegat U.A.S.R. Reparti
zarea absolvenților din sectorul 
Universitar, economia și arta 
rlastice (5 ani) va îneepe la 1 
ULIE, șl vom inaista ca lueri- 

rile să nu dureze mai mult da 
două zile, urmînd ca la 3 IU- 

■^>IE să se desfășoare lucrările 
"emisiilor pentru institutele pe

dagogice de 3 ani (cu excepția 
facultăților de muzică ți educație 
fizică, a căror repartizare se 
desfășoară la 1 IULIE) | între 
25 și 27 IUNIE se repartizează 
absolveiiții conservatoarelor șl 
Institutelor de teatru. Institutul 
de de educație fizică și sport va 
face repartizările în zilele da 2fl 
fi 30 IUNIE.

— In ce ordine pot solicita ab
solvenții primirea repartiției Y

— Repartizarea la stagiu se 
faoe pa baza alegerii nominale 
a posturilor de pe listele da dîs-

ponibilități da către absolvenți, 
in ordinea mediei generale ob
ținute în învățătură și în limita 
numărului de locuri stabilit 
prin planul anual de reparti
zare numerică la stagiu.

în cazul > absolvenților căsăto
riți, repartizarea la stagiu se va 
face astfel : în ordinea și după 
media cea mai mare obținută de 
unul din soți, dacă soții sint ab
solvenți ai aceleiași promoții de 
la facultăți de același profil ; 
cînd so^ii sînt absolvenți ai ace
leași promoții de la facultăți cu 
profil diferit, aceștia vor fi re- 
Îiartizați, în măsura posibilități- 
or, în aceeași localitate sau lo

calități apropiate ; dacă unul din 
soți este angajat al unei organi
zații socialiste, sau este student 
și are copii, repartizarea celui
lalt soț se va face, în măsura 
posibilităților, în localitatea 
unde se află soțul angajat (res- 
Sectiv student) sau Intr-o loca- 

tate cît mai apropiată.
Au prioritate pentru alegerea 

postului, indiferent de media 
obținută la învățătură, absol
venții care solicită repartizarea 
la stagiu in comunele unde el 
sau părinții lor au domiciliu ori 
!n alte comune apropiate.

Pentru repartizarea la stagiu, 
eu invocarea criteriilor de pre
ferință amintite mai sus, absol
venții vor depune cereri scrise, 
Însoțite de dovezile necesare, 
comisiilor, cu cel puțin trei iile 
Înaintea Începerii lucrărilor.

Absolvenții institutelor de ln- 
vățămînt superior care nu au 
promovat examenul de diplomă 
vor fi repartizați la stagiu după 
efectuarea repartizării absolven
ților care au promovat.

Studenții ultimului an, care în 
mod excepțional sînt în situația 
de restanțieri, vor fi repartizați 
provizoriu la stagiu, în posturi 
nominalizate, de către aceleași 
comisii, în ordinea mediei gene
rale obținute în anii de studii, 
după alegerea locurilor de că
tre absolvenții care nu au pro
movat examenul de diplomă, ur
mînd a primi dispoziția de re
partizare de la secretariatul fa
cultății după promovarea exa
menelor restante.

— Ce condiții sînt necesare 
pentru repartizarea ea cereetl- 
tor și asistent stagiar T

— în vederea asigurării unul 
caracter unitar al repartizării 
la stagiu a absolvenților din se
ria 1069 In lnvățămîntul supe
rior sau !n activitatea de cer
cetare, comisiile de repartizare 
vor ține seama șl de următoare
le criterii :

I. în In vățimlntnl auperior 
potrivit Statutului personalului 
didactic. In earn! el primii ab
solvenți clasificați bu au apti
tudini pentru munca didactici 
|i de eereetere științifici se vov 
reține următorii clasificați, mo
ți vî nd u-aa de se na ea fost reți
nuți oellalțL

II. In cercetarea științifici, 
potrivit prevederilor H.C.M. 
1 088/1968, vor fl reținuți absol
venți care au recomandarea 
scrisă a colectivului catedrei da 
specialitate, avizată de condu
cerea facultății șl aprecierea 
scrisă a conducătorului cercului 
științific studențesa cu privire 
la aptitudinile pentru cercetare 
ale absolventului, menționîn- 
du-ea lucrările elaborate și par
ticiparea la manifestările știin
țifice studențești.

In „Turul României
«

LIDERUL IȘI CONSOLI
Ieri, mijlocașii 

și Dinu s-au miș- 
de-a-ndoaselea,

„Cupa RomAniei", pentru a 9-a oară in vitrina clubului Steaua

Drum aurit prin capitalele Eurepei

j
I

j 

j
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(Urmare din pag. I) 

triu III au șutat la poartă 
cel puțin de două ori mal 
mult și mai precis decît au 
făcut-o băieții lui Bazil. In
discutabil, Steaua merită să 
bea și dm această a noua 
Cupă — și-i urăm drum au
rit prin capitalele Europei.

Dmamo nu trebuie să a- 
runce acum toată negura din 
suflet In spinarea lui Dumi
trache. Pe undeva, sentimen
tal vorbind, acest copil teri
bil are și el dreptul la o gafă 
Intr-un sezon în care a bătut 
cuie în inima tuturor porta
rilor. Dinamo e obosită. Echi
pa, măcinată nervos și fizic, 
trebuie să intre In saci de 
dormit și să nu mai Iasă mul-

tă vreme. 
Nunweiller 
cat numai 
n-au dat nici-o pasă din miș
care, iar Lucescu, căzut pra 
dă mlniei (rezultată tot din 
oboseala prelungită) ' și-a 
bruscat adversarii de o ma
nieră care nu-1 e specifică. 
Convin cu mulți colegi de-ai 
mei și spun că Dumitrache, 
fructificînd penaltiul, ar fi 
schimbat direcția Cupei. Pînă 
la un punct. Dar vinovat 
mal mult dectt el este — și 
nu fac nici o speculație — 
Stoenescu, omul sandviș. 
Stoenescu, pus să-1 anihileze 
Îie Voinea, a bătut trotuare-
e, nu l-am văzut pe lîngă 

atacantul militar.
Mă bucur nespus — șl O

declar pe mirosul secarei 
care se face din ce în ce mai 
simțit la marginea orașului 
— că noi bucureștenii am ob
ținut acest trofeu de conso
lare, Cupa, pentru că noi tră
im cei dinții toate campani
ile duse pentru intrarea fot
balului românesc în arena 
unde jiu pătrund decît cei 
mari.

Ieri, pe stadionul „23 Au
gust" l-am văzut din nou pe 
jucătorii de la U.T.A. trans
portați în Capitală ca să fie 
încoronați. Publicul i-a a- 
plaudat și televiziunea le-a 
proiectat imaginea în mări
me naturală pînă în 
mal îndepărtat cătun.

Și acum, vacanță plleută I

e*J

<

1

1

DEAZĂ POZIȚIA

DUMiTRACHE (golgeter — •- 
chipa Dinamo).

„Sînt supărat ca niciodată. Ca 
o săptămînâ In urai disputam 
titlul, și am pierdut : azi (n_n. 
— ieri) am pierdut șl Cupa. 
Două șanse... Dacă nu ratam ? 
îngrozitor 1 Primul penalti ratat 
din cariera mea (In meciuri ofi
ciale). Suciu s-a dus pe direcție. 
Dacă ridicam capul îl vedeam și 
șutam dincolo. S-a întîmplat 
exact ca anul trecut. Dacă am fi 
superstițioși am zice, că s-a răz
bunat soarta. Să ne-amintim : a- 
nul trecut In finala Cupei, în 
minutul 90, la 1—1, Neagu a 
ratat un penalti șl In prelungiri, 
apoi, noi i-am Învins pe rapi- 
diști. Așa-i fotbaluL Una caldă, 
una rece. Nimic nu se 
te calculului Eșecul m; 
beau din Cupa golgeterului 
băutură puțin amară. Și așr

itriveș- 
faee a*

O 
_________ ________ , , fl 
vrut să spun, după acest trofeu, 
că golul e meseria mea“._

Perspectivă
(Urnwa dNn pag. 1) 

nofiroated, revoltătoare țl 
due*  la acțiuni care pot pâ
râu dezordonata, dar re în
cadrează perfect tntr-un uni- 
vari eu penpectiva haotica i 
acolo, tingurul lucru da core 
po|i fi abcolut «igur In timp 
site gestul tău imediat — 
fi atunci, firește, dorești ca 
gestul acesta lâ fie cit mai 
vizibil, cit mai marcant. Dacă 
urmările lui cînt pernicioase, 
dacă gestul e stupid, absurd, 
— n are importantă : el că
lătorește pienlndu-ie Intr-un 
univers de gesturi, iar conse
cințele s-ar putea sâ-fi 
nd pentru totdeauna necu
noscute. căci curenjii pot în
toarce brusc sticla, spre a o 
duce In cu totul alta parte.. 
Aceasta este mentalitatea.- 
Acesta de foarte multe ori 
nu este adevărul... Dar pu
tem oare condamna ceea ce, 
după putină reflexie, stntem 
obligați să tnfelegem î Sau 
măcar refuzul, non-partici- 
parea ?... Putem calcula de 
cite ori sticla spartă de 
stînci conținea un mesaj î...

Imposibilitatea do a parti
cipa la destinul societății Sn 
care trăiești este un senti
ment foarte grav, ucigător. 
Există o părere că adevărate
le valori nu se pierd : este 
Insă doar o prejudecată, și 
anume, poate chiar prejude
cata împotriva căreia luptă 
cel mai asiduu tineretul occi
dental. Valori adevărate se 
pierd, s-au pierdut și se vor 
pierde — măcar într-o mare 
măsură — acolo unde nu 
există, din vreme, condiții 
pentru valorificarea lor. Slo
ganul valorificării certe a 
aptitudinilor veritabile a fost 
lansat de reclama burgheză, 
minciuna lui sonoră nu a 
trecut prin mintea aristocra
ților sau proprietarilor do 
sclavi, era prea flagrant — 
încă astăzi, nimeni nu ar În
drăzni să afirme că In Afri
ca sau In insulele din Paci
fic, de pildă, nu ar exista 
valori care s-ar pierde. In 
„societatea tuturor posibili
tăților’ Insă, a inițiativei, a 
,,omului-care-se-face-singur', 
se susține acest lucru in ciu
da faptului câ multi dintre

cai care so află tn interior 
și citase afirmația tn ziare, 
ori o aud spusă la radio sau 
la televizor, știu câ fereastra 
existentei lor dă înspre un 
zid, care se numește lipsa de 
avere sau de relații.

...Liniile de perspectivă 
schimbă psihologia ttnăruluu 
Ctnd drumul o cert, ținta 
cea mai îndrăzneață și înde
părtată o cea mai atrăgă
toare. Dar ea tndeobște, nu 
este posibilă decît tntr-o so
cietate care, întreagă, tși 
calculează eu inteligentă 
forțele, mersul și perspecti
vele. Proiectul „Directivelor 
Congresului al X-lea al 
P.C.K., privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și li
niile directoare ale dezvoltă
rii naționale pentru anii 
1976—1980, cuprinde pers
pectiva următorului dece

niu... In Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român pentru Congresul 
al X-lea po(i citi : „...O ca
racteristică de seamă' a evo
luției statului nostru este 
crearea celor mai favorabile 
condiții pentru manifestarea 
plenară, nestingherită a per
sonalității umane (...) Socia
lismul trebuie să asigure o 
toi mai largă punere în va
loare a energiilor și capaci
tăților creatoare...".

lată prin urmare : pe Itngâ 
producerea unor bunuri con
sumabile la care pe viitorul 
deceniu fiecare tînăr va a- 
vea de participat — societa
tea noastră tși planifică și 
calitățile necesare — carac
terul „Elanul, inițiativa crea
toare, nu-s cuvinte ușoare. 
Nu-s caracteristici, însușiri 
ușor de avut și păstrat, a- 
tunci ctnd nu e vorba de 
gesturi tinerești întâmplătoa
re, imediate, ci de o întrea
gă existență văzută tn pers
pectivă... trebuie să știi să-fi 
măsori pasul, să-ți controlezi 
suflul, să nu pierzi exercițiul, 
să nu obosești — un întreg 
plan de lucru cu tine t..- 
suți... lată un lucru nu 
ușor de realizat. Dar ca 
șansă prietene, că am 
ajuns aici; ce șansă ai că 
trăiești timpul în care îți poți 
planifica asemenea perspec
tive I

VOINEA (căpitanul echipei 
Steaua, ciștjgătoarea Cupei Ro
mâniei).

„Am clștîgat Cupa după 
M de minute de joc. Adversarii 
noștri o clștigaserl de-o săptă- 
mlnă (Aluzie la... promisiuni). 
Slntem grozav de bucuroși, vă 
închipuiți t pentru a noua oară, 
un asemenea trofeu tnfrumuee- 
țeaiă 
echipei.
mină,

biografia, palmaresul 
Acum, o-o avem In 

promitem spectatorilor, 
suporterilor că
ta onorabil In 
peană „Cupa

na vom eomper- 
competițla euro- 
Cupelor".

REINHARD (antrenor secund la 
U.T.A.). Aradul trftlește de o «ăp- 
temînă o mare sărbătoare pe care 
de altfel locuitorii orașului de pe 
Mureș o așteaptă de 15 ani. in 
sfîrșit vom duce acasâ titlul *1  
medaliile de campioni al țării. 
Cupa felr-play, Cupa acordată ce
lui mal disciplinat jucător — Le- 
reter — «1 Cupa oferiți antreno
rului Nicolae Dumitresc J pentru 
o activitate îndelungată și deose
bit de fructuoasă. Acest splendid 
buchet de trofee răsplătește deo
potrivă strădaniile noastre ca șl 
ale tuturor celor care ne-au în
conjurat cu simpatie — arădeni 
■au spectatori din celelalte orașe 
ale țării care ne-au primit cu căl
duri. De o lăptămlnl ■ tntem cam
pioni. Aș vrea aă mărtuilseac cl 
băieții noștri sînt convinși că fi
nișul campionatului înseamnă 
pentru r.ci începutul unor exame
ne deosebit de dificile

Na așteaptă confruntări interna
ționala unde lin tern cbemațl cS 
apărăm prestigiul fotbalului ro
mân aae. Am încredare în puterea 
de muncă a echipei noastre. 1b 
dorința fotbaliștilor săi tineri si 
talentațl da a ia afirma eu ace
eași ambiție și dîrzenle pe drumul 
consacrării internaționale.

LERETER (jucătorul care ■ 
primit .Cupa sportivității").

Pentru minte sportul a font 
întotdeauna sinonim cu expresia 
,.fair-play- pentru că respectln- 
du-ți adversarul te respecți tn 
primul rînd pe tine însuți. Spor
tivitatea, demnitatea jucătorului 
pe teren șl In afara lui sînt șl 
condiții elementare ale coeziu
nii morala ale unei echipe, con
diții ale succesului ei sportiv. 
Calmul ?1 ptăpînirea de sine a 
unui jucător, chiar cînd are mo
tive să fie nervos, determină a- 
desea calmul și disciplina între
gii echipe tocmai atunci cînd e- 
voluția jocului le face deosebit 
de necesare. Poate de aceea în 
25 de ani de cînd joc fotbal nu 
am fost eliminat de pe teren 
niciodată

Sportivitatea e și o condiție 
estetică a fotbalului, asigurînd 
locului, alături de ținuta mora
lă, ținuta spectaculară care i-a 
adus titlul de rege al sporturi
lor. Disciplina jucătorilor, a e- 
chipei, impune aceeași compor
tare și publicului, chiar daci 
desfășurarea jocului Ii predispu
ne pe spectatori la nespor ti vi
ta te

AL'REL BEVrc (Cupa eelai 
mai bun arbitru al anului).

..Arbitrez din 1953, deci de 18 
ani și, «incer să fiu, n-am În
cercat o asemenea satisfacția 
niciodată In greaua carieră cara 
aste cea de cavaler al fluierului. 
Această cupă — simbol al a- 
prederil echitabila și reaponsa- 
bilității gestului In arena spor
tivă — vine Intr-un context 
ctnd clasa multor arbitri a cres
cut considerabil. Să-mi fie per
mis al împart onoarea cu co legii 
mei șl, împreună, »-o privim ca 
un îndemn pentru o și mal înal
tă conștiință a justiției pe teren.

Un gest
Pentru antrenorul care a adus 

e contribuție considerabilă 
pregătirea unul număr 
de
spre 
s-au

Ia 
mare 

aelecționabili, Federația, 
lauda ei (niciodată bu 
instituit atitea trofee), 

instituise o cupă. Pe merit 
ea li revenise antrenorului Ba
sil Marian de la echipa Dina
mo București, Efectul pierderii 
meciului de ieri pentru antreno

rul dinamoviit a fost intr-atita 
de zdrobitor Incit a refuzat — 
deși s-a insistat atlta — cu a 
iBcăpățlnare demnă de a cauză 
mai bună, să vină să primească 
trofeul, florile și aplauzele. 
Gestul este cel puțin regretabil. 
Si eu 
norul 
vedit 
mod

atit mai mult eu cit aetre- 
Bazil Marian a mai do- 
că nu știe a*  piardă la 

loial, sportiv.

..Cupi balcanică" la fotbal

România a învins Turcia cu 2-1
Ieri au început Întrecerile 

celei de-a 2-a ediții a „Cupei 
balcanice* 4 Ia fotbal pentru •- 
chipele de tineret. La Sibiu se
lecționata României .a învins

eu scorul de 2—1 echipa Tur
ciei, iar la Rîmnicu Vilcea re
prezentativa Greciei a Întrecut 
eu scorul de 1—0 formația Al
baniei.

R U G B I

„CUPA SPERANȚELOR^
Din Inițiativa Comisiei de 

rugbl a municipiului București, 
s-a organizat pentru tinerii cars 
bat la porțile junioratului o 
competiție dotată cu „Cupa spe- 
ranțeloru. Cu toate că la aceas
tă competiție s-au înscris mal 
multe selecționate, unele din 
ele combinate intercluburl, în 
finală, au ajuns acele echipe, 
care faa parte din cluburile 
bucureștene cu o bogată tradi
ție șl care dau In fiecare an ju
niori cu real talent pentru rugbi. 

Duminică, pe Stadionul tine
retului, pentru locurile Ill—IV 
al acestei competiții, «-au întîl- 
nit vechile rivale, Clubul spor
tiv școlar șl Școala sportivă nr.

2. Au învins elevii Clubului 
sportiv eu scorul de !1—8. Re
zultatul nu reflectă însă ambi
ția șl cursivitatea partidei, cara,

cu tot timpul nefavorabil au în- 
cîntat pe spectatori.

Finala a fost disputată Intre 
Rapid și Grivița roșie, partidă 
de un bun nivel tehnic și spec
tacular, care prin ardoarea dis- 
Îiutei; sportivitatea jucătorl- 
or, a creat momente de adevă

rat spectacol rugbistic.
Au învins rapîdiștii cu scorul 

de 5—3, cucerind și „Cupa spe
ranțelor-.

Salutăm această inițiativă șl 
sperăm că In această vacanță 
vom urmări și alte turnee folo
sitoare și atractive.

GABRIEL FLOREA

CONSTANTIN OȚET — (antre
norul echipei de tineret — „U“ 
Criiova).

„Clipele trăite acum (n.n. — 
ieri) sînt cele mai fericite din 
viața mea. Totul 11 datorei ju
cătorilor șl antrenorului Șt. 
Coidum, In nici doi ani de zile, 
niște tineri adunați de pe stră
zile Craiovei au reușit sl adori 
primnl titlu In Bănie, trofeu 
care aperăm să nu rămină... sin
gur.

Așteptată cu nerăbdare, cea 
de-a patra etapă a Turului ci
clist al României (Suceava — 
Vatra Dornei — 110 km) a ofe
rit spectacolul unei dispute de 
neuitat. Momentul culminant — 
atît la propriu cît și la figurat 
— l-a constituit, desigur, punc
tul de cățărare de la Mestecă- 
niș. Pe serpentinele acestui, fran
cezul Yves Hezard a demonstrat 
virtuozitățile unui mare cățără
tor, cîștigînd etapa mal catego
ric decît o pot arăta secundele 
care l-eu despărțit de cel de-al 
doilea clasat, Jurgen Wanzlik 
(R.D.G.).

Cea de-a cincea etapă (Bistri
ța — Cluj) care a urmat unei 
transbordâri de la Vatra Dornei 
la Bistrița, s-a disputat de-a lun
gul celor 123 km care despart a- 
ceastă ultimă localitate de Cluj. 
Primul sprint, la Dej, a revenit 
lui Vaslle Selejan și pentru un 
timp speram că tlnărul alergă
tor va aduce orașului său natal 
satisfacția de a-1 vedea învin
gător. Dar totul s-a „liniștit" 
prea curlnd. E drept, numai 
pentru puțin timp, deoarece 
rînd pe rînd alți cicliști încearcă 
să se ,,rupă“ de pluton. Mai întîi 
Menard (Franța). Dertx (R.D G.) 
și De Blaere (Belgia). Apoi Van 
Oudenhove (Belgia), Vlard 
(Franța) și Donk (Olanda) ; la 
35 km de Cluj același Donk In-

aoțlt de data aceasta de Wanalik, 
Încearcă a treia evadare. Tenta
tivele sînt însă calmate rapid șl. 
după puțini kilometri, fugarii 
sînt readuși In pluton. Slntem 
gata să bănuim o sosire în grup 
cînd, în apropiere de Răscruci, 
un grup de 18 alergători reușesa 
să se distanțeze de ceilalți. Prin
tre ei, purtătorul tricoului gal
ben Wanzlik, francezii Hezard. 
Aleary șl Mollet, cicliștii noștri 
Andrei și Ștefan Suciu, Gabriel 
Molceanti, Burloiu, Ene Ștefan 
și Nemțeanu. Pa străzile Cluju
lui se ,,rupe“ și acest pluton în 
două grupuri, iar pe pista sta
dionului municipal, victoria re
vine lui Wanzlik care clștlgi 
astfel a doua etapA în acest Tur 
al României.

Pentru astăzi ne așteaptă o 
etapă grea : Cluj — Oradea (155 
km) cu două bine cunoscute 
puncte de cățărare : Păniceni și 
Piatra Craiului. Acest „examen- 
poate influența decisiv claaa- 
mentul. Să așteptăm deci răs
punsurile cicliștilor noștri.

MERIDIAN
• Meciul triunghiular de de

catlon, România — Italia — 
Tranța a luat sfîrșlt pe stadio
nul „Colombes" din Paris cu 
succesul sportivilor români. Pe 
echipe, formația română a o- 
cupat locul Intii cu 39 puncte, 
urmată de Franța — 39 puncte 
Si Italia — 10 puncte. La indi
vidual, atletul rom&n Vaslle 
Mureșanu s-a situat în frunte 
ou 1 321 puncte, fiind urmat de 
coechipierii «ăl Sapei — 7 2C1 
puncte șl Hodoș — 7 158 punc
te. Francezul Mayer a ocupat 
locul patru cu 7 086 puncte. In 
concursul feminin de pen
tatlon, vlatoria a revenit atle
tei noastre, Elena Vlntilă, cu 
4 BI7 puncte, urmată da concu
renta franceză Canguio — 4 567 
puncte.

• CLASAMENT INDIVIDU
AL : JUrgen Wanzlik (R.D.G.) 
13b5F51”. Yves Hezard (Franța) 
13h55‘62M. Gabriel Molceanu 
(România A) 13h59*21 M. Patzig 
Bernd (R.D.G.) 13h59’25H. Gri-
gore Constantin (România B) 
13h59'49M. Walter Ziegler (Româ
nia A) — 13h59'58M.

• CLASAMENTUL GENE
RAL PE ECHIPE i R.D.G. — 41 
h 56'39”. Franța — 41hS8,W. 
România A — 41h59*42**.  Româ
nia B — 42h06,38”.

• Cîfltlglnd trei proba, apor- 
tlril români au dominat rega
ta da caiac-canoa (curia d® 
fond pa 10 000 m.) da la So- 
cHum. Campionii olimpici Pa- 
țrichin șl Covallov au termi
nat pa locul fntfl la canoe 
dublu eu timpul da a/lfl,
Afanaala Butelchln a ieșit în- 
vlngator la canoa simplu — 
45’09“ 5/10, Iar Vemescu fl
Bciotnla au eîștlgat la calae 
dubiu In 37'06” 8/io. Proba de 
caiac simplu a revenit maghia
rului M. He« în 41’35" 5/15. La 
concurs au participat sportivi 
din România, Ungaria, Ceho
slovacia, R. a Germaniei și 
alta țări.

D. STEFLBA

CAL Arie
a CampionatuluiPrima atapA 

național da obitacoia și dresaj a firograxnAt ■LmbStfl ți duralnlcA,
■ baza hipici din Calea Plevnei, 

două reuniuni. Proba de dresaj 
rezervata juniorilor a revenit con
curentei Daniela Molnar da la 
Steaua urmată de Dana Chlrnos- 
g& (Centrul de călărie București) 
•i Irina Ciocmata (Steaua) — cla
sate la egalitate. In cea mal dla- 
putatâ probă — obstacole catego
ria semigrea — dlnamovlatul O»- 
car Recer (In imaginea noas
tră foto) a Izbutit afi termine 

parcursul fără penalizare șl in 
timp record cu Grațlela depfișin- 
du-șl colegul de club — Constan
tin Vlad pe Spirt — și pe stellstul 
Dumitru Velea. cu Altai. In sfîr- 
șit, clasamentul probei pe echipe 
a căpătat următoarea configura
ție : Steaua, C.S.M. Sibiu și Pe
trolul.

Dincolo de rezultatele tehnice, 
așa cum ne, relata antrenorul 
Dumitru Herinfe, această etapă a 
campionatului evidențiază pe Un
ei o comportare constant buni a 
tinerilor concurenți, afirmarea li
nei promoții de cai tineri, debu
ta» ți In proba de dificultate care 
dovedesc certe perspective : San
tiago (Centru de călărie), Goii șl 
Vinovat de la Steaua etc. Absența 
de pini acum a elementului caba
lin tlnlr, de valoare, constituia • 
problemă acută a sportului nos
tru Călare. Iati Insă că datorită 
preocupirilor cluburilor cu aecțll 
de călărie din țară chiar a 
Consiliului Superior al Agricultu
rii Impasul Începe st fie rezolvai 
cu succes.

Text și foto; V. RABA

• Dup A prima zi a meciului 
de atletism oara se dispute la 
KOln între Mlacțlonata Bucu- 
reștiulul șl combinata KOln- 
Linarkuaan, la masculin con
duc oaspeții eu 53—49. Iar 
la feminin gazdele cu 2S—M. 
Iată principalele rezultate ; 
masculin : B 000 m. i Cioc a 
(București) 14'10'*  8/10 ; 100 m. : 
Knickenbkrg (combinata KOIn- 
Laverkuoen) 10**  4/10 ; 3. Zam
fire fi cu (București) 10" 5/10 ; 
feminin : înălțime : Virginia 
Bond (București) 1,W m. ; 100 
m. garduri : 1. Schiller (combi
nata) 14’’ ; 9. Valeria Bufanu
(București) același timp ; 400m. : Viorica Gabor (Bdcu- 
r^ti) 87’ 1/10.

• în turneul internațional 
feminin de iah de la Sinaia, 
după 6 runde conduc Reicher 
(România), Keller Hermann 
(R.D.G.), Kușnlr (U.R.S.S.), Ve- 
roezi (Ungaria) 3,5 puncte fle
care, urmate de Pogorevlci 
(România) 1 puncte. Rezultata 
din runda a 5-a : Pogorevlci — 
Relcher remită ; Kușnlr — 
Teodoroecu 1—0 ; Perevomlc— 
Keller Hermann remiză ; 
Heemskerk — Veroczi 0—1 ; 
Dobson — Joclci remiză. Restul partidelor i-au Întrerupt.

• La Budapesta, în cursul 
meciului de haltere dintre e- 
chlpele Ungariei ți R. D. Ger
mane, sportivul maghiar Imre 
roldi a stabilit un nou record 
mondial la categoria cocoș, 
stilul împins, cu performant» 
de IM kg. Vechiul record era 
de 134 kg.
• In Cupa Italiei la fotbal 

(competiția m dispută sistem 
turneu cu meciuri tur- 
retur) conduce echipa Ca
gliari — 4 puncte, urmatfi de 
A. fl. Roma — 4 puncte, A. C. 
Torino — 1 puncte, Foggla — 
9 puncte. Meciul dintre Torino 
li Foggla a-a terminat la ega
litate : 3-1.

MARGINALII LA CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE
f »

Ediua jubiliară — a XX-a — a 
campionatelor șeolara și-a de
semnat campioni! la cinei disci
pline : atletism, gimnastică,
handbal, volei și baschet. Com
petiția a reunit la start peste 
1 200 de sportivi — cei mal ti
neri sportivi ai țării, elevii — 
reprezentanți al zed de mii de 
participant în etapele de masă 
ale întreceriL

Finalele ediției jubiliare au 
consemnat In cartea sportului 
școlar un nou și itrtludt sue- 
ces. Concluzia nu este de loe 
pripită sau gratuită. începînd cu 
organizarea Ireproșabilă șl con- 
tinuînd ru evoluția concurenți
lor. cotată la un nivel superior 
față de anii trecuți, atit prin 
pregătirea tehnică, cit și prin 
lupta dlrză pentru obținerea 
mult rfvnitelor tricouri și me
dalii de CAMPIONI ȘCOLARI 
republicani, 
la întregirea 
sărbători a 
Iar. Aceasta 
opinia noastră. ____
personalități sportive (antrenori, 
maeștri emerițj ai sportului etc.) 
cu care am discutat și care, pe 
parcursul întrecerii, au comen
tat, in coloanele ziarului nostru, 
cele mai semnificative aspecte 
din disputa finală, și-au expri
mat aceeași părere. Bunăoară, 
MIHAI NEDEF, ne mărturisea : 
„Regret că nu am participat și 
In anii trecuți Ia asemenea în
treceri. Disputa acestor sportivi 
este splendidă. Dincolo de spec
tacolul pe care ei ni I-au ofe
rit, am constatat cu bucurie pre
zența unor elemente de valoa
re — o adevărată și consistentă 
pepinieră pentru sportul nostru 
de performanță".

Merite deosebite revin, deopo
trivă, organizatorilor (Ministe
rul Invățămlntului și federațiilor 
de specialitate, sub tutela cărora 
s-au desfășurat campionatele), 
antrenorilor (inimoșii profesori 
de educație fizică din școli), și, 
bineînțeles, competitorilor — ti
neri sportivi care și-au disputat 
șansele sub semnul cinstei șl al 
deplinei sportivități, demonș- 
trînd înalte calități morale.

In sfîrșit, dorind doar să 
mințim că acesta campionate au

a condus 
adevărate 

șco- 
este numai 

O serie de

totul 
unei 
sportului 

nu

a-

facilitat e mal buni ranoaiterș 
îttrs tineri, au prilejuit înche
garea unor frumoasa prietenii, 
că ele l-au familiarizat p« parti
cipant cu atmosfera marilor în
treceri. că ele contribuie din 
plin la emulația sportului In ria
dul tineretului (aminteam mai 
ns că la fazele de maxi au 
participat zed de mii de elevi) 
■A încercăm clteva considerații 
asupra nivelului propriu-zis al 
întrecerilor recent Încheiate. 
Ne interesează Ia special a- 
ceaiti fațetă a campiesatelor 
deoarece In protagoniștii de a- 
cum, l-am văzut, poale ani, pe 
cei care la Olimpiade, campiona
te europene san mondiale, vor 
Înnobila cu noi succeaa aportul 
românesc de performanță, la- 
tărindu-i prestigiul și recunoaș
terea unanimă de care ae bucură 
In lume (nimic exagerat de vre
me ce la Olimpiada din Mexic 
elevii și-au trimis doi ambasa
dori : Cornelia Popescu și Do- 
xsa Csaba).

Primii au urcat pe podiumul 
învingătorilor — atleții. între
cerile de atletism (la care au 
participat cei mal mulți concu- 
renți — peste 400) au-demons
trat că dispunem de juniori ta- 
lentați, unii dintre aceștia cu 
performanțe notabile, iar marea 
majoritate speranțe dornice de 
afirmare. Totuși am fi dorit 
descoperirea unei noi lolanda 
Balaș sau Mihaela Peneș, care, 
cu ani în urmă, pe vremea ju
nioratului, obțineau performan
țe de răsunet. Din acest punct 
de vedere Întrecerile atletice au 
confirmat faptic ca, in general, 
în școli, atit profesorii de educa
ție fizică, cît și elevii preferă 
jocurile sportive (handbal, vo
lei, baschet) înaintea atletismu
lui. Această concepție persistă 
încă și este păcat, deoarece și 
în atletismul nostru de perfor
manță,-ca o consecință firească, 
se resimte lipsa „schimbului de 
mîine“.

La gimnastică, o altă discipli
nă în care performanțele (ca și 
la atletism) se obțin după zeci 
șl zeci de ore de muncă asiduă 
am constatat că, spre deosebire 
de anii trecuțl, profesorii de e- 
ducație fizică au acordai

multă atenția promovării 
tela In rlnaul elevilor. Așa m 
• xpllcă apariția unor puternice 
centre de gimnaitică, In unele 
localități — Lugoj, Bacău, Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej — care 
altădată, nu emiteau pretenții, 
ca ti nu spunem că nici nu tri
miteau concurenți la finale. Ab- 
trenoml GH. CONDOVICI 
sublinia șl alt aspect : „Nu nu
mai ei orașela amintite și-au 
trimia reprezentanții la Bucu
rești dar, ceea ca este Îmbucu
rător, aceștia au concurat, da 
la egal la egal, cu reprezentan
ții unor orașa cu vechi tradiții 
In gimnastică. Ue singur exem
plu : Alina Goreac, riștigătoare 
la categoria maeatra a suportat 
un asalt viguros din partea ce
lorlalte concurente deta^ndu-se 
cu destulă greutate*.  Valoarea 
apropiată a concurenților a ri
dicat, bineînțeles, nivelul tehnic 
al competiției. Nu au lipsit e- 
xercițiile cu grad mare de difi
cultate (specifice chiar întrece
rilor Internaționale) ceea ce con
duce la concluzia că antrenorii 
și profesorii își pregătesc cu 
multă grijă elevii, dindu-ne le
gitime speranțe în privința vii
torului gimnasticii noastre de 
performanță.

La Jocurile sportiva pentru 
prima oară, la această ediție au 
fost prezente, alături de forma
ții școlare și pretendentele la 
titlul republican de juniori. 
Prof. C. BENGESCU (antrenorul 
echipei campioane la volei mas
culin — Liceul N. Bălcescu 
Cluj) își exprima părerea că ar 
trebui „permanentizată partici
parea echipelor de juniori (n.r. 
acest lucru este valabil și pen
tru atletism), la campionatele 
școlare, prin aceasta excluzîn- 
du-se disputarea în paralel a 
două competiții, care i-ar solici
ta prea mult pe elevi". Reve
nind, vom spune că turneele de 
volei, baschet și handbal, au 
marcat, pe plan tehnic, față de 
anii trecuți, un remarcabil, salt 
valoric. întrecerile, deosebit de 
spectaculoase, au arătat că elevii 
posedă variate procedee tehnice, 
unele de finețe, că jocul lor cu
prinde caracteristici moderne.

ne

Mne însușite șf eorect aplicele. 
Au dat satisfacție, In acest sens, 
mal ales băieții. Fetela au evo
luat modeet Doar la handbal ■! 
baschet s-au Impus clteva indi
vidualități cu certe calități. In 
rest, mai ales la volei, fetele au 
practicat un joc curat dar demo
dat. lipsit de atributele esențiale 
șl necesara sportului da perfor
manți.

Spuneam, la început, că ediția 
jubiliară a cunoscut un veritabil 
succes, chiar șl da public. Ne 
gîndlm că, la edițiile viitoare, 
popularitatea acestei însemnate 
competiții ar crește dacă aria ei 
ar fi lărgită. Da aceea, aupunem 
forurilor competenta introduce
rea In programul competiției a 
unor noi discipline sportive. 
Ne gîndim la acele discipline cu 
o largă audiență in rlndul elevi
lor. Spre exemplu luptele, boxul 
(să mal amintim că tînărul cam
pion european Aurel Dumitres
cu este... elev ?) scrima etc. Tot
odată ar fi bine ca și campiona
tele școlare naționale de nata- 
ție să se desfășoare concomitent 
cu finalele 
(deoarece, 
campionate 
fășurare).

Tn altă ordine de idei, dacă 
specialiștii au apreciaf pozitiv 
evoluția sportivilor școlari (și ei 
așa ne-au declarat !) le propu
nem organizarea unor întreceri 
școlare cu reprezentativele si
milare din țările vecine. Ar fi 
aceasta o bună și meritată re
compensă și, totodată, ar însem
na un real clștig de experiență 
pentru tinerii sportivi, ei avînd 
astfel posibilitatea să-și măsoare 
forțele de timpuriu. In întreceri 
internaționale.

celorlalte discipline 
actualmente, aceste 

au altă dată de des-

V. RANGA 
T. POGOCEANU



„Masa rotundă" — un succes 
al dialogului generației tinere

de pesteTi o|t a. li? e

Opinii ale participanților la intilnirea 
de la Snagov

Compoziția noului 
guvern francez

LOUIS GALVEZ, membru 
ii Secretariatului național a! 
Tineretului Comunist din Spa
nia : „Evident, inițiativa me
sei rotunde și-a atins scopul 
întrucît ea a permis, prin re
unirea a numeroase organiza
ții, un schimb larg de opinii 
și în consecință ne-a mijlocit 
cunoașterea reciprocă. Pe de 
altă parte, discuțiile purtate 
de numeroșii reprezentanți ai 
diverselor organizații de tine
ret au contribuit la reliefarea 
unor puncte comune pe baza 
cărora s-ar putea stabili ini
țiative viitoare care să prefi
gureze acțiuni unite in solu
ționarea problemelor majore 
ale realității politice europene, 
în această ordine de idei, 
cred că punctele asupra că
rora delegațiile au căzut de 
acord sînt: necesitatea recu
noașterii realităților europene 
postbelice, a celor două state 
germane și a aportului pe care 
tineretul trebuie să-1 aducă la 
lupta popoarelor din Spania. 
Portugalia și Grecia împotriva 
imperialismului și pentru de
mocrație, pentru securitate eu
ropeană. Este un început re
marcabil care ne-a demonstrai 
tuturora posibilitatea dialogu
lui cu organizații de tineret de 
orientări politice diverse. Plec 
din România cu sentimentul 
mulțumirii a ceea ce am reu
șit să realizăm în timpul zi
lelor în care am împărțit c« 
toții aceeași masă rotundă. 
Sper în dezvoltarea unor im
itative la fel de interesante p 
utile, care să se desfășoare ca 
cea de la Snagov, întz-o at
mosferă de înțelegere p în
credere. Am să-mi amialese 
întotdeauna cu plăcere de mi
nunata dumneavoastră țara, dt 
excepționala ospitalitate roma
nească și de prieteniile legate 
aici".

ț urnesc Umunii Tineretalai 
Comunist din Remâma pen ini 
inițiativă. pentrn modal m 
care a organizai Masa rttMH 
dă, pentru c&aatol pe est l-a 
asigurat’'.

DANIEL-LOUIS SEILER, 
membru al Biroul si Eiecwtn
al Tîneretolai uLial i ii fHa 
din Belgia : -Stat Mtrototd 
de acord că mm ra<Mdă a 
repreirntal a «perieata an- 
ginală. de deosebită etCtoto. 
Dialogul iaeepat b Saagav. 
grație prieteodor rasăi co- 

trebaie coaftsaă'.

TEDDY PETERSON. Re- 
ședințele Tiarirtate Partîda- 
loî variafcrt Pipații Da-

■now toto» dakaML Dară na 
pate ea amta a tet •»-

iatr-aa iii tor de pace «i sera 
ritate pentra Europa*.

JOHN HUNT, argaaizatoe 

tvlaî peaiia DezarMare Xnele- 
an dh Marea Britooăe : -Am
Antal b mom retwda ea 
■afro prieteM p pe priHeoi 
Mi-c grea să-î păaăaenc. Mi-om 
ftoă in ebesa zâe „JțM prie- 
teM ol Mir-o vto(ă btrengă. 
Am Miiebnl fi sm leal Mtre-

ad smm pe toMr pe-
Mm co tem te mmm

a F ■ 0 «te b te

tetil mm Mail ea sper ca

KEINMAKD METZ. «rere-FERNAND DE WIT, secre
tar național al „Jongsoscialis- 
ten“ (tinerii socialiști fla
manzi) din Belgia : „M-ați în
trebat ce anume consider 
drept elementul de prim or
din al mesei rotunde ? Cred 
că cel mai important lucru 
este acela că ne-am întilnit și 
că am discutat împreună, ca 
ne-am cunoscut și că contacte
le noastre viitoare au fost fa
cilitate. Inițiativa prietenilor 
români a-a dovedit un remar
cabil succes pentru că a ilus
trat posibilitatea și necesitatea 
dialogului. Dialogul obligă la 
seriozitate, respect, la obliga
ția de a lua în considerare 
toate opiniile. Am fost la 
multe reuniuni internaționale 
și de aceea doresc să remarc 
ca aici la Snagov nu numai că 
s-au exprimat multiple puncte 
de vedere, dar că în general 
dezbaterea a avut un nivel ca
litativ ridicat, prin caracterul 
intervențiilor, prin dorința larg 
exprimată de a pune în relief 
ceea ce unește pe tineri. Mul-

Miirlare te Emwpo (SpaMM 
Partiifin. Crertot, • Moopto*

rm«4 rotuodă titeajMaftă te 
tr-o teci de MMeteră ti» te 
cm Immic ■ b

tmui «bmot ti» porw b 
pa Ittbte to tivteteate 
totoe !«1eW ptblfc*.  pmr 
ne k ftete noMărr ti» a «te*  
cBBUrte «ui boar Mtor «te. tir 
a procada te tafltolfrw e»

PmMmm ■■ pot fi reteito» 
teâ ^pă ce ao bat cloriB-
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Noi atacuri ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze
• 50 de congresmeni americani condamna

războiul dus in Vietnam • Un avion spion 

americano-saigonez a pătruns in Cambodgia
SAIGON. — Forțele patrioti

ce din Vietnamul de sud an ata
cat noaptea trecută cu rachete și 
foc d- mortiere 25 de baze șj 
localități aflate sub controlul 
trupelor americano-ui conexe.

Totodată, bombard; ame
ricane au efectuat în cursul ace
leiași nopți patru raiduri asupra 
tmor rîgiîmi situate la 40 kilo
metri est de Saigoa și In apro
piere de Kontum.

gente de prim ordin cu care sînt 
confruntate S.U.A. pe plan in
tern.

PHNOM PENH. — După cum 
anunță presa Khmeră, la 15 iunie 
anul acesta, un avion spion, a- 
parținînd forțelor militare aerie
ne americano-saigoneze, a pă
truns în spațiul aerian al Cam- 
bodgiei și a deschis foc de ra
chete asupra unor localități d- 
graniță. In urma acestui atac trei 
civili cambodgieni au fost 01*  
răniți-

t
<1

U.R.S.S. Bulevardul Kalinin 
din Moscova

a PENTRU A PRE1NTIMPI- 
NA organizarea de demonstrații 
ale populației de culoare în 
semn de protest împotriva ares
tării lui Ralph Abernathy, lide
rul organizației „Conferința 
conducerii creștine din sud", au
toritățile din Charleston au in
trodus interdicții dc circulație. 
Pe străzile orașului au început 
sîrnbătă seara să circule patru
le ale poliției și soldați ai gărzii 
naționale.

Abernathy a fost arestat săp- 
tămîna trecută pentru participa
rea la un marș în sprijinul gre
viștilor de la spitalele din oraș. 
Pentru eliberarea lui, un jude
cător din Charleston a cerut o 
cauțiune de 50 000 dc dolari. In 
ciuda măsurilor luate do auto*  
rități, sinibătă scara a avut loc 
o puternică demonstrație. Poli
tia a intervenit, arestînd peste 
50 de persoane.
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rxUsstoeoa rdMAte cvaaoMte 
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«ol ouat tir tem tara U 
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rtrii L-. toetealal leftsatrlel pe- 
tmterr. trawportului. cblmlat

oue dar și prin faptei ei na-a 
trezit încrederea p speraața

Avhti resfirată de
M RAMURĂ p 

DOIN A TOPOR

Anglia consideră 

ilegală proclamarea 

republicii la Salisbury

a LA LENINGRAD s>a des
chis fesnaJoJ «Nopțile Albe*  io 
cadrul droj. timp de șapte 
zile, «or fi prezentate spectacole 
srsțiiite le artiști leaiosrădeni 
și din alte orașe ale Uaiaaii So
vietice. Festiva]al a fost inaugu
rat cn hatetnl „Florina dîo Bac
ei sa rai- de Boris Asafiev, pre
zentat de cotectivnl teatrului de 
speri și balet Jfirov*  din Lo-

PARIS 22 (Agerpres). — Dumi
nică seara, președintele Georges 
Pompidou a aprobat noul guvern 
francez, în următoarea compo
nență : prim-ministru Jacques 
Chaban-Delmas ; ministru de stat 
însărcinat cu apărarea naționala 
Michel Debre ; ministru de stat 
însărcinat cu problemele cultu
rale Edmond Michelet ; ministru 
de stat însărcinat cu relațiile cu 
parlamentul Roger Frey ; minis
trul justiției Rene Pleven ; minis
trul afacerilor externe Maurice 
Schumann ; ministru de interne 
Raymond Marcellin ; ministrul e- 
conomiei și finanțelor Valery Gis- 
card d'Estaing ; ministrul educa
ției naționale Olivier Guichard ; 
ministru delegat pe lingă primul 
ministru, însărcinat cu planifica

rea și amenajarea teritoriului An
dre Bettencourt; ministru dele
gat pe lingă primul ministru în
sărcinat cu departamentele și te
ritoriile de peste mări Henri Rey ; 
ministrul dezvoltării industriale și 
științifice Francois Or toii ; minis
trul pentru problemele locuințe
lor Albjn C(talandon ; ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor Ro
bert Galley ; ministrul agricultu
rii Jacques Duhamel ; ministrul 
transporturilor Raymond Mon- 
don ; ministrul muncii Joseph 
Fontanet ; ministrul sănătății pu
blice și securității sociale Robert 
Boulin etc.

Primul ministru Chaban Del- 
mas urmează să prezinte săptă- 
mîna aceasta declarația program 
a guvernului în Adunarea Națio
nală.

ORIENTUL APROPIAT
• Incident egipteano-israelian • O
dezmințire a Organizației pentru

eliberarea
CAIRO — Un purtător de 

cuvînt al R.A.U. a anun
țat că două unități de co
mando egiptene au trecut în 
cursul nopții de sîmbată Cana
lul Suez în zona Lacurilor Amare 
și au distrus o fortificație și un 
număr de vehicule blindate is- 
raeliene. După o ciocnire — care 
a durat cîteva ore — cu trupele 
israeliene, informează agenția 
France Presse, cele două unități 
de comando au revenit în bune 
condițiuni al bazele lor.

în același timp, purtătorul de 
cuvînt a arătat că, tot în cursul 
nopții de sîmbată, o unitate de 
infanterie israeliană a atacat un 
port de coastă al armatei egip-

s o li r*
Intilnirea 

comisiei mixte 
sox ie to - chineze
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
în conformitate cu acordul la 
care s-a ajuns anterior, la 18 iu
nie au taceput la Habarovsk lu
crările celei de-a 15-a întîlniri 
a comisiei mixte sovieto-chineze 
pentru problemele de navigație 
pe riurile și fluviile de frontieră.

•CONVENȚIA partidului U- 
munea națională a ales în func
ția de lider al său pe Bertrand 
Jean-Jacques, care devine în 
mod automat și jfrim-ministru 
al provinciei canadiene Quebec. 
Bertrand succede In această 
funcție lui Daniel Johnson, de
cedat In septembrie anul trecut.

• LA NEW YORK s-a anun
țat formarea unui nou partid 
politic dominican, care va sus
ține candidatura lui Ramfis Tru
jillo. fiul fostului dictator al Re
publicii Dominicane, Rafael 
Trujillo, la alegerile preziden
țiale din anul 1970. Noul partid, 
denumit „Acțiunea dominicană" 
a fost creat de 50 de dominicani 
reuniți Intr-un hotel newyorkez. 
Ca secretar general a fost numit

• M co.onel Lua Jose Dormn- 
gvex. căsătorit cu Angelita Tru- 

fiica cea mai mică a de- 
iunctxilui dictator al Republicii 
Dominicane

• INTRE UNIUNEA SOVIE
TICA ȘI REPUBLICA DEMO
CRATA VIETNAM a fost sem
nat la Hanoi un acord privind 
dezvoltarea comunicațiilor ae
riene. anunță agenția TASS.

•Influentul ziar din Madrid 
,,ABC" scrie într-un editorial că 
reînnoirea acordului dintre S.U.A. 
și Spania pe încă doi ani cu pri
vire la bazele americane de pe 
teritoriul spaniol „este mai curind 
o anulare decît o extindere". Zia
rul afirmă că „problema bazelo; 
americane din Spania a ajuns la 
punctul terminus prin stabilirea 
datei desființării lor definitive". 
„Prietenia cu o țară, scria 
,.ABC“, nu înseamnă că avem 
să-i oferim porțiuni ale propriului 
nostru teritoriu în schimbul cî- 
ton a tone de material de război 
vechi sau demodat“.

Ministerul Apărării al S.U.A. a 
anunțat că, începînd din luna 
decembrie, baza militară aeriană 
de la Mojon (Spania) va fi tre
cută în „rezervă", urmînd ca cea 
de-a doua bază aeriană america
nă din această țară de la Tone- 
jon, situată lîngă Madrid, să con
tinue operațiile la nivelul ac
tual.

• AL 7-LEA CONGRES al 
Confederației Generale a 
Muncii din Italia ,(C.G.I.L.), 
ale cărui lucrări âu început 
la 16 iunie la Livorno, s-a 
încheiat după o săptămină 
de dezbateri în probleme de 
importanță deosebită pentru 
oamenii muncii din Italia, 
pentru realizarea unității lor 
de acțiune. Participanții Ia 
Congres au adoptat o rezolu
ție generală și au ales Con
siliul General al C.G.I.L. In 
prima sa ședință, Consiliul 
a reconfirmat pe Agostino 
Novella în funcția de secre
tar general al C.G.I.L.

In rezoluție se subliniază 
avîntul luptei revendicative 
a oamenilor muncii și se 
precizează obiectivele care 
vor trebui să stea la baza ac
tivității sindicatelor In pe
rioada următoare.

Demisia președintelui 
Yemenului de sud

Puterea a fast preluată de „caaaadaaeitil jeieral"
Postul de radio Aden a anunțat ci președintele Republi

cii Populare a Yemenului de mi Mohammed Kahtan Al- 
Shaabi, și-a prezentat demisia comandantului general al 
Frontului Național de Elibe rare.

Postul de radio citat adaugă 
că demisia președintelui Kahtan 
Al-Shaabi a fost acceptata, iar 
puterea a fost preluata de „co
mandamentul general care a 
hotărit să formeze un consiliu 
prezidențial format din cinci 
membri. Din noul consiliu fac 
parte fostul ministru de interne 
Mohamed Aii Hitem. care fuse
se îndepărtat din funcție de pre
ședintele Al Shaabi, și fostul mi
nistru al apărării Mohammed Sa
leh Al Olaky. Intr-un comu

nicat oficial 
la Aden se 
tal Național 
luai aceasta

dat publiatițu 
arată că Fron
de Eliberare ■ 

hotăiîre deoarece
scopurile revoluției fuseseră în
călcate „de ambiții personale'*  
Intr-un alt comunicat se preci
zează că noul guvern urmărește 
continuarea liniei revoluționare și 
consolidarea legăturilor cu țările 
arabe.

După cum relatează agențiile 
de presă, la Aden viața se des
fășoară normal.

Cc mmm« o referendumului 
■n cercurile oficiale
hritanpLu ci proclama-
res rrpehJri ettc amnderată la 
Londra de^eU, U fel ca ți decla
rarea iiMiffroii a independentei 
to 7965. de erterne, 31»-
cteei Sterrwrt. co face cunoscut 
tea m CteMm Comundor mo
dul io cmo mîenționeazâ guver
nai britanic, al ritptmdH sfidării 
rbndetiene. St? anunță, totodată, 
că pentru vinerea cUtoare a fost 
concocal Comitetul pentru sanc- 
l>um ai Commontcealtkului pen
tru a decide o intensificare a 
•onețânuior aplicate Rhodesiei 
Comitetul te compune din re- 
prezeutanțzi la Londra oi celot 
28 de țări membre ale Common- 
wetdthufuL

lnir-o declarație făcută la Lu- 
•- k vicepreședintele Zambiei, 
Simon Kaptrepwe, a condamnai 
referendumul constituțional orga
nizai de guvernul din Rhodesia. 
Acest referendum — a subliniat 
Kapwepwe — este un act ilegal 
prin care Ian Smith urmărește să 
cimenteze dominația minorității 
albe asupra celor patru milioane 
de băștinași Zimbabwe. In ac- x 
tualele condiții partizanii rhode- 
sieni trebuie să-și intensifice lup
ta împotriva regimului ilegal in
staurat in Rhodesia, a arătat vi
cepreședintele Zambiei.

■ingrad.
Orașul de pe Malurile Neve» 

găzduiește zi te te acestea pesta 
fi M de vizitatori dia 13 țlri 
ale lumii, sosiți special peutru 
a urmări festivaluL

• LUNI va pleca ta Japonia 
intr-o vizită oficială, primul mi
nistru al Indiei. Indira Gandhi. 
După cum se comentează în ca
pitala indiană, convorbirile pe 
care le va avea Indira Gandhi 
cu omologul său, Eisaku Sato, 
au drept scop dezvoltarea coo
perării indo-japoneze, ta special 
în domeniile industriale și teh
nologic.

Divergențe la
SISTEMUL INTERAMERICAN

PROFUNDA" ------- AFIRMĂ

Conferința interameri- 
cană de Ia Port of Spain 
(Trinidad) a icos din nou 
in evidența divergențele 
dintre țările Americii La
tine și Statele Unite, ca 
urmare a deprecierii eonii-

« BERNARD MO1TISSIER, navigatorul francez care a sosit 
sîmbătă in Tahiti, a petrecut peste 38« de zile singur pe mare la 
bordul iahtului său „Joshua", trasersind Oceanul Indian și tre- 
cînd de două ori prin sudul Australiei, în condițiile deosebit de 
dure ale iernii australe.

El a plecat din portul englez Piș mouth la 21 august 1968. exact 
acum zece luni, pentru a participa la cursa solitară in jurul lu
mii, organizată de ziarul britanic „Sunday Times", ce oferea un 
premiu de 5 ON de lire sterline ciștigătorului. Moitissier ar fi 
trebuit în mod norma] să fie ciștigătorul cursei, revenind în 
portul Plymouth la jumătatea lunii aprilie. Cu toate acestea, la 
17 martie, în momentul în care se găsea in apropierea Capului 
Bunei Speranțe, avansat cu mult față de concurenții săi, el a 
anunțat că își va continua călătoria spre est pentru a ajunge în 
Oceanul Indian și de acolo în Polynesia. Această lovitură dp 
teatru a produs senzație in lumea întreagă.

In ciuda multiplelor dificultăți pe care le ridică un voiaj de 
300 de zile pe mare fără escală — a fost nevoit să facă economii 
severe la proviziile alimentare și să bea deseori apă de ploaip 
— el a reușit să ajungă în Tahiti. La acest succes a contribuit, 
bine înțeles, și iahtul său „de oțel". „Joshua**  cu o lungime de 
12,10 metri, avind lățimea de 3,70 metri și un deplasament de 
15 tone. Din nefericire el nu a fost echipai decit cu un receptor 
de radio, lipsa unui emițător la bord a făcut ca săptămîni în șir 
să nu se știe nimic despre eL

Port of Spain
„TRECE PRINTR O CRIZA 

REPREZENTANTUL CHILIAN

nue a comerțului dintre 
aceste țări și S.U.A.

Cu toate că în comunicatul 
final al conferinței se vorbește 
despre continuarea „colaborării" 
între țările din emisfera occi
dentală, observatorii politici a- 
preciaza această reuniune ca „un 
dialog necesar dar ineficace". 
Fiecare parte și-a expus doar pă
rerea, strecurînd critici față de 
politica dusă de S.U.A. la sud 
de Rio Grande. Pentru reprezen
tantul peruvian întîlnirea de la 
Port of Spain a fost un bun pri
lej de a aminti Washingtonului 
că țara sa nu se lasă intimidată 
de amenințări. în discursul sau, 
el a pus accentul pe necesita
tea respectării independenței și 
suveranității tuturor statelor. Re
prezentantul guvernului de la 
Lima a condamnat practica pre
siunilor utilizată de unele state 
împotriva altor țări, pentru sim- 
fîlul motiv că acestea aplica strict 
egislația lor interna. Delegatul 

chilian a arătat că sistemul inter- 
american „trece printr-o criză 
profundă" și a cerut schimba
rea politicii externe noid-ameri- 
cane față de țările Americii La
tine.

Palestinei
tene, într-o zonă situată la sud 
de portul Adabiya.

TEL AVIV. La Tel Aviv *-a  
anunțat oficial că o unitate de 
comando israeliană a traversat 
apele Golfului Suez și a distrus 
o stație de radar a marinei egip
tene situată la Adabiya, la 10 km. 
suri de orașul Suez. Unitatea is
raeliană de comando — infor
mează agenția France Presse — 
a rămas pe teritoriul egiptean 
timp de 30 de minute, după care 
a revenit la bază.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt israelian a făcut cunos
cut că o unitate de comando a 
forțelor R.A.U. a traversat Cana» 
iul Suez într-un punct situat în 
apropierea capătului sudic al Ca
nalului și a deschis focul asupra 
trupelor israeliene. Unitatea de 
comando egipteană s-a retras 
după ce a plantat cîteva mine 
anti-tanc pe malul răsăritean al 
canalului.

AMMAN. Un purtător de cu
vînt oficial al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei a dez
mințit informațiile publicate de 
mai muite ziare libaneze care a- 
firmă că comitetul executiv al 
O.E.P. ar fi hotărit retragerea 
grupurilor sale de pe teritoriul 
libanez. De asemenea, un alt re
prezentant al acestei organizații, 
Kamal Nasser, a dezmințit la rîn- 
dul său unele zvonuri potrivit că
rora Organizația de eliberare a 
Palestinei ar intenționa să-și <ljp 
zolve grupurile sale înarmate. Ej 
a precizat că conducătorii acestei 
organizații au cerut recent tutu-, 
ror țărilor arabe să-și respecte an
gajamentele financiare față de a- 
ceasta organizație, tocmai pentru 
a face ca armata sa să devină 
mai eficientă.

CAIRO. — Ziarul „Al-Ahram“ 
anunță că la Cairo se va fine în 
curind un congres interparlamen
tar mondial, care va examina po
sibilitățile de rezolvare pașnică a 
conflictului din Orientul Apro
piat. Comisia pregătitoare a con
gresului își va începe luni acti
vitatea, adaugă ziarul. Din comi
sie vor face parte reprezentanți 
ai 15 țări, printre care ai Franței, 
U.R.S.S., Belgiei, Marii Britanii, 
Italiei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei 
și altor state.

AMMAN. — Hassan Sabry El 
Kholi, reprezentant personal al 
președintelui R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a sosit sîmbătă dupi- 
amiaza la Amman. Hassan Sabry 
EI Kholi a declarat la aeroport 
că va înmîna un mesaj suveranu
lui iordanian din partea președin
telui R.A.U., adăugind că acest 
mesaj se referă în special la evo
luția crizei din Orientul Apropiat 
Totodată, reprezentantul perso
nal al președintelui Nasser va a- 
vea o scrie de întrevederi cu mai 
multe personalități politice din 
capitala Iordaniei.

BRUXELLES. — Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii A- 
rabe Unite, Mahmud Riad, a so
sit sîmbată seara, într-o vizită o- 
ficială la Bruxelles. Șeful diplo
mației egiptene va avea întreve
deri cu regele Baudouin, precum 
și cu membri ai cabinetului bel
gian privind posibilitățile de dez
voltare a legăturilor multilaterale 
dintre R.A.U. și Belgia.

• AUTORITĂȚILE FEDE
RALE NIGERIENE au anun
țat că vor fi constituite e- 
chipe de tineri voluntari 
pentru ajutorarea populației 
care a avut de suferit ca ur
mare a războiului, transmite 
corespondentul din Lagos al 
agenției United Press Inter
national. Aceste echipe ur
mează să preia operațiunile 
care pînă în prezent au fost 
îndeplinite de reprezentanții 
Crucii Roșii internaționale 
cărora oficialitățile Nigeriei 
le-au ordonat săptămină tre
cută să părăsească această 
țară. Echipele de voluntari 
vor lucra în colaborare cu 
Crucea Roșie nigerianS.
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