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AIMIILOR 
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miei

j cu tovarășul 
CORNEL ȘANDRU, 

prim-sec retar
Comitetului județean Brașov

al U.T.C.

or concrete prin care organî*  
jajia U.T.C., organele sale de 
zenducere au acționat in vede
rea mobilizării mai largi a ti
neretului ia realizarea sarcini
lor economice, formele, meto
dele specifice folosite au găsit 
răspuns in cadrul discuției pur
tate cu tovarășul Cornel Șan- 
dru. prim-secretar al Coturte- 
tului județean Brașov al U.T.C.

— Sin tem informați că oa
menii muicii din județul Bra
șov an raportau ta finele pri
melor finei Ioni din acest aa. 
importante «cresc. A nun Lini de
pășirea cn peste 172 de mil tea - 
ne lei a prod neț iei globale, a

producției mirfl cn aproape 
1£3 milioaa*  lei, 1,4 îl -sală 
la indica tor al pr jdnctivită(ii 
muncii. Cam y-a caneretizat e- 
fortul organiza fiilor C.T.C. pen
tru a incv.pcra ia aceste rexnl- 
late o contribuție cit mai mare 
a tinerilor?

— Putem aprecia, în gener*!.  
că organele ?i cr^ar.izâ;5te 
U.T.C. au pus un accent mai 
mere în acUvit-*t — 1^» 
carea tineretului în spiritul res
pectului și al răspunderii față 
do muncă în cadrul colectivu
lui în care muncește, pe inte
grarea declină a tinerilor in 
procesul de producție. Giscsr 
utile acele Intrfrriri. dezbat.-:, 
simpozioane, merite să contri
bui? la ccaoaMerea de către ti- 
■eri a sarciailor w îadatariri- 
lar ce ie revia la local de

O NOUĂ ETAPĂ
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DE ZIU
Ziua aceasta, a învățătorului — 

și cînd spunem „a învățătorului" 
ne gîndim, firesc, la toți dascălii 
țării — o sărbătorim de mai bine 
de un deceniu. Faptul că o so
cietate, un popor întreg consacră 
o sărbătoare anume, o zi une: 
profesii, înseamnă mai mult dc- 
cît cuvintele de cinstire și oma
giu ce se pot spune.

Profesia aceasta, poate cea mai 
larg reprezentată, este legată în- 
tr-un fel sau altul de fiecare in
divid al țării, precum viața lor, a 

r, o găsim consumată în 
__ ____ pe care ne-au învățat. 
Prin viața noastră, a tuturor, a 
trecut — de puțină vreme, ori 
mai de demult — un învățător 
un profesor. Pentru ei dascălii, 
alt „produs" nu există. Mărturia 
că viața lor nu s-a consumat za
darnic, ci, dimpotrivă, a avut 
tensiunea și temperatura cele 
mai ridicate, sînt elevii și foștii 
elevi- Profesii lor trăiește, ca
păt! forti Și contur prin toate 
celelalte profesii, la temelia că
rora stan școala și profesorii.

Se mț*l*ge,  deci, lesne de ce 
rărocmdera $î astăzi „prezent" la 
epilogul sărbătoririi celor 190nnri

I divid al ț 
dascălilor, 
noi, cei j

in
i

mu# 
KOLAE CIMȘM 
j primit klegw 

MILITM UNGARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al CC. al P.C.R , 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit duminica la amiaza de
legația militară ungara, condusă 
de general colonel Czifte:;e La jos, 
membru supleant aî Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., minis
trul apărării B. P. Ungare, care 
se află în vizită în tai a noastră

La primire au luat parte Iosif 
Banc, membru supleant al Comi
tetului Execytiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Patilinct, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-colonel

Ion Ionită, ministrul forțelor ar
mate, gen erai-colonel Miliai 
Burcă, adjunct al ministrului 
forțelor armate.

A participat, de asemenea, 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P- 
Ungare la București

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost evidențiate 
relațiile prietenești dintre cele 
două partide și tari, dintre arma
tele României și Ungariei, subl’- 
niindu-se dorința comuna de a le 
dezvolta spre binele celor două 
popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

ÎNVĂȚĂTORULUI
de învățători și profesori, cît nu
mără în prezent detașamentul cel 
mai numeros al intelectualității 
române. Sîntem prezenți Ia o 
lecție de mare vibrație, o lecție 
la care notele vor fi înlocuite cu 
aducerile aminte și incursiunile 
în viitor. Vom discuta despre 
școală și elevi, aceste două ele
mente primordiale care dau via
bilitate profesiei de dascăl.

Cei încărunțiți la catedrele 
școlilor, prin mina cărora au tre
cut zeci de promoții de elevi, au 
la îndemîna la această „lecție 
deschisă" a țării cu oamenii șco
lii, mai multe elemente de intro
specție în componența de odi
nioară a acestei profesii, în fru
musețile, dar și în vicisitudinile 
vremurilor trecute, caro au afec
tat atît de puternic energiile unor 
dascăli devotați poporului.

Cînd spunem „de odinioară", 
gîndim la acele timpuri cînd nici 

1 măcar nu exista cutezanța de a 
imagina o zi dăruită, omagiu șl 
cinstire, oamenilor școlii. Altmin
teri. cinstirea exista. O purtau 
multi în suflet, și ea ajungea 
talisman îmbărbătat^»- •-

acei care, în afara privilcgiaților 
soartci, reușeau să străbată cu 
prețul atîtor eforturi morale și 
materiale, calea pîna la pagina 
fierbinte a cărții, depășind starea 
de masa a analfabetismului. Ne 
gîndim la timpul cînd revizorul 
școlar Mihail Eminescu dcplîn- 
gea, revoltat, mizeria școlii româ
nești și o dorea mai bună, pe 
potriva acestui popor dornic de 
învățătură. Cînd un Sadoveanu 
omagia ne domnul Trandafir, în
vățătorul său, ridicîndu-1 pe su
portul, real și meritat, al demni
tății profesiei, cînd a obține un 
abecedar însemna a renunța la 
7 pîini — și ce însemnau a- 
tunci 7 pîini ! — cum își a- 
mintea Geo Bogza. E fireso 
să ne gîndim la aplecarea spre 
datoria zilnică a acelora care nu 
rareori, în oropsitele școli sătești, 
mai găseau — preoțim mărturisea 
o vîrstnică învățătoare emerita de 
prin părțile Piteș țiului — Iacale 
la ușă iar pe masa simbolizind 
catedra, avertismente disperate: 
„Am trecut pe aici, în șapte ani. 
opt învățători Nn •

La invitația președintei
Xîcolae Ceaușescu, președi •
Richard Nixon, va face, la începutul lunii august a.c^ o vizită 
ofîdală in România. I ..xcinteia tineretului'''

(Continuare în paf!,, a lll-a)
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lucrări impu- J 
liniei • «n- I

?7ooo DE VOLȚI
NERGIE UMANA
€ rigide și sttlpi de be 
t, fire și cabluri trans- 
ntregul echipament al 
contact în cea mai ordo- 
metrie paralelă cu cea * 
a cale ferată adaugă noi 
ni peisajului noului an-

i curind o nouă premieră pe magistrala 
roviară electrică Craiova — Caransebeș: 
jURAREA TRONSONULUI CRAIOVA — FILIASI

al gării din Craiova. Cea 
tua magistrală feroviară 
I a tării Craiova — Tr.
— Caransebeș — se află 

ul unui important eveni- 
inaugtuarea primului 

(Craiova — Filiași) de 3f> 
ie dublă. Se fac ultimele 
i. Drezinele pantograf și 

arele tren pendulează 
ngul liniei de contact. Se 
și se fac ultimele retu 

linia de contact înainte 
ierea ei în tensiune, încă 
iunie a fost racordată lo 
tl energetic național, prin 
de 110 kilovați, sujjstația 
cțiune de la Cernele care 
nenta cu energic electrică 
ml Craiova — Filiași. O 
ie de 27 000 voi ți ca fi
i de-a lungul acestei rețe- 
'bligată să se supună voin- 
nane. Un dispecer energe- 
find legături telefonice db 
cu toate stafiile, sttprave- 
i functionarea liniei de 
t $i dispune scoaterea sau 

2a ei sub tensiune. Această 
atizare a circulației trenii- 

.........a diminua enorm eforturile 
personalului gărilor.

Dar avantajele electrificării a- 
cestei magistrale sînt cu 
mai însemnate. în primul
ele se referă la sporirea capaci
tății de transport prin aceea că 
viteza de circulație va fi cu mult 
mai mare (pe anumite porțiuni 
alungind la 140 kmloră). puterea 
de tracțiune do asemenea (va 
crește de la 2 800 c.p. la 7 000 

L' n), randamentul electric ol 
T,.F. fiind de 70 la sulă față de 
28 la sută al locomotivelor Die
tei, și 8 la suta al locomotivei cu

La parcul cagoantior da umHJ 
m «Am «b «mmm tapteaste 
economii prin sporirea ntezefe 
de circulație pi a toMatei tre 
nurilor, irdhtenfiad aauprn «tea 
jului. Fe Ungă rporire i eepacit^ 
fii de transport, tromotud 1 Cre 
iova — Filiali oa asigam cnad.- 
țiile cn ioeomotitxle efectrice im
bricate la Electr op**  et a ai m 
mai fie trimise pentru vrobeU 
de casă pe linia Bucurețti — 
Brașov Ci să fie ceri beata tâcs. 
Din calculele de exp'notară re
zultă că linia electrici, priu e- 
vantajele create, m 
în circa 10 ani.

...In graficul electr, montofilcr 
$i al constructorilor, fiecare =i. 
fiecare oră este urmărită ți calo- 
rificatd la maximum. La J0 te
nie se preconizează id fie dat te 
exploatare primul tronson Craio-. 
va — Filiași. Numai la acest tron
son au fost plantați peste 1 500 
de stîlpi din beton armat, fiecare 
etntărind între 3 000—4 000 kg. f 
Numai șeful de lot Dumitru Bă- * 
desett și oamenii săi știu ca o te- 
semnat aceasta. Echivarea liniei 
de contact tn stația Craioca a. 
fost executată în timp record de î» 
lotul lui Aurică Tuder cu ace- t 
iași oameni care au lucrat pe r 
tronsonul București — Brașov T 
iar dacă notăm numele lui Ion / 
Stejeroiu, Vasile Bulcte N. Po
pescu. C. Tănase, Andrei Sas 
Ion Cimea, o facem cu sentimen
tul că tovarășii lor de muncă vor - 
înțelege că aducem laude între- 
gtdui colectiv.

Numeroase alte 1 
se de electrificarea liniei ------ - .
licitat în aceeași măsură 
rife oamenilor : lucrări

•i Te w

DIMENSIUNEA
UMANISTA A POEZIEI

Poem întreaga art*  a Imob. 
pornește de te oai p na ram 
de la mtențxde lai bâacroifeBflL 
Pornește de la oa ea de la o 
inexorabili nerrritate a lai de a- 
firmare ta natura.

Dacă creierul oman este nații 
superior organizată, prin care aa- • 
tara ia cunoștință de <nv» însăși, 
arta e natar! superior organizată 
prin care natura se obiectivează 
intiodncînd în propria ei geome
trie un principia ordonator fi e- 
stetic. Natura ,«frumoasă": iată o e- 
rezie estetică de multă vreme lă
murită. Un apus de soare, un ră
sărit de soare nu e nici .Jfhhkm", 
nici „urit“ e un fenomen de echi
libru ceresc. Perceperea sau des
crierea sau zugrăvirea sau reali
zarea prin sunete chiar și a unei 
sugestii de apus sau răsărit de 
soare, iată ce poate să devină e- 
ventual „frumos" sau „urii" în 
funcție de reușita sau eșecul ar
tistului. Numai OMUL ca obiect,

AUREL BARANGA

tară contur «i fate 
eeuftm. Ci așa stan Incmrile se 
poate proba și printr-c demno- 
strație per a contrazio. Mișcările 
cefe mai radicale și mai ertre- 
miște — ne gîndim la incmer-ția 
Dada — an năzuit la spulberarea 
arta — a unei arte ^academice" 
de anchiloză șă fetișuri — în nu
mele unui om niciodată evocat, 
dar totdeauna prezent prin pro
testele sale anonime dar justi
ficate. întreaga retorică a acestei 
mișcări insolite iconoclaste, ire
verențioase față de orice fel de va
lori consacrate pornea de la o fu
rie pita nraltă vreme comprimată 
dar și de la un registru de spe
ranțe nemărturisite, dar germi
nând intr-o taină riguros suprave
gheată. Dovadă : ecloziunea de 
mrMU nnritii. scoli, mișcări de

OMUU 
Poeae Bmtmli. fe npozt cu vi- 
«de ca vpfcațnfe țoala, poe- 
zi- efiraca te tem te K 
realm ca j rad. ca tm ssiezr 

meeir si stahdească re- 
conespondmțe de 

■ te OM, arate e 
i~ a decar*at Mas 

Jacob, și refuz să descifrez în 
exdamația Ini doar tm fortuit ți 
neeontrolat accent umanitarist 
Sînt mai do grabă ispitit să in
tuiesc un mesaj filtrat de departe 
„poezia trebuie făcută de toți, nu 
de unul". Cine va uita vreodată 
această chemare patetica formu

UN CINTEC

In cursul dimineții de ieri, 
membrii brigăzilor de muncă 
patriotică de la Academia de 
studii economice, de la Elec
tronică, Metalurgie și alte 
facultăți ale Politehnicii din 
București au pornit către Să- 
ru Iești. Drăgăneștî-Vlașca, 
Li ța. Ostrov, Alexandria, 
Chirnogi, Călărași, Cobadin 
— reședințe universitare de 
vacanță, pînă la 20 iulie.

Pe șantierele muncii pa
triotice, din toate cele 1G 
orașe universitare, azi și în 
următoarele două zile so
sesc in amfiteatrele recoltei, 
pe șantierele de irigații și de 
construcții celelalte deta
șamente ale .coloanei stu
dențești".

La campania de recoltare 
a piioaselor și la alte lu
crări de sezon din I.A.S.-uri 
vor fi prezenți aproape 8 5G0 
de tineri : la culesul fruc
telor și legumelor — 6 000
de studente : pe cele 10 șan
tiere naționale de irigații vor 
munci peste 1 500 de stu- 
denți la lucrările de con
strucții de drumuri și șosele 
âși vor aduce contribuția cir
ca 1 500 de tineri. De ase
menea, pe plan local, la ac
țiuni de înfrumusețare a o- 
rașeior și satelor, a spațiilor 
din jurul căminelor și can
tinelor și din incinta insti
tutelor și facultăților, la lu
crări de silvicultură, de în
treținere a monumentelor is
torice. pe șantierele arheo
logice, vor participa peste 
35W de studenți șj studente.

Incepînd de mîine, vom 
transmite noi amănunte des
pre prezența studenților la 
„sesiunea" 1969 a muncii pa
triotice.
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(Urmare Un pag. I)

care 
atlt 

plan

muncă, a prestigiului de 
se bucuri întreprinderea 
pe plan intern c!t și pe 
extern, de perspectivele de dez
voltare pe care le are în viitor. 
Pozitiv mi se pare faptul ci a- 
semenea acțiuni au avut loc ia 
majoritatea organizațiilor U.T.C-, 
cele mai reușite fiind cele de 
la Combinatul chimic Făgăraș. 
Uzina de tractoare, „Metrom-, 
„Rulmentul-, Fabrica de stofe. 
Se observă In momentul de 
față o participare mai activă a 
tineretului ta procesul de pro
ci ucție, lucru ilustrat prin nu
mărul mare de tineri care au 
fost declarați fruntași In între
cerea socialistă pe anul 1968 
(peste 10 000) și evidențiațl pe 

O NOUA ETAPĂ
(Urmart din pag. I)

voltarea accelerată a lectorului 
cooperatist al agriculturii fi in
tegrarea ta continuare ■ aces
tuia în procesul da ansamblu al 
economiei naționale. Jaloanele 
principale de dezvoltare fi moder
nizare a agriculturii cooperatiste 
an în vedere creșterea rabftanția- 
lă a producției agricole, sporirea 
poterii economice a fiecărei uni
tăți, Îmbunătățirea continuă a ats- 
temulai de organizare, normare și 
retribuire a muncii, dezvoltarea 
democrației cooperatiste, utiliza
rea și valorificarea cît mal depli
nă a resurselor materiale fi uma
ne de care acestea dispun.

Sarcina centrală, de mare ac
tualitate, a C.A.P. o constituie 
sporirea producției, scăderea chel
tuielilor de producție pe unitatea 
de produs. Se prevede ca, în pe
rioada viitorului plan cincinal, 
producția globală agrjcoîă Ați
nută în C.A.P. aă £5—
40 la sută, comparat^ din
“«JUln’. r-'<n _cmc’h»l. SponSH 
mai substanțiale va cunoaște pro
ducția animalieră cc se vor rea
liza, îndeosebi, prin organizarea 
de ferme specializate pentru pro
ducția de lapte, carne de porc și 
pasăre. Consecința directă a în
făptuirii acestor obiective îșl va 
găsi o reflectare In îmbunătăți
rea aprovizionării populației, a a- 
coperiril oeîodalte necesități, pre
cum șl ta mărirea veniturilor bă
nești ale cooperativelor agricole, 
în ridicarea bunăstării membrilor 
cooperatori. In vederea valorifi
cării mai eficiente a resurselor 
materiale și umane în unitățile 
cooperatiste se va acorda o aten
ție crescîndă dezvoltării secțiilor 
de prelucrare și semiindustriall- 
zare a diferitelor produse, îndeo
sebi, a fructelor și legumelor, 
precum și a altor activități anexe.

tn condițiile actuale, • cale rm- 
portanta de înfăptuire a unor ast
fel de obiective este extinderea 
colaborării intercooperatiste. Prin 
unirea eforturilor diferitelor coo
perative agricole de producție în 
diferita părți ale țării au fost or
ganizate lucrări de irigație, dese
cări și combaterea eroziunii so
lului. Astfel de șantiere «e întîl- 
nesc în județele Teleorman, Ilfov. 
Timiș, Arad, Bihor, Satu-Mare și 
altele. De curind a fost con
stituită asociația intercoopera- 
tistă de sere București, din care 
fac parte 34 cooperative agricole, 
posedînd 46 ha sere. Șî în ju
dețele Timiș, Teleorman au fost 
Înființate astfel de asociații inter- 

P O E
(Urmare din pag. I)

lată !n preajma comunei de Lan- 
trâamont — așa cum poate că am 
început să ignorăm cu o prea acu
zată frivolitate cele spuse ta 192fl 
de Maiakovski în „Cum se scriu 
versurile" : „Trebuie să exista in 
societate o problemă a cărei so
luție nu este de imaginat in a- 
fara unei opere poetice" 1 Reci
tesc fascinat aceste cuvinte fiind
că le văd investite cu o forță 
profetică : poezia ureînd o nouă 
treaptă : de la poezia eficace la 
poezia necesară, spre stadiile vii
toare, poate, poezia obligatorie, 
poezia fără de care existența 
umană ar fi trădată în substanța 
ei cea mai intimă și mai secretă.

Umanismul socialist și-a dobîn- 
dit acest epolet de grație și glorio 
de a fi redat poeziei funcția pri
mordială existențială și profetică 
într-o învestitură nouă : raportată 
la om îl condiționează și se con
diționează prin el într-un sistem 
de oglinzi paralele multiplicînd 
un univers în care poetul cunoaș
te dezvăluindu-se, descoperind 
mistere pe măsura divulgării lor. 
Poetul-mag se reîntîlnește după 
mii de ani de rătăcire chinuitoare, 
cu poetul astronom și geometru, 
cu poetul =s strateg, sclav și 
mentor al cetății, rob în măsura 
în care îi ascultă șl descifrează 
murmurul subteran, mentor dacă 
știe să-i lumineze înțelept și res
ponsabil pașii, după ce i-a pre
simțit năzuințele cele mai intime.

Poezia umanismului socialist 
fl-a reîmpacat cu rostul ei inițial: 

primele 5 luni pe anul 1969 
(peste 15 000), mulți dintre ei 
purtători ai insignei de fruntaș 
cinci sau șase ani consecutiv.

— Este știut că ridicarea con
tinuă a pregătirii p.ofesionale 
a tinerilor constituie parte inte
grantă a activității organizații
lor U.T.C. Am dori să cunoaș
tem cum și-a găsit reflectarea 
in preocuparea de a mobiliza 
tineretul la formele organizate 
în acest scop, de a extinde co
laborarea cu ceilalți factori, de 
■ găsi noi modalități pentru an
trenarea tinerilor muncitori in 

ffICILNȚA ACȚIUNILOR EDUCATIVE
procesul da perfecționare pro- 
ieaîanall ?

— Comitetul județean U.TC, 
pornind de ta rolul deosebit pe 
care-1 are pregătirea profesio
nală ta potențialul de muncă al 
fiecărui tlnăr, consul tind fi co
ta bortad cu o serie de factori, 
a inițtaî fi organizai ta alti- 
mul timp o seamă da acțiuni, 
adăugate celor da plai atom, 
cum ar fi „Olimpiada tînlrului 
șofer", cuprinxlnd aproape too 
de tineri conducători auto de 
la autobazele din județ |
cursul «Mîlni măeetre-, adresat 
tinerelor țesătoare șl filatoare 
dla toate întreprinderile tex
tile | eon cursul da creație 

eon-

ooswnMs. la sten pArtL ca de 
VM * MetaU latenta, Cre- 
stanța s-an nrpn4r«i renriițti 
tateronapentisu pentru ere- 
rtrmrea de fabrica da nobețnii 
combinate ti stații de uscat furaje 
verzi. Alte unități coceurreză ia 
organizarea de stain Ja caretec 
de fura ie. Unde cooperativa 
agricole de producție dm fn- 
dețele Arad. Brăila. Brașov, Cm- 
stanți. Dolj, Ialomița, Ilfov. Pra
hova fi altele an organizat ate» 
bere mecanice Intercooperatiste.

Extinderea colaborării tater- 
cooperatiste este legată de mul
tiplele avantaje obținute din or
ganizarea unor acțrtmi comime. 
Ele permit nu numai valorifi
carea mai deplină a condițiilof 
naturale existente ta diferite uni
tăți cooperatiste, ci fi obținerea 
unei eficențe ridicate a activității 
lor prin folosirea mai rațională a 
fondurilor de investiții, avlnd 
importanță atlt pentru dez
voltarea fiecărei cooperative, cît 
și pentru întreaga economie na- 
ționtlă. Rtf de ce ta proiectul de 
Directive pentru Congresul al 
X - lea al partidului ae subli
niază necesitatea intensificării 
acțiunilor și activităților inter- 
cooperatirie, care au ca obiectiv 
efectuarea în comun a unor lu
crări de Îmbunătățiri fundare, 
construcții de sere, de fabrici de 
nutrețuri combinate, organizarea 
de îngrișătoril de animale, de 
ateliere mecanice peotru în
treținerea și repararea utilajelor 
fj mașinilor din unitățile asociate.

Crești tuirea fi srgsniiwes 
unor acțiuni intereoopcratisla 
constituie o expresie a dezvel- 
tării fi perfecțioadrii reh^mles de 
producție fi de repariițis !■ 
sgricultm creperatiîtă. De 
aceea. In aceasti direcție revine 
ea a sarcină centrală cxmdncenlor 
cooperativelor agricole d% pro
ducție să cheltuiască cu snnț 
gospodăresc cete area 20 RBh- 
arde lei care vor fi tavcjrtite in 
decursul viitorului ctadnal. 
Aceasta presupune, tnamte de 
toate, acordarea rea atenții 
sporite repartiția vreittata glo
bal creat în aceste uurtăt*  ta 
fond de acumulare și food 
de consum. Sp—iun 
■ fondului de 
constituie condiția 
re a ccnsslidirii 
cooperatiste, 
fondului de a 
stării membrilor 
aceasta, deoarece este 
cunoscut 

A. VASILESCU

mo-
au

educativă 
multi-

ambianta 
măsurile

pentru fruntași
și o cupă

activitatea sodal-poli- 
fost închinată această 
cinstea lor s-au rostit 
La rlndul lor, săr
au1 mulțumit școlii, 

și-au exprimat 
pentru grija ca 
partidul și statul, 

igitur, intonat în

Un cîntec
W. La stp*

I al ETC - 
ta CaJX

ZI A
poma earererual 
ruU » OMI LII j-
cara 0 iWiwiti rfafi-t—J— > 
Io «mt noutir ■ âa ra»
tnJjrfu raafMnb OMVIX3X 
tat

decret lucid spre satisfacția mai- 
țiinilor aderente la poezie ca la 
un rost al lor firesc-

Poci ia-re flex sabtil fi areațatA 
al celor aiai taiaiea, dar |i ma- 
nobile aspirații ala arealui; pae- 
zia-instrament de srieatare. 
sola moderna desexfriad panele 
cardinale doar de poet creoscote, a NOAPTEA 
doar de el intuite, dar prâ **->-
ceasta nn mai puțin sigure și nu 
mai puțin exacte; poezia - cod lî.3« ;
moral și poezia api-tare gravtnd 
într-un metal inedit conștiințe fe- _______ _____
rite de poveri fi .ervitoți. “ ■ J*  L’tJi
arma in serviciul unei umanitah V17 43 . jqj ’ feroviar 
eliberată de perspective sumbre 15.45 în eonttnuare ; 
și grave ameiun|ârt; poezia-^l 
imn al omului liber fi biruitor,W

fâihema
GENERALILOR 

__ Tuiezză la P«- 
__ (orele 13”; 14 ; II ; 11),

București (orele 1,31 ; 11,31 ; 14,31 , 
li.» ; M,13) ; Favorit (orele 11,31 ;

, :ne ARUNCAȚI BANCA TN AER 
rulează la Republica (orele 1.34 : 
.............. ta5S : 18.45 ; 21) | frte-

- ‘ *:  n; ;___ _ ,___ (orele I ; 
15.45 în continuare ; 18,15 ; 21) ;
Excelsior (orele 10,15 , 12 30 ; 14.C , 

117.15 : 24) ; Melodia orele 9 . 11.14 ; 
13.38 . M ; 18.15 ; Î0.30) : Modem 

iată poezia la care cheamă Tezele (orele 9,30 ; n,45 ; 14 ; ifl.34 , 
Partidului ta vederea celui n»• **
al zecelea Congres, tata treapta"^1 slNGERO*AgA* NuntA mace- 
de glorie pe chre se curine s-o dONEANĂ rulează la Luceafărul 
urce POEȚII demni de majuscula re <*  . 9 : 11,15 • 13,30 • 16 •
din fnUaa numelui și de epoletui" NEÎMBLlNZITA ANGELICA 
îndeletnicirii lor : SCRIITORI AI rulează la Victoria (orele s ; 11,15 ; 
UMANISMULUI SOCIALIST. Q' : "if : 20’45) •„

Iar poezia umanismului socia- 20,39); Arta (orele 9,15—ifl,30 în 
list se îmbogățește prin om la continuare) ; 18.30.

lo A • CRIMA LA CABARET rulează același numitor de participare central (orele 16,30 ; 18.45 ; 21) :
care universul oglindit în atom un om pentru eternitate 
și confruntat cu orbitele lui, iese^. (orele^ 9.30 , 12) . TARA capri- 
din acest examen sporit in dimen-R “armata 'cadobaturilor- 
siuni și sensuri, amplificat matri- din nou 1n luptă rulează la 
cial, înnobilat în noutatea lui^Lumlna (orele 9.15—16,15 în con- 
fantastică. W tinuare : 18.45 ; 20,46),

țara de aur*  cu tinerii din co
operativa meșteșugărească.

Pornind de la necesitatea cu
noașterii și respectării norme
lor de tehnica securității mun
cii, Comitetul județean U.T.C, 
în colaborare cu Inspectoratul 
județean de protecția muncii a 
organizat concursul „Respectați 
normele de protecția muncii", 
concurs cu caracter diferențiat 
și de masă, care a cuprins ti
neri din întreprinderile con
structoare de mașini, din chi
mie și construcții.

Aș vrea să adaug că, pe lln-

gl aceste activități organizate 
direct cu sprijinul comitetului 
județean, organizațiile U.T.C. 
au fost ajutate In realizarea 
unor activități proprii cum sînt: 
olimpiadele, concursurile pe 
meserii, concursul „Cartea teh
nici șl producția-, schimburi 
de experiențe etc. Merit! con
semnată experiența bună do- 
3 în di tă de organizațiile U.T.C. 
de la Combinatul chimir Fă
găraș. «Metrcan-, Uzina de au
tocamioane. Uzina da tractoare, 
^Rulmentul", Fabrica da șuru
buri. uaae aceste forme re a- 
dapteazl ta mod creator la con- 
dîp£e existenie tn fiecare tn- 
trepnndere.

— Dar ia re Italia «fi «des

Iar activi ■ 
tării și heplirif nivelai 
stării Ier. Tocmai de 
obiectivele propuse de partid în 
aceste documente, corespund 
năzuințelor și intereselor țără
nimii cooperatiste, mobil iztad-o 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
stau în fața agriculturii fi a 
economiei, ta vederea arignrAria 
mersului ascendent al progresului 
economic-social și, pe această 
bază, pentru creșterea continui 
a nivelului de trai. Realizarea lor 
va duce la dezvoltarea și per
fecționarea forțelor și relațiilor de 
producție din agricultura co
operatistă, la edificarea ei. 

lucreazS și un mare număr de 
specialiști...

— Tocmai, pornind de la a- 
cest fapt, deloc lipsit de im
portanță, In scopul antrenării 
tinerilor ingineri și tehnicieni 
la rezolvarea unor probleme 
tehnice cu caracter aplicativ, 
de a le dezvolta gustul pentru 
cercetare au luat ființă, pînă 
in prezent, cluburile tehnice 
ale tinerilor ingineri și tehni
cieni de la Uzina de tractoare, 
Uzina de autocamioane, Combi
natul chimic Făgăraș și Victo
ria, cluburi ale căror tematici 

își extrag seva din necesitățile 
stringente ale unităților res
pective.

— Din cite cunoaștem, In do
meniul muncii voluntar-patrio- 
tice tinerii din județul dv. au 
acumulat o bogată experiență.

— Sînt citeva elemente pe 
ea re le-am putut aminti într-un 
asemenea context Studiind po
sibilitățile existente, purii nd 
discuții cu organele colabora
toare, angaja mau tel a noastre 
luate inițial au foit suplimen
tate eu 5V la sută. Ne bucurăm 
sk realizarea principalelor o- 
bi active re prezintă ta felul ur
mător : colectat metale vechi 
13 Wfi tona (plan 25 000 tone) | 
împăduriri 44 ha (plan 40 ha) i 
Îngrijiri (0 curățat pășune 3 37fl 
ha plan 3000 ha) ; amenajări 
de irigații 110 ha (plan 100 ha). 
Sintetiztad activitatea de mun- 
eă volmtar-patrioticl desfășu
rata ptaă acum, putem arăta eă 
valoarea lucrărilor nefinanțate 
este pesta docAzeei de milioana 
lei. revenind ta parca pentru 
fiecare urerisf XB lei. Iar ra- 
Loaree Zucrăriisr finanțare este 
de pesta W n lei

Sh=ți= nevma ta aarecftaa 
apex-rri ad_a de ed ta xr. i» 
Eitn ta ease 13 țantere ale 

-eresadta de pe c aprinsul ju- 
iM. care, prin manea pre- 
I ■- •-■Iar- ■ e-

PENTRU TIMPUL DV. LIBER.
• ALEXA ND IC CEL FERICIT
rulează la Detna «orele 11.34 ; 
1X45 : 11 ; 14.13 ; MM) . Bueegl 
(orele 9 ; ; ILM ; 11 ; 1X15) ;
Aurora «wtae 9 ; 11.14 ; IXM ; 
1XU : LI : 34.14).
• ZIARISTUL ruleeta la Union 
tore Ie !!)■
e aventurile lui tom sa- 
1TTER. MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL rulează la Timpuri 
Noi (orele •—« în continuare).
• PENTRU 1NCA PUȚINI DO
LARI rulează la înfrățirea (orele 
15,15 : 17,45 -. 24.44).
a ADIO, GRINGO rulează la Bu- 
zesti (orele 15,34) ; Viitorul (ore- 
la 15 M; II); CĂSĂTORIE PRI
PITA (orele M.M).• TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Dacia (orele 1.30—18,38 
în continuare ; 19,30 ; 20,45) ; Mo
șilor (orele 15,30 ; 18) ; Munca (o- 
rele 18 ; 11).• RIO BRAVO rulează la Uni
rea (orele 14 ; 17).• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele
15.30 ; 18).• PE URMELE ȘOIMULUI rulea
ză Ia Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 : 20).• BECKET rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 19).
• COMEDIANȚII rulează la Glu- 
leștl (orele 15,30 ; 19) ; Rahova 
(orele 15,30 ; 19), 

de muncă. Iar grupele U.T.C. 
nu au constituit, așa cum era 
firesc, nucleul de bază al ac
tivității. Destul de timid au 
fost făcute cunoscute în rîndul 
tineretului problemele de eco
nomie industrială, noțiuni le
gate de productivitate, preț de 
cost, calitate. Din aceste cauze 
mai întilnim încă mulți tineri, 
care sînt indisciplinați, întîr- 
zie, lipsesc de Ia locul de mun
că. r&mîn sub nbrmft, nu res
pectă procesele tehnologice, 
sint „voiajori" dlntr-o între
prindere în alta.

— O analiză a situației exis
tente arată că tacă o parte În
semnată de muncitori stat ca
lificați numai Ia locul de munci 
iar alții nu au nici un fel de 
calificare. Repercusiunile slabei 
calificări a muncitorilor sint 
multiple. Cum apreciați prezen
ța organizației U.T.C. la acest 
capitol ?

— Evident că nestăpfnlrea 
meseriei ta condițiile tehnicii 
avansata duca la nerealizarea 
Îilanului, la apariția reboturi- 
or. a unei slaba c 

durelor executate 
muncitori. Aceste stări de lu
cruri denotă eă nid organiza
țiile U.T.C nn au făeot totul 
pentru exph'earaa aecesita|ii 
da a m ține pas cu nani din 
producție, nu au uzat de toate 
mijloacele și formele existente 
pentru a Influența pozitiv eaK- 
îicarea și ridicarea califi rării 
tinerilor.

— Iar raieritor la cadrul 
strict al activitatitac proprii Y

— Aid trebuie ta recon na >- 
tare dL paralel cu rolul pozi
tiv exercitat, sie ■■ aa avut ta- 
tetdoenaa un caracter de masă, 
reductaduHș: astfel aria de in- 
EuențA. Citeva cazuri întfinlte 
ne-au dat aceasta convingere. 
La „Col o rom "-Codire, de exem
plu, eon cursul „Cine știe clști- 
gi“, eu operetorii chlmlști, a 
cuprins doar 1 tineri din ITS 
operatori exis ten ți Eata nor
mal să ne Întrebăm care a fost 
eficiența acestei acțiuni- Avlnd 
ta vedere astfel de neajunsuri 
— propaganda tehnică, răspin- 
direa literaturii tehnice de spe
cialitate. folosirea tinerilor in
gineri și tehnicieni, precum și 
organizarea unor acțiuni spe
cifice pentru această categorie 
de tineri, atragerea lor la cerce
tarea științifică va constitui în 
viitor o preocupare majoră a 
tuturor organizațiilor U.T.C., 
prin viitor înțeleglnd, de bună 
seamă, nu termene a run ce te 
peste timp, ci perioada curentă, 
munca de fiecare zi.

Noi ne-am propus, Intre al
tele, să preluam inițiativa con
stituirii „brigăzilor complexe 
ale calității- despre care a 
serix, nu de mult, ziarul ..Srfn- 
teia tir. crețul ui-. De asemenea. 
• ’'■n reJaa o taițiativi eficien
ți pe eare s-a ■■□csslizAm In 
fnarte srzri — trere^l
județ. Este vorba de preocupa
rea noastră ea ordinea, frumo
sul, curățmis să devină ua a- 
tribut al muncii tinerilor la fle
care Ioc de munci. In prezent, 
acți^^i experimentează
deja la Usaa ar. 2 Brașov.

I
I

calități a pro- I 
te ce acești |

I
I
I
i
I

I
I
1

?A*REML ’RX MINUNATE LA
PESSART rulează Ia Cotroccnl 

(orele 15.»).• LA DOLCE VTTA rulează la 
Floreaaea (orele • ; 13,14 ; 14 ;
1S.3I).• A TRAI pentru a TRAI 
rulează la Volga (orele 4,34—
15,4i ' In continuare : II ; 34,30).
• STRAIN ÎN CASA ------- -
Gloria (orele I : 11.15 ;
18,15 ; 30,34) : Tomls 
11,11 ; 13.34 ; li ; 11,18).
• PRINȚUL NEGRU 
Miorița (orele 4—IZ," 
nuare ____ _
ză îa Popular (orele 15,30; 18).
• LA EST DE eden rulează 
Flacăra (orele 16,50 ; 18).
• MARELE ȘARPE rulează 
Vitan (orele 15,30).
• VIȚELUL DE AUR rulează 
Pacea (orele 15,30 ; 19).
s PRINȚESA TRISTA rulează 
Crîngașl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
• PAȘA rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).
• CRIMA LA CABARET 1 Iulie. 
DRAGOSTE LA LAS VEGAS (2, 
3, 4 Iulie). COMISARUL X șt 
BANDA CEI.OR „TREI ClINI 
VERZI- 8, 8 iulie rulează la Sala 
Palatului.

rulează la 
13.39 ; ÎS ; 
(orele • ;

__ rulează Ia 
-15,49 în contl-

ÎÎ'Tn' UMBRA7COLTULUI rulea-
la
la
la

la

î ASTĂZI, ULTIMUL ACT AL
FESTIVALULUI

(Prin telefon, de la trimisul nostru special, SWASTIAN COSTIN)

Aia cam previi 
ia ta deschiderea «a, «im po
steau! „TiaereCta fi teatral*'  
•-a desflsaraL !■ totalitate, 
la a extrem de înaltă tem
peratură intelectuală, ta care 
toate zonele problemei dez
bătute. da la definirea teo
retică a conceptului de tea
tru pentru tineret pisă la 
necesitățile concrete a*e  ac
țiunii de educație teatrală a 
tineritar spectatori, au fost 
acoperita ca un strat dena 
da idei. Snbstanța neobișnuit 
de forjată a dezbaterilor ■ 
certificat incceaul deplin ăl 
organizării simpozionului, 
calificată de criticul Traian 
Șelmaru, pe buni dreptate, 
ea «străluciți" O primă și 
sumari concloxie ar fi aceea 
a miei solida eficacități, atlt

CRONICĂ MUZICALĂ
I
I
I

I
I

Incontestabil, una din cele 
mai interesante și mai semnifi
cative manifestări din acest 
sfîrșit de stagiune, a fost con
certul formației studențești 
„Academica" — orchestră care 
a cucerit un loc import ut în 
rfndunle formațiilor muzicale 
ale Capitalei, oferindu-ne nu 
simple experimente didactice 
sau concerte de acompania
ment orchestral, ci manifes
tări de înaltă ținută artistică.

Cultivînd zone de maximă 
puritate muzicală (programul 
cuprindea, asemenea altor ma
nifestări ale ansamblului, doai 
lucrări preclasice și contem
porane), concertul „Academi
cii" ne-a oferit înainte de toa
te o excelentă tălmăcire a sui
tei .Don Quiche tie" de Tele
mann și a unri lucrări hayd-

I

I

Parunetrii oaMtruețrrl» 
meri cale au fort perfect co 
turațL Adîncimea și eleganța 
gestului dirijoral — siguranța, 
puritatea in ton a ti on al ă, proci-

la învățături, în activitatea poli- 
Uco-kteologică și in viața cul
turală șî artistică are semnifi
cații noi. cu torni deosebite. 
Mai mult ca orirfnd, in acest 
an universitar, premergător ce
lui de-*l  X-iea Congres al par
tidului și aniversării unui sfert 
de veaa de la Eboerare. ifruden- 
ț_m«a s-a afirmat ca <a puter
nică forță socială, caracteriza
tă prin vitalitate fi dinamism, 
printr-o imerwrt receptivitate la 
tot re e nrintr-o nare c*-  
p*  diate de adaptare, pe planul

OS A D INI - CIN EMA TOGI AF
• NOAPTEA GENERALILOB am
bele «erii ruleata la Stadionul 
Dinamo (orele 31.3a). Deana (orele
• neîmblânzita angelica 
ruleazA la Festival (orele M,S3).

8SÎNGEEOA8A NUNTA MACE-
ONEANA rulează la Expoziția 

(orele M.Xl)
• ADIO, GRINGO, ruleezl la Bu- 
zeștl (orele 20.30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează ia Bucegi (orele 20.30).
• IERBURI AMARE ruleaxl la 
Unirea (orele 20.30).
« ASASINATUL 8-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Aurora (orele 20,30).
« TARZAN. OMUL JUNGLEI ru
lează la Moșilor (orele 20,30).
• STRAIN IN CASA rulează la 
Tomis (orele 20,30).
• NEÎMBLlNZITA ANGELICA 
rulează la Arta (orele 30,30).
a MARELE ȘARPE rulează Ia Vi- 
tan (orele 20,30).
• COMEDIANTH rulează Ia Ra
hova (orele 20.30).
• IN UMBRA COLTULUI rulea- 
zăla Progresul-Parc (orele 20,30).
• ARUNCAȚI banca în aer 
rulează la Arenele Libertății (o- 
rele 20,30). 

sub raportul limpezirii no
țiunilor puse ta discuție, cit 
și sub acela al unor even
tuale consecințe practice, de 
ordinul creației și al admi
nistrației teatrale. Spațiul 
restrins pe care ni-1 îngă
duie ziarul de azi, precum și 
ora Înaintată la care s-au 
încheiat discuțiile, ne obli*-  
gă să amînăm detaliile pen
tru corespondența de mîine 
în care vom trece în revistă 
citeva dintre cele mai În
semnate idei emise aici de 
către autorii comunicărilor 
și participanții ia dezbateri, 
pe tema raporturilor teatru
lui cu tinărul spectator șî cu 
tlnărul creator. Tot mfine. 
după Încheierea suitei spec
tacolelor prezentate pe sce
na festivalului, vom publica 
și palmaresul acestuia, al
cătuit pe baza listei destul 
de ample a premiilor

Slmbătil șl duminică, pe 
lista competitorilor la aceste 
premii s-au înscris alte două 
spectacole ale unor teatre de 
Îndelungă șl strălucită tra
diție. Cu „Hora domnițelor-, 
ta regia lui Ioan Taub, Na
ționalul clujean a adus pe 
scena de la Piatra Neamț, 
suflul baladesc al teatrului 
Iui Radu Stanca, virtuțile 

zia ritmică a orchestrei, de
monstrau un studiu îndelun
gat perfectă asimilate a parti
turii, un dozaj de nuanțe ce 
evidențiau din plin elemente
le unei temeinice culturi sti
listice. Interesantă ni s-a părul 
si tălmăcirea cantatei italiene 
a lui Haendel : „Crudei ti- 
ranno Amor* 1, construită pe 
baza tradiționalelor succesiuni 
de arii și recitative. Soprana 
Cornelia Angelescu, dispune 
de o voce de mare claritate și 
egalitate.

Momentul de maxim interes 
al simfonicului formației „A- 
cademica", a fost însă prima 
audifie a uneia dintre cele 

«T ■nromițătoare valori 
n^tica —

că, corelează mi Ov r 
șurile unor căutări ale compo-

Central al P.C.R. privind 
dernizarea lnvfițămîntului 
asigurat o orientare clară, pre
cisă, de perspectivă muncii pro
fesorilor și studenților, iar prin 
Legea învâțămîntului s-a creat 
o structură organizatorică sta
bilă, propice activității instruc- 
tiv-educative. Ca instituție vie, 
dinamică, școala superioară ■ 
devenit un taborator de muncă 
intelectuală, de formare a unei 
glndiri îndrăznețe, contribuind 
cu eficiență sporită ta pregAti- 

fi-.-rifliU creată de
Utaf ze ctruiucerra partidului 
r. MMalxă. de aptacaren Direc- 
tireter CC aT P.CJl «i a noii 
Legi a mi~f ■ ni asocia-
Vi’c au '•e^'âțurat o activitate 
vie Ir. riaiui masei studențești, 
au asigurat o prezență directa 
la nrțiunfie studenților. Anul 
acesta a avut loc Conferința pe 
țar*  a U_AS.R, ale cărei hotă- 
rîri »-au făcut remarcate în 
toate domeniile vieții universi
tare- Activitatea 
a beneficiat de 
tudine forme

LUNI 34 IUNIE 1981

Opera Română i FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale*  (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20,00 ; Teatrul C.F.R. 
Ciulești (Sala Palatului R.S.R.) t 
Cursa de șoareci — ora 18,30 ; An
samblul Perlnlța (în Bala Teatru
lui „C. I. Nottara“) : F3RINIȚA 
MEA — ora 19,00.

LUNI 30 IUNIE 1981

« 17,34 Buletin de știri a 17,3*  
Lumea copiilor. Biblioteca Iul. 

sale do expresivitate poeti
că, tragismul profund autoh
ton al acestei legende despre 
dragoste și statornicie. Spec
tacolul, poate nu îndeajuns 
da înfiorat, poate nu îndea
juns de adecvat ta modalita
tea de mister laic a piesei, 
face, totuși, bunul oficiu de 
a transmite spectatorului tî- 
năr aspirația nobilă către 
puritate, către rigoarea mo
rală pe care o propune 
poetul. Intr-o distribuție 
inegală, tînăra actriță Teo
dora Mazanîtis a desenat eu 
o mare căldură, cu un lirism 
sobru, cu o emoționantă in
genuitate liniile complexe 
ale personajului său.

Reprezentația Teatrului 
Național din laș! nu „Troie
nele" de Euripide, In regia 
Ancăi Ovanez. a atras deja 
atenția cronicii teatrale a 
ziarului nostru, care a sub
liniat Ia timpul cuvenit te
meritatea acestei no! viziuni 
a capodoperei antice.

Astăzi se consumă ultime
le spectacole ale festivalului! 
„Un prinț fără pereche- de 
B£n£dăk E16k (Teatrul Ma
ghiar din Timișoara) și „O- 
mul cel bun din SIciuan" de 
Bertolt Brecht (deja, cele
brul spectacol al Iul Andrei 
Șerban la Teatrul Tineretu
lui din Ptatra Neamț). ,

xttorului do pînă în prezent, 
sudînd într-un tot unitar va
lori produse ta etape prece
dente.

în „Elegia Pontica- Theo
dor Crigoriu și-a propus lă 
coloreze sonor, prin sunet o 
drepte de diferite intensități, 
un text de mare frumusețe 
poetică : cea de a treia Elegie 
a Iui Ovidiu — ultima icriso< 
de adresată de poetul înstrăi
nat pe țărmurile Mării Negre 
soției sale.

In ciuda fluctuației de in- 
Btrumentiști. orchestra a do- 
bîndit în ultimul an un înalt 
grad de omogenizare, o sono
ritate și o disciplină de atac 
proprie celor mai bune an
sambluri profesioniste. în toa
te compartimentele orchestrei 
există în prezent germenii u- 
nui progres continuu care nu 
trebuie stăvilit chiar dacă alți 
s tu den ti vor părăsi și vor in- 

'nitonil an universitar 
'—•tarului.

rezonanță puternică ta colecti
vele studențești ; i-au deschie 
atenee, cercuri de dezbateri po- 
litico-ideologice. tribune ale 0- 
piniilor, au fost organizate S6- 
minariile naționale studențești 
„Socialismul și democrația", 
„Omul în lumea contempora
nă", „Responsabilitatea și anga- 
țaxee socială a studenților în 
România". Sînt fapte care su
gerează că acest personaj colec
tiv iftat În continuă mișcare, 
într-un neîntrerupt efort ae 
autadeplșire —- studențimea — 
manifestă un deosebit interes 
Teatru viața soclal-politică, că 
tineretul studioe d» noas
tră, ca o comednță a întregii 
politici duse de partid și de 
stat, a educații comuniste, este 
deplin și plenar angajat în ope
ra de construire a socialismului.

Este Îmbucurător că toate a- 
ceste măsuri, toate aceste ho
tărâri și-au găsit cuvenita re
flectare tn rezultatele cu care 
studenții, cei mai mulți dintre 
ei. au încheiat sesiunea de exa
mene. Fruntașilor la învățătu
ri și In 
tică le-a 
seară, !n 
toasturi.
bătoriții 
profesorilor, 
gratitudinea 
le-o poartă 
Gaudeamus 
zori, ctad petrecerea se încheia, 
răsuna ca un imn al bucuriei, 
al încrederii și al recunoștinței.

Așchiuțfl • 17,S0 Limb*»  franceză. 
Lecția a 64-a • 16,15 Recunoaș
teți personajele ? Școlarii se vor 
întîlni cu trei personaje din ope
rele scriitorilor Mlhail Sadovea- 
nu, Ion Luca Caragiale șl Julca 
Verne • 13,45 Tineri interpret! da 
muzică populară : Filofteia Bfis- 
ceanu, Ema Metz, Ionică Șchi- 
poaneă. Dirijor Paraschiv Oprea
• 19,90 Ateneul tineretului • 
Sport si tinerețe : Campionatul 
național școlar • Sfîrșit de școa
lă • 19,30 Telejurnalul de seară
• 26,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din marea dez
batere « M.li Steaua fără numa 
— Bmioiune-concurs de muzică u- 
șoară. Prezintă Dan 
21,li Roman foileton 
vară fierbinte" (VIII) « 
na grafii contemporane.
Bărăganului. Sistemul de irigații 
Jegălla.^Film de Nieolae Culeea • 
22,î» Telejurnalul de noapte « 
22,36 Publicitate. Buletin meteo
rologic r 22,44 Cadran — emirju- 
ne de actualitate internațională a 
23,19 Criterii. Carnet cinemato
grafic « 23,35 închiderea .< 
siunli.

Deșllu • 
„Lunga 

22,65 Mo- 
Canalele
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IIISIINCȚII ACHRDATE IlUlli HEMURI 
El CRUPULUI UIDACIIC

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
învățătorului44, tn semn de prețui
re a personalului didactic, pentru 
activitate meritorie în domeniul 
instruirii și educării elevilor și 
studenților, pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea învățămîntu- 
lui și culturii din patria noastră, 
prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
au fost acordate titluri fi distinc
ții unor membri al corpului di

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORUL UI
(Urmare din jmg- D

cind școala a devenit de naMpdt 
In viata fiecărei om. De dnd 
școala — fl dnd spunem școală, 
spunem, implicit, profesorii — o- 
ficlază an cult cu dalvîrfire al 
aău i dl prima pregătiră pentru 
ceea ce va fl mai târziu flecare 
oetățean în viața acestei țări, 
orinduiește devenirile viitoare ale 
copiilor și adolescenților. Sînt 
mărturii de dnd școala înseamnă 
patru milioana de copil care în
vață — întreaga generație de 
virata școlii — de dnd această 
școală este, obligatoriu, locul de 
lansare în viață* *

că există acolo oameni capabili 
să contribuie Ta obținerea unor 
rezultate ce pot constitui un ar
gument serios în favoarea ca- 
Utăților autoturismelor româ
nești.

Printre cei mai tineri parti- 
cipanți ai raliului s-au numă
rat studenții D. Motoc—C. Că
priță din anul II aJ Politehni
ci: bucurețtene care, pe un Flat 
■50, au ocupat locul IV La cla
sa a II-a. AL Botez, student la 

ted^a da pani.! < da «AM.
la ranuf alet. dategKM »e- 

garâ > viotm • uaJtate 
eu! i tar A da a ’ tape. Hrttbl 
MAW Kogiv st at»c:aB«B niAedă

*
Grigrov Martor a

alee.! ta rixatea ce-

(Agerpre»'

In timpul "edeni fa România, 
delegația a vizitai institute de 
învățt-nînt superor, cămine, can
tine ți cluburi studențești, obiec
tive social-culturale și turistice 
din Rnr^rețti, Galați și Constanța, 
a purtat diseajii cu stndenpl, c* 
dre de cc^d^eere ale asociații
lor studențești, cu reprezentanți ai 
Ministerului lnvățămfatnlui. De 
asemenea, delegația a fost primită 
de tov. Traian Ștefănescu, preșe
dintele Consiliului U.A.S.R. Cu 
acest prilej i-a efectuat un schimb 
de opinii privind preocupările ac
tuale ale organizațiilor respective, 
mișcarea studențească internațio
nală și dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor bilaterale de 
cooperare.

Este vorba de acea școală, a 
noastră, patronată cu aceeași în
țelepciune cu care este așezată 
fl fundamentată, de către partid, 
întreaga viață a societății. Școala 
îngemănînd atît de perfect 
două elemente pe care societatea 
socialistă le-a legiferat șl autenti
ficat prin faptă ! dreptul și da
toria de a învăța.

Cifrele, acea metaforă de mare 
frumusețe, care c&rtifică faptele 
nai concludent decît orice, cifre
le acestea atît de cunoscute și in
tegrate în viața tuturor, reconsti
tuie drumul pp verticală al școlii 
românești. In acest drum se con
stituie cele peste 22 miliarde lei 
din primii trei ani ai cincinalului 
alocați pentru învățăiuînt, cei 8,4 
miliarde lei de anul acesta. Pa
tru la sută din venitul național 
constituie ponderea cheltuielilor 
statului pentru învățămtnt, Româ
nia situîndu-se, din acest punct 
de vedere, la un nivel ridicat pe 
plan mondial. Școala noastră • 
intrat tn competiția internațională

RECUNOȘTINȚĂ
„Nu-1 ușor — afirmă acade

mician Eugen Pora — să uiți 
vocea calda a lu! „Moș Ni ceară", 
cum ii spuneam noi, nu ca o po
reclă, ci plina de respect pentru 
virata lui înaintată și figura lm 
de bunic drag, profesorului nos
tru de latină. Te cheamă Înapoi 
să mai deschizi cărțile din care 
un Horațiu, un Cicero sau Vir
gil iu îți grăiesc în limbajul ma
ximelor care mustesc de înțelep
ciune. Cu ajutorul acestor ma
xime, „Mos Nicoară“ transforma 
Orele lui de limba elaneă tn 
adevărate ore de educație. El a 

-âădit în sufletul nostru ceva so
lid și tiflinoc, jjp crez de vîa|ă : 
ne-a învafât ^5 trebuie să mun
cim cu tenacitate, să fim cinstiți 
cu noi înșine și cu alții, •*  ți
nem cu orice preț la demnitatea 
noastră de oameni. Nimic nu e 
mai prețios in lumea aceasta 
decît demnitatea omului. După 
atâția ani citi au trecut de la 
vremea Iui „Moș Nîcoarâ" con
stat că tot ceea ce a sădit acest 
maestru a! sufletelor noastre 
tinerești mai durează și astăzi".„

Nu, nu este vorba aici de o 
simplă aducere aminte. Mărturi
sirea academicianului Eugen 
Pora conține judecăți de valoare 
care 1 s-au conturat în vremea 
cînd era elev al Liceului „Gheor- 
ghe Lazăr" din Cluj — „cu 
mintea larg deschisă să absoar
bă, ca un burete, tot ce se poa
te învăța de la toți profesorii" 
•— și care, cu trecerea anilor, 
s-au sedimentat, au căpătat 
sensuri și înțelesuri noi. Este în 
firea lucrurilor ca în mintea ele
vului să se contureze judecăți 
de valoare — pe care mai tîrziu 
le va numi amintiri — despre 
profesorii săi, despre lecțiile pe 
care aceștia le predau, judecăți 
care conțin în esență o veșnică 
recunoștință.

-.O tînără din Timișoara, care 
mai poartă încă uniformă, eleva 
Rosana Bîrceanu, face o apre
ciere foarte categorică : „Pro
fesoara mea de latină este o so
mitate în materie. Ne-a in
suflat dragoste pentru limba 
latină și ne-a trezit o imensă 
simnatie pentru persoana ei. O 
mică dovadă : șapte elevi din 
clasă *•»  alea latina pentru baca
laureat* 4.

Amintiri, amintiri...

TEA TRUL DE STA T DIN TURDA - LA 20 DE ANI
Duminică a avut Ioc la 

Turda o festivitate prilejuită 
de împlinirea a 20 de ani de 
la înființarea Teatrului de 
stat din localitate.

Adunarea jubiliară a fost 
deschisă de ing. Ion Vedeanu, 
prim-secretar al Comitetului 
pnunicipal de partid, primarul 
jpunicipiului Turda. Directo

dactic din unitățile de Inviți- 
mînt de toate gradele.

Au fost distinși cu titlul de 
„Om de ftiinți emerit" 12 aca
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei fi profesori univer
sitari

De aaemenea, Sfâ de cadre dia 
învățămlnhil de toate gradele an 
primit titlul de „Profesor emerit" 
respectiv ^învățător emerit", 248

a șooMnf puternic dezvoltata. In
dicele de școlarizare pentru 
populația în vîntă de 7—19 ani 
din țara noastră rate aproape egal 
cu cel înregistrat în Japonia. 
S.UjL șl Canada fi superior ce
lui din țările veet-europene. La 
orizont se profilează debutul șco
lii generale obligatorii de zece 
ani, act național de cultură cu 
mari implicații sociale. Uni din
tre cele mal mari realizări ale 
societății socialiste, care oglin
dește caracterul profund popular 
al politicii culturale * partidului 
șl statului nostru, este asigurarea 
gratuității complete a școlii pen
tru toți tinerii, indiferent de stare 
socială fi naționalitate, ca și gra
tuitatea manualelor școlare.

Acești reprezentanți al școlii, 
i-au întâlnit numai cu cîteva luni 
în urmă într-un mare sfat 
împreună eu conducerea de 
partid șl de stat, tă dezbată cum 
să facă munca lor în folosul șco
lii, deci al țării, mai rodnică.

„Doresc — spunea la Confe
rința națională a cadrelor didac
tice, secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — să subliniez că 
partidul ți guvernul dau o înaltă 
apreciere învățătorilor ți profeso
rilor din întreaga țară, acordă 
toată cinstirea muncii de răspun
dere pe care o desfășoară aceștia 
pentru instruirea și educarea ti
neretului patriei noastre, contri
buției importante pe care ei o 
aduc progresului României pe 
drumul civilizației socialiste" .

Cuvintele acestea puse ca un 
motto la „lecția deschisă" a țării 
cu dascălii școlii, le așezăm ală
turi de toate cinstirile de astăzi,

Pare neverosimil ii vorbești 
despre amintiri din anii de școa
lă cînd mai ești încă elev, cînd 
lecțiile profesorilor pe care i-ai 
îndrăgit secare te fascinează stat 
încă o realitate prezentă, cînd 
profesorul se mai străduiește 
Încă ti adauge pr rrraialitAtii 
tale eompofientele căra «iurte că 
îi lipsesc. Și totnși-

- Stăm de vorbă ea eleiG de 
la Liceul „M Emsuesru- dăa 
Buzău. Cuvintele lor tint rost te 
cu respect, cu rtimă ca draaaaie. 
Ei deapănă amintiri de oa ro
mantism fascinant Aflăm că cea 
mai frumoasă traefiție a lmeaks 
o constituie e manifestare artis
tică anuali, denumită aîri —Ser
barea Emseaea". Pentru aceas
tă serbare, care se desfășoară îs 
fiecare primăvară. te tar precă- 
tin în toate clasele, ele t2 ri 
profesorii o așteaptă cu fc^leres 
și cu emoții ; această serbare ta- 
1 earn ni mare ie eveniment artis
tic a] fiecărui an veclar. Ia ■ar
in oria elevilor, aeest mame eveni
ment artistic va rămîne tnsă !*-  
gat de numele directoarei Lcm- 
lui. profesoara emerită CUtflda 
Conitantinesm Așa cum ne-au 
mărturisit, ori de cfte ori fci vor 
aminti de animația pe care o 
trăiește întregul bceu în preanna 
și în timpul desfășurării .Ser
bării Em in eseu", se vor gîndi cu 
recunoștință la profesoara Clo
tilda Constantmescu. care a de
pus eforturi mari pentru a dez
volta in been o bogata viață 
cultural-artiști că.

...Și din nou amintiri. Gabrie
la lăncii abia și-a susținut exa
menul de bacaleaureat la Liceul 
„Tudor \Tadimirrscn“ din Capi
tală Acum se pregătește pentru 
concursul de admitere în uni
versitate. Firește, are emoții. 
Este însă temeinic pregătită pen
tru acest concurs- Ea ne vorbeț“ 
te cu admirație desnre profesoa
ra sa de română, Virginia ȘtefA- 
nescu, care i-a sădit pasiunea 
pentru lectură, i-a înlesnit o trai
nică prietenie cu cartea și a în- 
vățat-o să pătrundă înțelesul 
scrierilor literare, a ajutat-o să 
desprindă marea artă a cifltului.

...Notăm cîteva nume despre 
care s-a vorbit de multe ori : 
Gabriela Nicolau — elevă la Li
ceul „I. Neculce", Dan Nasta — 
elev la Liceul „N. Bălcescu", 

rul teatrului, Viorel Știrbu, a 
făcut apoi o prezentare a ac
tivității colectivului acestei 
instituții artistice.

In numele comitetului ju
dețean de partid și al consi
liului popular județean, 
Ion Beu, vicepreședinte 
Consiliului popular jude 
a adus un călduros on 

profesori, învățător! și educatoa
re au fost distingi cu „Ordinul 
Muncii" clasele a II-a fi a IlI-a, 
74 cu „Ordinul Meritul Cultural" 
fi 591 cu „Medalia Muncii".

Cu același prilej, Ministerul 
Învățăm In tul ui a acordat titlul 
de „evidențiat" unui număr de 
1 2S5 cadre didactica.

(Agerprea)

La distincțiile țării acordata oa- 
lor mai buni învățători și profe
sori, la omagiul elevilor pentru 
cei care-i învață, la glndul bun, 
elogios, la urările da viață lungă, 
sănătate |i puteri de muncă.

Lucrurile l-au potrivit altfel — 
fi foarte fericit — oa ziua oonia- 
crată dascălilor fii se întâlneai că 
cu evenimentul anual al întregirii 
breslei d ta călim ii cu cei mai ti
neri aspiranți la titlul de învă
țător și profesor — absolvenții 
de anul acesta ai facultăților fi 
liceelor pedagogice, cîteva mH. 
Ne sînt dragi simbolurile pentru 
puterea lor de expresie. Poate da 
aceea ne gîndim că încununarea 
promoției 1969 cu titlul de *,Ero-  
mafie a Congresului al X-lea al 
partidului și a anului 25 de la 
Eliberare*  înseamnă foarte mult 
pe planul mîndriei de a deține 
un asemenea titlu, ca fi al marilor 
obligații. Să le spunem „bine au 
venit în mijlocul profesorilor !“ 
Urarea conține îndemnul de a 
păstra neștirbit prestigiul nobilei 
profesii, de a urca la catedră cu 
sentimentul că aduc cu ei o torță 
— știința, iar ea trebuie transmi
să, flacără vie, de la o generație 
la alta. Alături de cea mai fru
moasă urare ce poate fi rostită 
la o asemenea sărbătoare, cuprin
să în cuvintele tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Consfătuirea cadrelor didactice : 
„Sd munciți in așa fel, tovarăși, 
incit generațiile de miine să 
poată spune : iată, am avut ase
menea învățători și profesori, a- 
semenea dascăli comuniști care 
au știut să-și facă datoria față 
de popor, față de idealurile so
cialismului și comunismului".

Ghlță Bogdan — elev la Liceul 
nr. 32, Ioana Crăduneseu — ele
vi la Liceul „M. Viteaza", Vir
ginia Stoica — dev] la LicecJ 
nr. 30- In revistele liceelor Lor 
sau ta preș*  centrală sfat pubti- 
cata frecvent crrațuie lor lite
rare : wnori. trfațr- 
piese de teatra. Snri mersi-r. »: 
rmida’a kltiii al devuer ăe 
Capstală — .Sa^făterat*  — P 
>e tetă mariai cu>mte da re- 

neutru cd ce îi 
si eu eăidvă. g ea

— profesând Tvdar 
Oprij.

Scai care
fi wtatr. Keccat i-a descâvar^z 
fara x-TxÂncană a O.«acu? vid d
caksriJ-artHae aj e-rure O rrr- 
vă dm C«3Stda. CrHtnn Fa=u_- 
teara. de la LamJ 30. a 
dăstrr^ă ca I ir-
terprrtarva ă*  ■ard
ei mascara As; «3c-afet£-> £ jaz

fwBoraA. pwerS e otuetrirti 
tReessmrtă srr^ c © 
eukzji vnm i
de rocenrj st» ;
teși că aceasta se darteiseffe ;-s 
man parte 'PcrLua-
«mt pe care b-a ța va r d*  la yec- 
taeaara ra de rasEci. Da aaras 
Ferfa»

afirmi ftri să uesim 
că prof-scrul trăiește nr— 
săi ; succrsde W ent p raere- 
•de hn_ fer sir*  și
borarule W d le evr-
noștințele «ale. pvsac-vfe «ale. fe 
dă ceva dm prevmabtatea ra_ E 
este pentru dorii sfa wxM de 
viață, de mu "tei. Pecari teate 
acestea, devul F rteîtoe reen- 
nmcătnr, nartrindu-i • f. ureasă 
amintire. E<‘e ierr jâîKitâv crea 
ce ne-a spus o devi dta ctasa 
a XI-s ■ Lieeubri . Gh. Lar±r“ 
din Capitală. Marilena Sudoiu 
— despre Drofesnara ta de cfaî- 
mie. Felicia Bâlaicâ. Area 
transmis a nare eaalifeaka da cv- 
noțtințe. dar a avat a griji pere 
aianeRiă ai na den alte a aaare 
putere de a învăța, de a »e ade- 
ca asupra unor studii dîfidla d 
a le înțelege. S-a străduit în tal- 
deanna si dea elasticitate p ele
gantă gîndirii naaitre"-

Stat calități dobtadite pentru 
o viață.

ADRIAN VASILESCTJ 

muncii desfășurate de actorii, 
regizorii și personalul tehnic 
al teatrului sărbătorit.

Intr-o atmosferă de viu en
tuziasm, participanții Ia adu
nare au adontat textul nna< 
tei«-

I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Jiirgen Wanzlik (RDG) 
și România B 

pe podium
Pa velodromul Dinama, i-a 

oomumat ieri ultimul act al Tu
rului delist al României. Timp 
dfl 11 zile, de-a lungul a peste 
1 500 km^ cicliști din 7 țin sl-au 
diaputat Întâietatea în troape- 
nala competiție.

Spectatorii d rezec ți la aocire 
(dt da puțini la numii In com
parație cu zecile de mii care au 
întâmpinat alergătorii pe parcurs 
și mai alei ta oralele cap de e- 
tapă I) au aplaudat finiful hii 
TEODOR PUTERITY, victorios 
în ultima etapă ca ți în ediția 
trecută a competiției. Dar ca ți 
atunci învingătorul a foot nu 
altul :

JURGEN WANZLIK, oara la 
24 ani, Iți tnacrie în palmarei o 
frumoasă performanți. Derigur, 
mul ți ar fi tentați ii creadă că 
Wanzlik datorează ceva ți... 
„calmului" în care »-an complă
cut în ultimele etapa principalii 
tăi outsideri : TUDOR VaSILE 
ți ALEXANDRU SOFRONIE. 
Nki unul dintre aceftia an a 
foit autorul viaunei tentative 
spectaculoase, dar mi-i mai pu
țin adevărat că realizarea el ai 
fi fost foarte grea ți, poate, ris
cantă. în primul rfnd, o asexK- 
nea tentativă ara mai curtnd o

nenții" tăi (mai alea PATZIG) 
au obligat plutonul sl ruleze a- 
proape tot timpul cu 43 V™ la 
or A, viteză la care e greu aă mai

VICTORIA CALMUL'"
Șl A EXPERIENȚ

ileri dimineață, la Pitești, în 
fața a circa 15 000 de specta
tori s-a desfășurat ultima pro
bă a raliului României, cursa pe I circuit Raliul a fost arai a- 

cesta mai bine organizat ea în 
orice ediție precedentă, ți în 
ciuda luptei strlnse dir.tre 

Iconeurenp ți a dificultăți ior
pareu nulul — probe de vît*ră  
In coastă, deafățurasc noaptea, 
27 de ore de goană non-step etr_ 
— a Înregistrat cel mai mic nu
măr de azedente eLn a-
cestcr competiții. La nou înain
tea siarriiluL in elasamertat;

InsJ3rpae*țatula  republican cor- 
cuora piteștean Ilioaia

Ia o difereați de numai un 
efe brașovenii Aurel 

Piu q—Coasta alia Pescaru. Edi- 
I;_& IJflO a raliului ți campior.a- 

re^-±Jiean au revenit însâ 
datorită calmului, 

rt’t-mAțti Sui Puiu și tacticei 
Iaaîe sene puaă la punct, nioaia, 

mei din eei mai tineri piloți «i 
n-țtrt. a eărux vietimi pripelii 
și sale de rutini. care

I;-as «A piardă lă minute
rr^ca spet-i-ă ce ia Oituz 

U - — fără bmxtzâj ți aiie
■■MSt ptepaar pe pareum. D^r

Vizitele delegației militare I 
ungare |

Doarinică. delega :_a ungari 
eoru-ssă de gr^*rat-r^i^el  
Ce nege Lajaa. > vizitat ;-j- 
aepJ Constanța. Gaspețu *J 
fost însoțiți de gencrae-ioăonel 
Ion Ioraiță. ministru! ferțerer 
armate ale RomărJd, și genera 1- 
roIonel, Mihai Burcă adjunct al 
mi nistru*  ul

La sosirea pe aeroportul Ko- 
gălmreanu, oaspeții au foat !r.-
timpiaați de tovarășul Petre 
looescu, pr'..T-secretar al xtj- 
irt’-dui județean P.C.R. Con- 
itarța. președintele Ccn^Ciurui 
popular vjdețeao. Petre Nteo- 
lae. prim-secretar al Ccxniutulu:

• SIMBATA AU PĂRĂSIT 
CAPITALA, îndreptându-ie rpre 
patne, delegațiile organizațiilor 
Uza Tineretului Comuniit. Cam
pania tineretului pentru dezar
mare nuclearii și Mișcarea Tine
retului pentru Eliberare Colo
nială din Mirea Britanie, Tinere
tul Socialist din Olanda, care au 
participat la „Masa rotundă" or
ganizată de Uniunea Tineretului 
Comunist din România pe tema : 
„Rolul și contribuția tineretului la 
ralizarea unui climat de pace și 
lecuritate în Europa".

• SIMBATA LA AMIAZA A
PĂRĂSIT CAPITALA delegația

ACT FINAL 
In turul 
ROMÂNIEI

„țîșnești" luînd un avana decisiv. 
In al doilea rînd un eșec cît de 
mic al alergătorilor noștri putea 
provoca pierderea primului loa 
pe echipe (de exemplu, era îuti- 
dent oa primele două locuri în 
ultima etapă să fie ocupate de 
alergători din R.D.G.). Și în al 
treilea rînd — de ca n-am spu- 
no-o pe față P — alergătorii 
noștri i-au dovedit a fi într-o 
formă mai slabă decît ne aștep
tam sau decît ar fi trebuit

Și astfel, deși n-au lipsit 
cîteva atacuri ale unor „neinte- 
reaați" din clasamentul general, 
a-a preferat ți acceptat mersul 
aproape tot timpul, în pluton. 
Punctul de cățărare de la Pre
deal a foit treeut în ordine de 
HEZARD (admirabil grimpeur), 
ANDRESEN ți VIARD ; Ia Si
naia, sprintul a revenit lui ȘTE
FAN SUCIU (care a evadat so
litar pînă aproape de Comarnic).

...Pe străzile Capitalei, puțin 
după Piața Romană, Puterity 
urmat de NEMȚEANU Iau a- 
vani ; în apropierea velodromu
lui, olandezul KROONEN va 
depăși ți el masivul pluton con
dus de Pa trig, în care ie aflau 
și cei 8 „mari" ai curiei : Wanz- 
lik, Tudor Vasile șl Alexandru 
So frome.

Victoria pe echipe obținută de 
formația B a țării noastre ne 
bucură ca de altfel pe toți iubi
torii sportului cu pedale. Dar, 
aproape fără voie, ne întrebăm 

arbitri de la Oituz — Lncompe- 
tenți — au marcat eronat tim
pii, astfel că. In urma contesta
țiilor numeroase, proba specia
lă a foot anulată, iar 
naționzlă sportivă A_CH a de
cis pe Loc radierea definitivă a 
celor do. oficia]: Echipa JtecLa 
« dovedit însă că hoUrlrea U- 
nnei oe & itoturisme din Pitești 
de a ie angrena serioa în com 
petiții, mentă să fie sprijinită,.

RALIUL AUTO 
MOBILISTIC

I 
I 
I

După sutele de kilomoiri din 
„Turul României", ultimele 
sttie de metri din... turul de

onoare

dacă acest lucru reprezintă oara 
maximumul posibilităților clcUa- 
mului nostru, mai alei într-o 
competiție disputată po„. teren 
propriu țl în prezența unor ad
versari care sînt mal aurind 
„speranțe" decît „vedete" con
sacrate. Este o Întrebare (ți nu 
singura), pe caro cea do-a 18-a 
ediție a Turului României • ■- 
duce In prim plan. Răspunsul ■- 
parțino forurilor de resort fi — 
bineînțeles — ciolițtilor înjlți.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Wanzlik (R.D.G.) 86 h 
41’16”; 2. Tudor (România B) 
la 2’23”; 3. Sofronie (România 
B) la 2’23” ; 4. Andresen (Nor
vegia) la 2’40”; .5, Ardeleanu 
(Steaua) la 3’24” ; 8. Grigore
(România B) la 3’25”.

Clasament general pe echipe :
1. România B 110 h 11’59”; 2. 
R.D.G. la 43” | 3. Franța la
3’43”.

DORIN ȘTEFLEA

Arhitectură nu 
apăra locul I ] 
treetnd pa loci

ClasaiaeaiaJ raliului __ __
■ied : Iaca] L Florin Popescu— 
Marin Viorel (cara au concurat 
ia afara campionatului, pe un 
■enault I Go rd ini a] A.C.R.) ;
2. Aurel Puiu—C. Pescaru | 1
Petre Vezeanu—Marin Dumi
trescu | 4. I. Răuță—1. Gîrjoabă. 
îa campionatul republican locul 
I a fost cîștigat de A. Puiu—C. 
Pescaru, urmați de P. Vezeanu— 
-M. Dumitrescu. A. Gaspar—E. 
Kis, L Răuță—I. Gîrjoabă. Cam
pioni republicani pe clase au 
devenit : cl. I — Eugen Ionescu 
Cristea—Gh. Fior eseu ; II G. 
Rotaru—D. Radulescu ; III A. 
Puiu—C. Pescaru : IV P. Ve
zeanu—M. Dumitrescu ; V A. 
Gaspar—E. Kis. La echipaje fe
minine : Argentina Sclia—Maria 
Negulici. (In raliul României, 
locul I Simina Mezincescu— 
Ileana Sasu).

A. BANC

La Constanța — un recital atletic feminin
Deți n-a constituit 

o problemă in pri
vința echipei care va 
ci$tiga meciul femi
nin de atletism din
tre reprezentau vele 
Rcr?ân:ei «1 R. F. a 
Germaniei, întâlnirea 
a fost așteptată cu 
viu intere» datorită 
prezentei in forma
ții a citorva atlete 
de mume mondial.

Pe stadionul din 
Constanța i-a dispu
tat dudul dintre re- 
eordmena mendla>j| 
îa aruncarea discu
lui Uecel Wester- 
mana n campioana 
cLmpfcă Lla Mano- 

care a concurat 
pentru prima oară 
in aceri an fn țara. 
A eUugat atleta ger*  
mană cu o perfor- 
rr_3 - ță remarca bda . 
CI M m. Ua Mano- 
I» S7.M m. La un 
nivel mai «căzut ca 
performanță, duelul .
. • i - • oir.trc

Vianca Viscnpolea-

nu. campioană olim
pică |1 recardmenă 
mondială, ți Heide 
Rooendahl. record- 
meni mondiali ia 
pentatlon «1 dețină- 
toaiea în acest an 
a unei performanțe 
superioare VloncăJ, 
a foot cUtigat de 
sportiva noastră cu 
«.15 m, urmată la un 
centimetru de a 
doua reprezentantă 
■ tării. Elena Vin- 
tllă.

Performanta hune 
s-au mal înregistrat 
la 1M m garduri 
unde aceeași Rosen- 
dahl a reușit să 
treacă de puțin 
înaintea Va Ieri ei Bu- 
fanu, care s-a con
solat însă cu un nou 
record national al 
probei : 13.7 sec.
Dintre atletele noas
tre au mai cîștigat 
Ileana Silai la 800 
m : 2,04,0, Virginia 
Bonei la Înălțime cu 
1,71 m și Mariana

DIRT-TRACK i
Ia ifirșit, cu o întârziere de 

trei zile și... 75 de minute, s-a 
dat startul în... mult-amînatul 
concurs internațional de dirt- 
track. Programat ca primâ zi 
de desfășurare joi 26 iunie, re- 
programat, apoi, din cauza 
ploii, pentru simhătă 28, con
cursul a trebuit să fie rereamî- 
nat (dacă se poate spune așa) 
duminică dimineața, intrucit 
simbătă, la ora 17,00 — ora
desfășurării concursului — sta
dionul oferea, în cel mai fericit 
caz, condiții pentru un concurs 
de... pescuit staționar. De re
ținut că ploaia se oprise cu o 
zi înainte J

Iată-ne, așadar, după trei 
ieșiri consecutive Ia „iarbă ver
de" așteptind startul programat 
la ora 10. Dar organizatorii, 
consecvenți, nu și-au pierdut 
nici de astă dată „simțul umo
rului* 4, oferind o „mică" șicană 
sutelor de spectatori Drezenti

.CUPA BALCANICA’

România - Grecia: 0-4
Ultima duminici cu fotbal, o duminică triată...
Iiri, pe stadionul dțn Dealul Splrli. tinerii noștri fotbaliști l-au 

comportat lamentabil In fața adversarilor greci fntr-o competiție p« 
care toți participanții, In afară de noi, au luat-0 In serios. Dacă 
anul trecut, la Salonic, echipa noastră s-a rbfitut, din eșec In eșec, 
de astA datA, mal puțin net sau uneori cu mal multă șansă, a reușit 
trei victorii, deloc strălucite, ca In clipa în care trebuia sA demon
streze că e cea mal bună formație a turneului să contrazică pe 
toată lumea șl să-și dea In petec arăttndu-și adevărata-i față : adică 
llustrlnd chipul unei echipe totalmente improvizată, cu jucători — 
unii dintre el culeși la Întâmplare de la diferite cluburi așa, ca «A 
fie — care jucau fiecare după legea lui, fără aft lega nimic, fără Bă 
Colaboreze pa teren, necum să-și anticipeze intențiile, pentru a evita 
astfel pasele, penibile, la adversari, în serii, pentru a scăpa da o 
Infrîngere fntr-atâta de severă. Nu ml-a foit dat sft văd, nici la 
echipe modesta da divizia B sau C, un Joc mal haotic, fără pic de 
■Clipire și intuiție, o obidă mal mare in a se mișca pe gazon — parei 
aveau lanțuri de plumb la picioare — In a conduce și pasa mingea, ca 
la acești băieți care au primit parcă dlntr-o Obligație B& îmbraM 
tricourile naționalei și sfi apere prestigiul fotbalului nostru

Practic, despre istoricul meciului nu se poate spune mal nimic. Pa 
teren parcă a fost o singură echipă, cea a elevilor Iul Dan Gheor- 
ghladis care, pe lingă un registru tehnic bine pus la punct dublat de 
viteză Șl o lucidă Idee tactică, au arătat și o extraordinară dorința 
de a învinge. La sflrșitul primei reprize, grație unui joc bine orga
nizat, scorul era de a-o in favoarea lor prin punctele marcate în 
ordine de Cudas, Arldinla șl Criticopoiiloa. In al doilea rînd, cel 
mal InAsprlțl pe ]OC n-am fost- noi, ci Lot adversarii care au mal 
speculat și xaiorificat una din gravele greșeli în apărare, prin Sara- 
fis, care a pecetluit acel 4—0 de pomină. Cum a fOSt posibil Un 
asemenea handicap valoric, fizic, tehnic șl tactic ? Pa™ aproape 
inexplicabil. La Început ni se părea că-1 gestul indolenței' de vină, 
apoi am Înclinat sA credem cA Infatuarea. Vrînd să mascăm realita
tea crudă. Imploram, deci, speranța. Dar pină la urmă, s-a dovedit 
că toate la un loc plus neputința. Ce poți să spui altceva despre o 
apărare care a fost făcută schwelzer ? Ce poți să spui despre un 
Dumitru care din 10 pase, 8 le dădea cu precizie la... adversar 1 
Despre un Fetreanu care se lmpiadica pur șl simplu În minge 7 
Despre un Lupulescu lent șl neinspîrat 7 Despre un Domide sleit de 
puteri 7 Toți au fost o apă șt un pămlnt, s-au întrecut In a greși- Să A. •.*.  - - K ----  • - .. s.ail tot

întrebările, la aceabLA ....
Iniă, fiind vorba de fotbal ele ne iui»mC c«
mult, cu eît am fl dorit enorm ca In vacanța fotbalistică al \isăm frumos.

V. CABULEA

Albania Bulgaria: 2-1
...A f«et O partidă destul de atractivă. Cea mal mare

: rîV.T."1? «W0^1 ?u‘Sarl- Clre. 'nsă. nu s-au P„IU[ „eSe„„. in fața unei apărări „betonate-. Albanezii, in schimb, au Impresionat nrin Gtatii>*o  Ia. O«ln4<»x _ .. ’w.. - J Uiiiwitaiu
mai ales, prin marea dorință de a învinge. Deși atacurile lor purtat*  bm»*." 1 *• — *—• •—m.__. w

pr.n statura lor atutlcî, prfntr-o p^Mur. nâua «ceîentă șb 
mal ales, nriu marea dorință de a Învinse. Des! atacurile lor erau 
ia nnariă' h..rJ.2n d<>1’‘rel >“■*«<>«>  au reunit să creeze deseori panică a.trei <î: artu?: V ambele lor Boiuri au fost înscrise din

e a,Ct'“nl- Bulgarii - foști deținători al trofeului - nu au 
fl .X . '• Au "usuesuit în permanență jocul pe centru
venit I’u sus ,a,a port“ a«verse. lucru ce a con-Aih 4 m*nun® masivilor apărători albanezi. Prin această victorie, 
deplin ~.'l«i'k!?tîîf.lni Un neSBerat- dap dupi P'
ri*  '’^Turcia. fl“al = Grecla : 2- Românl« î ». Albania ; «. Bulga-

Goth, Ia 100 m, cu 
12,3 sec. A ieșit de 
asemenea în eviden
tă comportarea bună 
a cîtorva atlete ju
nioare din echipa 
noastră cum sînt ; 
Maria Lirică care a 
întrecut C’J 5 sec. re
cordul de senioare 
al tării la 1500 m 
realizind : 4’27”,4,
Serafina Moritz,
campioană europea
nă de junioare, la 
aruncarea suliței, 
reușind cu acest pri
lej un nou record 
personal de valoare 
mondială pentru ju
nioare : 52,04 m.

Cu toate aceste 
performanțe bune 
ale atletelor noastre, 
sportivele ' germane 
au confirmat întâieta
tea pe plan mondial, 
reușind să câștige 9 
din cele 13 probe 
disputate. Cu aceasta 
au obținut o victo
rie. de altfel aștep
tată : 78—59 puncte.

MAI MULTĂ ATENȚIE ORGANIZĂRII!
Iui, a oferit pistei, în jurul orei 
11,15, un aspect acceptabil des
fășurării probelor. Parafrazînd 
o veche zicală, ea ar suna cam 
așa : avem și noi un stadicn de 
dirt-track ...și acela prost gos
podărit !

Numai pofta de întrecere, 
pusă la grea încercare, și cura
jul competitorilor au făcut ca 
această nouă „tentativă" de 
concurs să se realizeze.

La competiție au participat 
sportivi din patru țări : Austria 
(2), Bulgaria (2), Cehoslovacia 
(2). România (10) și șase rezerve 
dintre speranțele motociclismu- 
lui nostru.

Lupta spectaculoasă, echili
brată a dat cîștig de cauză ceho
slovacului Majstr Zdenek, în
vingător autoritar în toate cele 
cinci manșe la care a partici
pat. El este posesorul unei teh
nici desăvirșite a virajelor (cu 
toată difîriilfntAM nîctAi

parte a tlmpu- 
putut descurca

• CU PRILEJUL UNUI CON
CURS _ de atletism desfășurat 
la Leningrad cunoscuta atletă 
sovietică Nadejda Cijova a a- 
runcat greutatea la 19,26 m. A- 
ceastă performanță este infe
rioară cu 46 cm recordului mon
dial, care-i aparține. Este pen
tru a treia oară in cursul aces
tui sezon cînd Cijova aruncă 
peste 19 m.

MERIDIAN
• TURNEUL INTERNATIO

NAL feminin de șah de la Si
naia a continuat duminică. In 
partida centrală s-au întîlnit 
Kușnir și Keller. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de re
miză. Dobson a cîștigat la 
Szota. Restul partidelor s-au 
terminat remiză, cu excepția 
întîlnirii Pogorevici — Heem- 
skerk, care s-a întrerupt.

tn clasament conduce Kușnir 
(U.R S.S.) cu 8 puncte, urmată 
de Keller (R.D.G.) cu 7,5 punc
te și Nicolau (România) cu 7 
puncte. Astăzi, se dispută parti
dele din runda a 12-a.

urma bulgarului Peter Petkov, 
a cărui comportare constantă 
i-a adus un binemeritat loc se
cund. O bună comportare a a- 
vut și „veteranul" Romulus 
Jurcă, care a ocupat un nespe
rat loc patru. După un debut 
„vijelios" Al Șinca, a trebuit, 
datorită inconstanței, să se 
mulțumească cu împărțirea 
locurilor V—VI alături de aus
triacul Alfred Sitzwohl. Reve
lația întrecerii a fost Ion Bo- 
bîlneanu, care, cu mai multă 
șansă, putea ocupa un Joc supe
rior celui obținut (VII).

Să sperăm că la viitoarea 
organizare a concursurilor de 
dirț-track vor fi luate măsuri 
mai operative și mai din „toată 
inima", nu ca azi, cînd . cinci 
trăgeau la lopată și douăzeci 
priveau. Nu încape nici un du
biu că nu-i este permis nimă
nui să se joace cu timpul liber 
al cetățeanului, fără să mai 

le



săptâmina pe glob del pejstie
LIBERALII ȘI ALEGERILE 

VEST-GERMANE
Congresul liberalilor a fost 

așteptat la Bonn cu un interes 
deosebit. în viata politică vest- 
germană, acestui partid, care, cu 
o bază de masă redusă osciiînd 
tn jurul a 10 la sută din alegă
tori, reprezintă cea mai mică 
fracțiune din Bundestag, ii re
vine un rol destul de important. 
Intii, pentru simplul fapt al pre
zenței sale în parlamentul de la 
Bonn, ale cărui mandate revin 
de ani întregi unui număr redus 
de partide (trei) — caro reușe-.c 
să depășească limita de 5 la sută 
din sufragii prevăzută de con
stituție : apoi, prin aceea că li
beralii sînt posibili parteneri 
guvernamentali (au și partici
pat, de altfel, la ultimul guvern 
Adenauer, ca și Ia guvernul Er
hard) ; în a! treilea rînd, pentru 
că, de la alcătuirea guvernului 
„marii coaliții**,  sînt singurul 
partid de opoziție în parlament. 
De la acest congres se așteptau 
elucidări in ce privește discipli
na si unitatea amenințată a rin- 
durilor partidului Cu ocazia a- 
legcrilor prezidențiale din mar
tie a.C., președintele partidului. 
Scheel, a reușit să strîngă in 
jurul candidatului social-demo
crat pe aproape toți Coi 84 de 
membri liberali ai Adunării fe
derale. Cu toate acestea, disen
siunile continuau să existe atit 
la stingă, unde intelectualitatea, 
dar mai ales „Tinerii democrați- 
(organizația de tineret a parti
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dului) manifestau tendințe vădit 
apropiate de cele aJe social-de
mne rații or (in landurile ELrensa 
șl Bavaria „conflictul cu tinere- 
tu]- a luat chiar forme deschi
se), cit si la dreaptă, unde, după 
votul liberal in Adunarea fede
rală pentru Heiuemaat*,  cițiva 
depui ați liberali ai tandtaxulm 
din Saxonia Inferioară au pără
sit partidul, treci nd la creștin- 
democrațî Formularea platfor
mei electorale nu constituia deci 
O simplă problem! tehnică, ri 
prevedea sau presupunea na 
aprig obiect de dispută polîtică- 
Desfășurarea congresului a ade
verit acest lucru, deși in cele din 
urmă linia moderatoare a con
ducerii partidului a căpătat ci>- 
tig de cauiă. Concesiile flente 
tendinței conservatoare din 
partid sînt vizibile mai ales iffi 
atenuarea pozițiilor promovate 
in ultimul timp de noua condu
cere în domeniul politicii exter
ne, Astfel, nici la acest enngres 
liberalii nu an inclus ia progra
mul lor reeuno-tșierea de către 
RF.G. a frontierei Oder-Neerer, 
iar o cerere a delegărilor orga
nizației die landul Hamburg a 
partidului, referitoare la recu
noașterea juridică a R. D. Ger
mane, a fost respinsă, platforma 
electorală cuprinrind fomtdarea. 
ceva mai puțin precisă, a nece
sității norm a Uzării re ta ții lor cu 
R.D.G. pe baza unei reglemen
tări negociate intre guverne.

Platforma liberală cere la

SFÎRȘITUL UNUI DIALOG
După patru ani, relațiile din

tre Marea Britanie și Rhodesia 
au fost rupte, punindu-sc ast
fel capăt unui dialog steril, pe o 
temă de vitală ițnportanță pen
tru poporul african Zimbabwe. 
(Dialog, de la care, Insă, prin
cipalul interesat a fost exclus). 
Ca urmare a referendumului pri
vind proclamarea republicii ți 
noua constituție care „legalizea
ză**  dominația celor 220 000 de 
albi asupra majorității de 4,3 mi
lioane de africani (sub forma a« 
partheidului de tip rhodesian), 
cea de a 13-a colonie britanică 
de pe continentul african iese 
de sub tutela coroanei britanice 
în condiții deosebite. înlocuirea 
drapelului britanic cu cg| rho- 
dfs'an a stîrîîit S*1  Broteste ii» 
Marea Britanie. Dar au fost 
destule acele guverne (mai ales 
din rîndul celor 27 de state din 
Commonwealth) care au acuzat 
guvernul laburist de slăbiciune 
și nehotărîre în adoptarea unor 
măsuri drastice în relațiile cu 
Rhodesia, deși însuți premierul 
Wilson a calificat cu vădită in
dignare noua constituiție ca fi
ind „rasistă**,  iar reprezentantul 
englez la O.N.U., lordul Caradon, 
certifica in cifre faptul că sanc
țiunile economice impuse aces
tei țări privează Marea Britanie 
de 44 milioane de lire anual. Șl 
totuși unele interpelări din Ca
mera Comunelor, ca cea a depu
tatului laburist Booth, publicată 
cu cîteva zile in urmă in ziarul 
TIMES in legătură cu unele \în-

zări de licențe industriale Rho- 
derieî impietează asapra rigaro- 
zilății acestor sancțiuni econo
mice. Proiectul întreruperii co
municațiilor telex și a altora 
care se găsește pe ma«a discu
țiilor gnvcmnlm britanie ■■ VI 
primi după cit se pare an răs
puns Imediat din partea oficia
lităților care se afli in situația 
de a manevra eu prudentă Intre 
atacurile conservatorilor, care 
fntr-o moțiune înaintată Came
rei Comunelor îl condamnau 
pentru „decizia mioapă de a în
chide misiunea din Salisbury, 
lipsindu-se astfel de mijloacele 
adecvate de a proteja interese
le britanice in Rhodesia" șt ce
rințele țărilor afro-asiatice, 
membre ale Consiliului de Se
curitate jare într-un preiect de 
rezoluție invitau Marea Brita
nie să ia „toate măsurile nece
sare, inclusiv folosirea forței, 
pentru îndepărtarea regimului 
rasist al iui Ian Smith din Rho
desia**.  Se știe că, marți seară, 
proiectul afro-asiatîc a fost res
pins deoarece nu a obținut decit 
opt voturi, neîntrunind cele 
două treimi necesare (Marea Bri
tanie și alte state apusene s-an 
abținut).

Pe plan internațional, reacți
ile negative de condamnare ■ 
politicii rasiste promovată la 
Salisbury, au fost înregistrate și 
fn cadrul inlilnirii de la LoodrZ 
a reprezentanților statelor mem
bre ale Common*  ral th-ului- Ce 
acest prilej s-a fost hotărî rea 
formării unui grup de lacra

iMarea Caa4i. Badtao.
JmaisHca, Kesșa. F*k? • șj 
Zambia] la speranța găsirii aar 
mijloace eficime de ia țări re ■

te demersori politice laa Smith 
a avut doar ua răspaas sfidător : 
MNu cred că mai poate exista 
vreo speranță pe pămiot pentru 
alte convorbiri ca Marea Brita
nie, Noi avem contactele noas
tre și ele ae dezvoltă foarte 
bine. Am mai trecut prin de-as
tea (sancțiuni economice — n.n.) 
și mâi înainte”. (INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE). Din 
convingerile aceluiași Ian Smith 
reiese că africanii vor dispune 
de forța economică necesară 
pentru a li se asigura drept de 
vot egal cu cel al albilor (căci 
noua „constituție" consfințește 
sistemul electoral bazat pe cen
sul averii) abia la sfîrșitul seco
lului XXI (!)-

Singurul in măsură să-și ape
re propriu] viilor este poparuJ 
african Zimbabwe. Ca cîteva 
zile înaintea referendumnlm. ta- 
tr-tro apel al Organizație’ V- 
ni Lății Afrir—e se arăta : ta
fața am«Eiio(ărîi iaiTlTiri de
fini ti te a aperthridalau. ponorul 
Zimbabwe na are tU aărgrrw 
decit reaxueața in mamă”- Cem- 
dițhle 4e lopti se oanagâ w 
grele. dar. «pe ranga m 
rămiae troaoă la aeee*  
mai: tacercM.

KMMN K IOTO*

a

în căutarea 
„Scorpionului"

BAT1SCAFCL ..TRI
ESTE-ir' a efectua; prima 
imersiune la locul unde. îa 
luna mai 1968. a dispărut sub
marinul nuclear american 
„Scorpion" cu 90 persoane la 
bord. Știrea a fost anunțata 
de cercurile maritime tun 
Ponte-Delgada (Insulele A- 
zore), dar nu s-a făcut nici o 
precizare asupra rezultatelor 
acestei prime scufundări.

Cercetările anterioare. în
treprinse de batiscaful 
zar“ prevăzut cu aparate fo
tografice de mare precizie, au 
permis localizarea unor păru 
ale epavei lui „Scorpion- Ia 
o adincime de 3 300 metri. 
Ministerul Marinei S.U_A. a 
hotărît ca batiscafu! ..Trieste 
II", aparținînd companiei 
„Westinghouse", să cor'-.nue 
cercetările. în vederea acestei 
operații sînt mobilizați 450 de 
oameni. între care 12 specia
liști electroniști însărcinați 
cu supravegherea echipamen
tului batiscafului.

Cauzele dispariției subma
rinului ..Scoryjon” nu sînt 
cunoscute, dar se crede că 
submersibilul a fost distra*  
de presiunea apei oceanului 
în cursul unei imersiuni la 
o adincime prea mare.

Incidentele 

de la Asuncion

Ciocniri violente

in Maiayezia
CAPITALA MALAYEZIEI, 

Kuala Lumpur, a fost din nou 
în ultimele 24 de ore scena unor 
ciocniri violente între elemente 
aparținînd unor grupări etnice 
diferite. în unele puncte ale ora
șului au fost semnalate incendii. 
Mai multe persoane și-au pier
dut viata în cursul incidentelor.

Principi la reteadirare a sfădeați Iar e<e ■■■tarea majoră
rilor de taxe șa rronațarro la aawngata redate re ca M la smă 
a bngeiolm desitoar școffî s^erieare. ZÂariszn avizaii dia ca
pitala paxacuavaaă relevă d. ta altîam a<m aai. redlacerej 
„pe parcars*  ■ foadoritar — si așa extrem de maci — destiaaie 
universităților a devenit a practică fiernată, practică aviod 
repercusiuni directe in lipsa arată a sUtar 4e canari și la
boratoarelor. ia ■□mărul mereu «abțiat de cadre didactice, ia 
recurgerea repetată la majorări de taxe. Amputările alocații
lor destinate învățăm in tul ui superior se fac, de asemenea, re
simțite în condițiile de viață ale studenților : numărul burselor 
e la proporții aproape fictive (IM de burse de stat la 12 Mi 
de studenți), iar puținele „restauranie“-cantîne studențești oferă 
masă unui număr total de 1 5M de studenți și aceasta la prețuri 
mereu mai ridicate (numai in decursul ultimilor doi ani uni
versitari, costul abonamentelor la cantine a fost dublat. în sfîr- 
țit (dar nu in ultimul rînd), o altă latură a protestului stu
dențesc se referă la amestecul permanent al poliției in univer
sități. la anularea in 1965 a autonomiei universitare și la dizol
varea, în urmă cu patru ani, a Federației naționale a studenți
lor paraguayeni.

Urmare directă și reflectare a greutăților cu care slnt con
fruntați în Paraguay tinerii dornici să frecventeze cursurile 
universitare, recrudescența mișcării protestatare a studențimii 
paraguayene reflecta un sfârșit de an universitar încordat in 
țara de la «ud de Rm Grande.

P. NICOARA

Șoseaua care duce spro 
Riga, străjuită de păduri bo

gate și umbroase, îți dâ a- 
cum, în zilele solstițiului de 
vară, mai sugestiv parcă de
cit oricînd, imaginea curată 
și fidelă a ținuturilor nordi
ce. Acea liniște odihnitoare, 
acel freamăt de codru plin 
de poezie si generator de 
gînduri nostalgice, își găsește 
în această parte a Uniunii 
Sovietice puternice rezonan
te și in viafa cotidiană. O 
viată mai calmă, oameni 
mai puțin grăbiți, un timp 
care îți dă senzația câ se 
scurge mai încet decit în alte 
mari orașe — toate acestea 
la un loc creează o ambianță 
caldă și ospitalieră, care, îm
preună cu întregul oraș, — 
o adevărată cronică a țării

lui zid de apărare sau bise
ricile cu turnurile semețe, a 
căror arhitectură îmbină sti
lurile cele mai diverse — ro
man, gotic, al renașterii, 
baroc — reușind printr-o fe 
ricită alternanță și îmbinare 
să îneînte privirea, să odih
nească ochiul. Dintre toate 
construcțiile trecutului, cea 
mai monumentală și plină 
de forță este Domul « 
temelie a fost pt 
1211. O recentă 
i-a respectat form 
riguroase, dar i 
timp pline de graf 
în care vitraliile f 
lumină policromă, 
nată de o gigan 
care, prin cele 6 7L 
buri ale sale este 
în Europa doar de

NOTE DE DRUM DIN U.R.S.!

întiinire cu Riga

fa

Lupte viole He
in Vietnamul de Sud

Dizolvarea Iritate m Sudan
LUA-MUM —

CuieL.J Erj—rr a LuCădt &- 
zestrea parțială a i~7 niMfii bn 
cccduLu arimimitixtive tribale, 
care indepimesc funcția de auto
ritate executivă suprema locala. 
Aceste consilii erau investite cu 
tzaputennciri de a strîage impo
zitele și menținerea ordinii. Ele 
mai a\tau dreptul de a aproba 
hotâririle tribunalelor locale, fi
ind conduse de șeicî influenti 
din diferite triburi.

Aceasta structură, creata încă 
de fosta adminict-rație colonială 
endeză, va rămîne. deocamdată, 
în rigoare în regiunile vestice-

Ta locul consiliilor tribale di- 
snr fi constituite organe 

admxinstrriire gtr.ernamentale.

Da Mowwa. mbW Jkl G». 
că f»

\eraoi proitztr.-j hacreazA b e- 
cabocam unei referme irut.

• Non] guvern al Sndaaalni 
Intențioaeară xa ducă o politică 
externi de neangajare. a decla
rat în cadrul unei conferințe de 
presă ministrul sudanez al agri
culturii, Mohamed Nur, aflat in 
Tanzania într-n vizită oficială. 
Referitor la situația internă a 
țării, ministrul sudanez a acuzat 
vechiul regim de a fi încercat să 
rezolve prin forță aspirațiile la 
autonomie ale regiunilor sudice 
ale țării. EI a arătat Că noua 
politică a guvernului a găsit un 
puternic ecou in sinul popu
lației sudice.

pe
■ ÎNTBI 23 si 27 IUNIE a a- 

v-z: tar ta Prag» cea ăe-a ăana 
taz^Mre a regirenraiautSar ar- 
MWlar acatetae *artiri»aaie  la 
TratalM le ta Varoavia. ctm- 
emti SStaaetar ătabictire militare.

ilca>r».
Aelegatii K P.

S. Cebaalaxaeâ.
K- P. Palaaă.

• MINISTRUL ISRAELIAN 
ri afacerilor externe, Abba E- 
ban, a plecat duminică spre 
Nairobi (Kenya) după ce a fă
cut o vizită de dtouă zile în U- 
ganda. Eban a avut convorbiri 
cu președintele ugandez. Milton 
O bote, și cu ministrul afacerilor 
externe. Sam Odaka, consacrate 
raminăni situației din Orientul 
Apropiat p relațiilor dintre cele 
dooă țări. El întreprinde in pre-

Înscrisă în monumentele sale 
de piatră — face din capita
la RS.S. Letone “'^are 
dină de originali
resc.

Înainte de a | 
R ga facem un 
la Sclaspils. Aic 
mens platou, I 
inh<netor pădu 
wiesMceni și 
frvnfirxf și ping 
se'eo naturii « 

de om, 
de-ci doiieo ră 
OCUpanț^i nazir 
xct «n imtrj 
cenftrme uode 
w-r»oa« £«<*■  1 
ic-i ’-n *sew  
taA>x» un 
etwap ex scul 
<&<«■ păduri 
be-oâ de 
c—□ ricato
c -.?oare, i 
bc‘ă‘*«  unei 
Su-’-.l e. pu 
un ad«vâroT 
tru a ț*ne  ir 
r^’o o"-. 
an- : ~ ww!î încerca să a-

orgă a Catedralei din 
Reims.

Vechea Rigă — „Vecriga" 
după numele său leton, 

“--‘x insulă cu

•* ri centrale telefonice.
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Riga este mîndră de vîrsta 
ei : 768 de ani. Despre foi- 
tăreața întemeiată la înce
putul secolului al 13-lea și de- 
sâvîrșită de-a lungul a două 
veacuri, mai depun și astăzi 
mărturie rămășițele vechiu-

Taimc
noua Rigă stau și rămîn aia 
furi împărtășindu-și vizitato
rului, istoria plină de mari 
evenimente, perspectiv" 
viitor bogat în împlinii

MIRCEA MOAR

S O LI E3I

ETIOP1A. Clădirea în care își are sediul Organizația Unității 
Africane la Addis-Abeba

zent m tumen în mai multe țări 
âm Africa răsăriteană pentru a 
ezțmne poziția guvernului israe- 
haa ta legătură cu conflictul din 
Orifr.tr.! Apropiat.

• AGENTLK MJE.X. annnt' 
ti MosinJ orientini naționale 
al R-A.U- Mohamed Favek, va 
pleca la 30 nmie într-un tumen 
prâtro serie de țări africane. In 
caktate de reprezentant personal 
ri prețedintrhn Nasser, el va 

șefilor Statelor Burrmdi, 
Tikqdu, Zambia. Kenya, So- 
taa-fc*  p Uganda mesaje in care 
erte expus punctul de vedere ri 
R-A-U. asz^n cri» din Orien
tul ApropuL

O declarație a lui 
Gustav Heinemann

CfSTAV HEINEMANN, care 
va fi instalat marți ca pre
ședinte al RJF. a Germaniei, in 
taenl lai Heiarich Liibke, » 
declarat ia ir-un interviu acordat 
revistei JDer Spiegel*  că se va 
■pane «ricărei intenții de a se 
echipa forțele armate vest-ger- 
mane cu arme nucleare. El a 
adăugat că mai curind va de
misiona decit să semneze o lege 
care va permite R.F. a Germa
niei să pună un deget pe trăga
ciul nuclear.

Heinemann s-a opus, de ase
menea, unei propuneri a Parti
dului Liber democrat privind 
alegerea președintelui prin su
fragiul universal, arătind că 
aceasta nu ar fi în conformitate 
cu constituția.

• GUVERNUL S.U.A. a de
semnat comisia care urmează să 
ducă tratative cu Uniunea Sovie
tică în problema limitării armelor 
nucleare. Comisia, compusă din 
cinci persoane, va fi condusă de 
Gerald Smith, directorul Agen
ției pentru dezarmare și control 
asupra armamentelor. Potrivit a- 
genției U.P.I., din comisie face 
parte și fostul ambasador ameri
can la Moscova, Llewellyn 
Thompson.

Heyerdahl 
la jumătatea cursei

EXPLORATORUL NORVE- 
GIAN Thor Heyerdahl a trans
mis într-un nou mesaj adresat 
ziarului egiptean „Al Ahram" 
că expediția sa transatlantică se 
desfășoară fn bune conditiuni, 
in ciuda faptului că nava a avut 
de înfruntat furtuni puternice 
Heyerdahl, care a părăsit por
tul marocan Saffi Ia 25 mai, a 
parcurs pînă în prezent aproxi
mativ jumătate din distanta care 
II separă de coastele latino-a- 
mericane — obiectivul final al 
călătoriei.

• CASA DE CULTURA din 
Thonon-les-Bains (Haute Sa
voie) a găzduit o serie dc 
manifestări consacrate apro
piatelor Zile ale culturii ro
mânești, ce vor avea loc aici 
în luna august. Cu acest pri
lej au fost ținute două con
ferințe de presă, armate de 
o selecție de filme româ
nești de scurt metraj. Mai 
multe personalități din loca
litate, printre care și subpre
fectul H. Beaud, au vorbit 
despre România. La aceste 
manifestări au asistat un nu
măr mare de ziariști și re
prezentanți ai televiziunilor 
franceză și elvețiană, precum 
$î un numeros public.

• ULTIMII MINIȘ: 
măr de șapte, repreze 
unea Telengana în gu 
tului indian Andhr 
și-au prezentat sîmb; 
în sprijinul mișcării 
Alți doi miniștri se 
din guvern anterior.

în ultimele 24 de i 
loc în acest stat indi 
dente violente. La H 
Secunderabad politi 
din nou focul asu 
strantllor. Numărul 
nu a fost dat însă

• IIONDURASU 
VADORUL au acc 
dierea miniștrilor < 
din Costa Rica, Ni 
Guatemala în conf 
a izbucnit între ele 
ciorile de fotbal cai 
recent reprezentat} 
două fărî. Tn prezei 
miniștri se află îl 
Salvadorului.

După cum s-a ma 
relațiile diplomații 
Honduras sl Salvad 
rupte după aceste

Pregăti
pentru aselc
ASTRONAUTUL E 

DRIN, unul din 
membri ai echipaji 
spațiale „Apollo-11" 
lansată la 16 iulie î. 
Lunii, și care împreui 
Armstrong va efectua 
acestui zbor prima a 
a realizat cu succes o 
mulare a alunizării 
unui modul lunar din 
pe care îl va manevra 
misiunii. Exercițiul, u 
acest gen pe teren ack.iucm.ot, d 
avut loc Ia baza aeriană Lan
gley din statul Virginia. Ceilalți 
doi astronauți își continuă pre
gătirile la centrul spațial din 
Houston (statul Texas). Cu toții 
urmează să sosească duminică 
seara la centrul de lansări spa
țiale de la Cape Kennedy unde, 
începînd de luni, își vor con
tinua pregătirile la locul lan*  
sării.

Orifr.tr

