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VIZITA PREȘEDINTELUI în Editura politică

HNCHEIEREA LUCRĂRILOR

■

SESIUNII MARII
ADUNARI NAȚIONALE

REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ,
a apărut : 
NICOLAE

GENERAL JEAN BEDEL BOKASSA
începînd de sîmbătă este 

oaspete al României președin
tele Republicii Africa Centra
lă, generalul Jean Bedel Bo- 
kas. . La invitația președin- 

de Stat, 
președin- 

african e- 
oficială de

telcfi Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, 
tele tînărului stat 
fectuează o vizită 
șase zile (11—16 iulie) în țara 
noastră. Această vizită ilustrea
ză încă o dată politica activă a 
țării noastre de statornicire și 
dezvoltare a unor relații de 
colaborare cu toate țările lu
mii, indiferent de regimul lor 
social, de prietenie și cooperare 
cu tinerele state independente ; 
ea evidențiază dorința ce
lor două țări de a se cu
noaște mal bine, de a stabili 
contacte la cel mai înalt ni
vel, vizînd lărgirea cooperării 
constructive în domeniile eco
nomic, politic, cultural, adu- 
cînd, totodată, o contribuție 
importantă Ia cauza păcii și 
înțelegerii internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul internațional ,,Bucu- 
rești-Otopeni“. încadrate de 
drapelele de stat ale celor 
dfuă țări, pe frontispiciul pa
vilionului oficial se aflau por
tretele președintelui Republi
cii Africa Centrală, general 
Jean Bedel Bokassa, și pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. Pe 
mari pancarte erau înscrise u- 
rările i „Bun venit Excelenței 
Sale președintele 
Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa 1", 
iască prietenia dintre popoa
rele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Africa 
Centrală 1“.

în întîmpinarea înaltului 
oaspete au venit președintele 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Dumi-

Republicii 
generalul 

„Tră-

tru Popa, primarul general al 
Capitalei, Iosif Banc, Mihai 
Marinescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Pe aeroport se aflau, de a- 
semenea, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau de față ambasadorul 
Republicii Africa Centrală în 
Republica Socialistă România, 
Alberto Sato, alți șefi de mi
siuni diplomatice și membrii 
Ambasadei Republicii Africa 
Centrală.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Jean Bedel Bokassa 
este salutat de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
își strîng mîinile cu cordiali
tate.

Mii de bucureșteni au a- 
clamat pe cei doi pre
ședinți care au răspuns 
cu căldură salutului locui
torilor Capitalei veniți în 
întîmpinarea înaltului sol al 
Republicii Africa Centrală, țară 
față de care poporul român nu
trește sentimente de stimă și 
simpatie și se bucură de succe
sele obținute de ea pe calea 
dezvoltării, a consolidării inde
pendenței economice.

Președintele Republicii A- 
frica Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, însoțit de 
Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, și de 
suita oficială ce i-a fost atașa
tă, a plecat, sîmbătă după- 
amiază, cu un avion special, 
într-o călătorie pe litoral.

Marea și întinsa plajă a cu
noscutei stațiuni balneo-clima- 
terice Mamaia freamătă de 
lume. Aici se află o parte din 
cei peste 64 000 de turiști care 
își petrec în prezent vacanța pe

(Continuare în pag. ll-a)

CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Plenara 
Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român 

din 8—9 iulie 1970

■ Sîmbătă dimineața au con-
■ tinuat, în ședință plenară, lu- 
B crările Marii Adunări Națio-
— nale.

In sală se aflau deputății 
• Marii Adunări Naționale, pre-
■ cum și numeroși invitați —
— conducători de instituții cen- 

trale și organizații obștești,
B activiști de partid și de stat,
■ personalități ale vieții știin-
■ țifice și culturale, ziariști.
B Erau prezenți de asemenea, 

printre invitați, șefi ai misiu- 
" nilor diplomatice acreditați în
■ România, precum și cores-
■ pondenți ai presei străine.
B La intrarea în sală, condu- 

cătorii partidului și statului
■ sînt întîmpinați cu vii și în-
■ delungi aplauze. în loja din
■ dreapta incintei iau loc to- 
B varășii Nicolae Ceaușescu,

Ion Gheorghe Maurer, Emil 
“ Bodnaraș, Paul Niculescu-
■ Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
H ghe Rădulescu, Virgil Trofin,
H 
n 
M

Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgâ- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popescu Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă iau loc 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței sînt des
chise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
deputatul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
prezintă expunerea la pro
iectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de 
lege, emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale. Ra
portul Comisiei juridice la a- 
ceste proiecte de legi a fost 
prezentat de deputatul Nico- 
lae Guină, secretarul Comi
siei juridice.

Supuse votului secret cu 
buletine, decretele cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale au 
fost aprobate de deputați.

Deputatul Augustin Alexa, 
procurorul general al Repu
blicii Socialiste România, a 
prezentat apoi expunerea la 
Raportul despre activitatea 
desfășurată de organele 
Procuraturii în anul 1969.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, deputatul Emi- 
lian Nucescu, președintele Tri
bunalului Suprem, a prezen
tat expunerea la Darea da 
seamă asupra activității Tri
bunalului Suprem în anul 
1969.

Raportul 
la ultimele 
pe ordinea 
zentat de

Comisiei juridice 
două puncte de 
de zi a fost pre- 
deputatul Traian 

(Agerpres)
(Continuare în pag. ll-a)

IN ACTUALITATE, RECOLTA 1970

O DUMINICĂ
A COMBINELOR,

O D UMINICĂ
A SPICELOR

în lanurile de grîu al« Ilfo-
■ vului, săptămîna de lucru a
■ fost prelungită cu Încă 16 ore... 
B Exceptînd doar o zonă restrîn-
— să unde a plouat, aseară. în a- 

pusul soarelui, combinele —
■ cele aproape trei mii de com-
■ bine ale județului — încă nu 
I fuseseră aliniate, după tradi-
— ție, în marginea lanurilor de- 

venite miriști, iar cosașii bă-
■ teau ultima gură... Aproape
■ zece mii de tineri au partici-

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Sîmbătă la ora 15,00 preșe

dintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel 
Bokassa, a făcut o vizită pro
tocolară președintelui Consi
liului de f 
Socialiste 
Ceaușescu.

O gardă 
tat onorul 
tului oaspete la Palatul 
siliului de Stat.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Manescu, 
președinte al Consiliului 
Stat, Constantin 
cretarul Consiliului 
Corneliu Mănescu. 
afacerilor externe 
Almășan, ministrul 
miniere și geologiei.

Oaspetele a fost însoțit 
Ange Patasse, ministru

Stat al Republicii 
România, Nicolae

militară a prezen- 
la sosirea înal- 

Con-

vice- 
de 

Stătescu, se
de Stat, 
ministrul 

și Bujor 
industriei

de 
de

stat însărcinat cu dezvoltarea, 
Nestor Kombot-Naguemon, mi- ■ 
nistrul afacerilor externe, Hen- " 
ri-Paul Boundio, ministru, 
delegat la președinția Repu- 
blicii, însărcinat cu secretaria
tul» guvern ului și Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Afri- d 
că Centrală în Republica So
cialistă România. _

întrevederea s-a desfășurat ■ 
Intr-un climat de cordialitate.

După întrevedere, președin- ■■ 
tele Consiliului de Stat, ® 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat 
președintelui Republicii Afri - M 
ca Centrală, Jean Bedel Bokas- ™ 
sa, ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I. d 

Felicitînd călduros pe preșe
dintele Republicii Africa Cen- » 
trală cu ocazia conferirii înal- "

BRIGADA „SCÎNTEII 
TINERETULUI“ 

COȘOVEANU, 
TRONAC, 
CIOBOATĂ,

TRANSMITE:

• N.
• L
• C.

•’.-V șv-- ,<

SÌNTEM

(Continuare în pag. ll-a)

pat activ, cu rezultate bune, 
la „campania pîinii“, lucrînd 
pe combine și prese de balo
tat, la eliberatul terenului, la 
semănatul culturilor duble și 
mai ales Ia strînsul spicelor 
scăpate rabătoarelor. Cifrele 
ce sintetizează munca zilei de 
ieri, reflectă hărnicia și hotă- 
rîrea celor din partea locului 
de a înmagazina fără pierderi 
noua recoltă l griul de pe cinci 

I

mii de hectare înmagazinat; 
2 100 hectare arate și însămîn- 
țate cu culturi duble, cîteva 
mii de kilograme grîu expe
diate în magazii ca urmare a 
acțiunii de stringere a spice
lor.

Dia de dimineață, ne-am a-

(Continuar« In pag. ll-a)

GH. FECIORU

Socialismul
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Pe șantierele din Brașov, aprecieri
unanime pentru participanfii la

acfiunile voi unt ar-patrioti ce

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

JOCUL
IELELOR“

CLASAMENT

(Continuare în pag. a IlI-a)

1. U.T.A. 27 17 3 7 48—36 37
2. RAPID 28 13 9 6 38—28 35
3. STEAUA 27 14 5 8 54—31 33
4. DINAMO BUCUREȘTI 27 14 3 10 49—36 31
5. JIUL 28 13 4 11 35—33 30
6. UNIVERSITATEA CLUJ 30 9 10 11 40—37 28

7—8. STEAGUL ROȘU 27 11 6 10 33—34 28
7—8. UNIVERSIT. CRAIOVA 27 11 6 10 35—36 28

9. DINAMO BACĂU 27 9 10 8 34—39 28
10. FARUL 27 11 5 11 38—38 27
11. F. C. ARGEȘ 27 10 6 11 45—40 26
12. PETROLUL 27 9 7 11 29—34 25
13. POLITEHNICA 27 11 2 14 34—34 24
14. C.F.R. CLUJ 27 9 6 12 26—40 24
15. CRIȘUL 27 8 5 14 32—43 21
16. A.S.A. TG. MUREȘ 28 3 7 18 18—49 13

In pag. a IlI-a :
• FOTBAL: 
RIFICĂRILOR 
promovat în 
CAIAC-CANOE : 
pe apele... 
NATAȚIE : 
„europenelor“
• SCRIMA : 
tarii pe planșe 
TISM : „Lunga 
binte“... atletică ! i 
sportive din țară

hotare

ETAPA CLA- 
• Cine a 

divizia B ? 
Caligrafie 

Snagovului. • 
Test înaintea 

de sărituri 
mini-mușche- 

• ATLE- 
vară fier- 
• Alte știri 
și de peste

Cine ar fi acordat, la începutul campionatului, un 
minimum de șansă echipelor Rapid sau U.T.A., bla
mate de propria lor comportare în „cupele continen 
tale“ ? Și iată că acest „joc al ielelor“ care e fotbalul, 
acest „infern indiscutabil“ — cum se dovedește a fi 
pentru echipele noastre campionatul național — a reu
șit și de această dată să-ntoarcă pe dos orice prezumții, 
fie ele savante sau năstrușnice. Revenită pe linia de 
plutire după „Complexul Legia“, echipa lui Coco Du- 
mitrescu a descoperit în piciorul Iui Otto Dembrovschi 
argumentele atît de necesare pentru a ne convinge că 
istoria aceea tristă a fost un accident, că la Arad s-a 
jucat și se va juca întotdeauna un fotbal serios, au
tentic, demn. Ce altceva poate demonstra senzaționala 
ei ascensiune din returul campionatului ? Măcinîndu-și 
șansele și forțele între ele, cele trei „mari“ bucureștene 
vor fi nevoite, se pare, și-n acest an să se descopere 
cu respect în fața unui rival mai constant, mai con 
știincios, care nu vede în fotbal un joc de artificii ci, 
dimpotrivă, o disciplină umană — însemnînd, deci, 
travaliu și responsabilitate — mai mult poate decît o 
disciplină sportivă în sine : Plămădită din același aluat, 
guvernată de aceleași principii, „orchestra“ din Valea

...Adamo, Edith Piaf, Tom Jo- 
nes, Asnavour... Discurile trec 
din mină în mînă. „Tu ce ai 
adus ?“ „Ai reparat magneto
fonul ?“ „Mătușa-ta îți mai dă 
barca pneumatică ?“ Grupurile 
de liceeni brașoveni printre care 
ne aflăm așteaptă în fața ghi- 
șeului B.T.T. eliberarea bilete
lor de plecare : o ultimă sem
nătură pe foile de drum, o ulti
mă trecere în revistă a recuzitei 
de vacanță și...

— Căutați-ne la mare !
După primul act al vacanței 

— zile de lucru pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice — e- 
levii Liceului nr. 3 din Brașov 
porneau la drum către noi îm
pliniri și bucurii estivale, ne
răbdători să ridice pentru 14 zile 
marele pavoaz al taberei la Nă
vodari. Duceau cu ei satisfacția 
de a fi cîștigat laudele benefi
ciarilor pentru străduința cu 
care lucraseră timp de două 
săptămîni la amenajarea parcu
lui de la Uzina „Tractorul" la 
darea în folosință a bazei spor
tive a școlii și purtau cu mîn- 
drie laurii de învingători pe care 
echipa de handbal a liceului lor 
îi cîștigase la meciul de baraj 
pentru calificarea în divizia șco
lară de juniori.

Pentru elevii școlilor profesio
nale și ai liceelor din județul 
Brașov zilele trecute au însem
nat bilanțul general al șantiere
lor de muncă voluntar-patrio- 
tică ale vacanței. Traduse în. 
limbajul consacrat al cifrelor, 
acestea însemnau 250 000 ore de 
muncă efectuate la construirea 
pasajului Bartolomeu, la cămi
nele școlare, la drumurile, ștran
durile, bazele sportive și parcu
rile din județ, pe ogoarele 
I.A.S.-urilor și C.A.P.-urilor la 
întreținerea- culturilor, strîngerea 
finului, defrișări de arborete. 
După acest prim bilanț, urmea
ză secvențe ca cele surprinse la 
începutul reportajului. Dar a- 
ceasta nu înseamnă că șantie
rele muncii voluntar-patriotice 
și-au închis porțile. Chiar ei, e- 
levii, vor continua să adauge și

(Continuare în pag, ll-a)

Una dintre problemele care ou obsedat cel mai mult 
conștiința omului modern a fost aceea care privea un 
viitor mai luminos al omenirii. După milenii de suferințâ 
și de injustiție, s-a crezut că putem spera la o ameliorare 
a stării noastre, cel puțin din punct de vedere al aspectu
lui social. Așa s-a născut idealul socialist. Thomas Mann 
scria odată că „Socialismul răspunde unei exigențe a con
științei morale", subliniind faptul că el a apărut în istorie 
din nevoia de dreptate socială. Formularea cea mai cuce
ritoare și mai justă din punct de vedere moral a fost în
treprinsă însă de întemeietorii socialismului științific, de 
Marx și Engels. în Manifestul comunist se spune că ideea 
socialismului decurge din raporturile de fapt care apar 
în lupta de clasă. Pentru prima oară știinta este aplicată 
riguros la viața socială, încît August Bebel, cunoscutul 
fruntaș al mișcării muncitorești germane, putea să afirme: 
„Socialismul este știința aplicată la toate domeniile acti
vității umane". Fascinația mesajului generos al ideilor 
socialiste este astăzi tot mai puternică, cu atît mai mult 
cu cît o parte a țărilor de pe planetă au un regim politic 
care își propune realizarea celor mai înalte exigențe mo
rale și sociale ale sistemului imaginat de atîția gînditori 
excepționali.

Socialismul este identic cu progresul social, idee car« 
Bare să fi fost enunțată pentru prima oară de Proudhon.

in punctul de vedere al marxismului, această accepție a 
fost menționată, așa cum am subliniat mai sus, în Mani
festul comunist, unde progresul era văzut ca o eliberare 
a proletariatului din starea în care se afla în capitalism. 
Clasicii socialismului științific deschideau în acest fel o 
perspectivă a societății fără clase. Este aspirația supremă 
a socialismului, care se realizează astăzi în țara noastră 
ca politică de stat.

în al doilea rînd, socialismul înseamnă o stare de spirit, 
semnifică noblețea sufletească și capacitatea de sacrificiu 
pentru societate, devoțiune față de cauza generală. Inte
resele sociale sînt considerate drept supreme, în numele 
lor individul se supune unor imperative morale care pre
țuiesc mai mult decît viața. în condițiile individualismu
lui modern, această concepție poate să stîrnească nedu
meriri, ea a fost preluată totuși de către gînditorii socia
liști de la marii oameni care s-au ocupat de probleme 
sociale. încă din antichitatea greacă, leagănul civiliza
ției europene, s-a considerat că libertatea și demnitatea 
individului există numai în legătură strinsă cu libertatea 
și demnitatea cetății, fără ele însemnînd mai mult o 
rătăcire amăgitoare, o compensație pentru vanități 
meschine. Socialismul a preluat din gîndirea europeană 
tradițională această aspirație pentru viata comunitară, 
încredere în posibilitățile afective ale marilor colectivități.

în al treilea rînd, avem de a face cu un concept elp- 
borat riguros, dominant în științele de astăzi ale socie
tății, în care geniul lui Marx a spus cuvîntul hotărîtor s 
el privește un „principiu obiectiv al ordinii sociale", 
cum s-ar spune în economia politică, și afectează repar
tiția bunurilor sociale, tinzînd către anularea inegalității 
de clasă și suprimarea exploatării. Acest tip de societate 
presupune desființarea proprietății private a mijloacelor 
de producție, implică dirijismul economiei și dezvoltarea 
planică.

Socialismul ar fi deci credința în progresul social și 
în posibilitățile de îmbunătățire a raporturilor umane, 
capacitate de sacrificiu pentru societate și generozitate 
sufletească, suprimarea exploatării omului de către om 
și repartiție justă a bunurilor sociale. Același Tho
mas Mann scria că din postularea exigențelor de na
tură morală ale socialismului decurge faptul că el este 
„în mod esențial o problemă de politică internă". Obser
vația lui mi se pare subtilă și cred că ea trebuie reținută. 
Fără a neglija obligațiile internaționale care decurg din 
actuala circumstanță istorică, conducerea de azi a Româ
niei răspunde unei vocații naționale a Partidului Comunist 
Român, ceea ce reprezintă în mod hotărît un punct de 
vedere în conformitate cu cele mai înalte exigențe ale 
socialismului.

S Ç
s s
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VIZITA PREȘEDINTELUI Deschiderea et CRONICA FILMULUI
Universității

REPUBLICII AFRICA populare o

de vară

CENTRALĂ, GENERAL „Nicolae
Iorga** (Urmare din pag. I)

JEAN BEDEL BOKASSĂ
(Urmare din pag. I)

litoral. Avînd cunoștință de 
scurta prezență în stațiune a 
președintelui Republicii Afri
ca Centrală turiștii aflați pe 
plajă îi ies în întîmpinare, fac 
semne prietenești.

Călătoria pe litoral a conti
nuat de la Mamaia la Con
stanța prin stațiunile Eforie 
Nord și Sud, pînă la Manga
lia, reședința de o zi a oaspe
ților.

Președintele Republicii Afri
ca Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, însoțit de 
Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, pre
cum și celelalte persoane ofi
ciale africane s-au înapoiat 
duminică seara în Capitală, 
după o vizită făcută pe litoral.

Oaspeții au vizitat în timpul 
șederii pe țărmul românesc al 
Mării Negre, stațiunile Ma
maia, Eforie-Nord, Eforie-Sud, 
Mangalia și orașul Constanța.

Ei au fost întîmpinați în 
timpul vizitei cu cordialitate 
de locuitorii județului Con
stanța, de turiștii aflați pe 
litoral.

La plecare, pe aeroportul 
Mihail Kogălniceanu, preșe-

dintele Jean Bedel Bokassa a 
fost condus de Petre Ionescu, 
președintele Consiliului popu
lar al județului Constanța, de 
alți reprezentanți ai organe
lor locale de stat.

(Agerpres)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
(Urmare din pag. I)

distincții, președinteletei
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că aceasta constituie un sim
bol al prieteniei dintre cele 
două popoare, al viitoarei co
laborări în toate domeniile de 
activitate.

Președintele Republicii Afri
ca Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, a înmînat apoi 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
„Marea Cruce a Ordinului

pentru Merit al Republicii 
Africa Centrală“.

Felicitînd, la rîndul său, pe 
președintele Consiliului de 
Stat al României pentru înalta 
distincție conferită, președin
tele Jean Bedel Bokassa a 
arătat că schimbul acestor 
înalte decorații simbolizează 
prietenia sinceră și colabora
rea dintre cele două țări.

După solemnitate cei doi șefi 
de stat și oficialitățile prezente 
la ceremonie s-au întreținut 
cordial.

B Ionașcu, președintele Co- 
misiei. •

La discuția generală asupra
■ rapoartelor celor două orga-
■ ne centrale de stat au luat 
H cuvîntul deputății Emil Bobu,

prim-secretar al Comitetului 
“ județean-Suceava al P.C.R.,
■ președintele Consiliului popu- 
B lor județean. Ioan Demeter, 
g prorector al Universității

,Babeș-Bolyai“ din Cluj, și
■ Anton Breitenhofer, redactor- 
g șef a] ziarului „Neuer Weg“.

După încheierea discuției, 
“ deputății au adoptat în una-
■ nimitate următoarea hotărîre 
B pentru aprobarea activității 
I Procuraturii și a Tribunalului

Suprem
Marea Adunare Națională,

■ dezbătind Raportul procu- 
B rorului general și Darea de 
g seamă a Tribunalului Suprem

cu privire la activitatea des- 
“ fășurată în anul 1969.

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul 

_ procurorului general și Darea 
“ de seamă a Tribunalului Su-
■ prem privind activitatea des- 
B fășurată de către organele 
g procuraturii și instanțele ju- 
_ decătorești în anul 1969, pre- 
_ cum și măsurile propuse în

La Vălenii de Munte s-au des
chis duminică cursurile celei de-a 
treia ediții a Universității popu
lare de vară „Nicolae Iorga“, care 
vor dura pînă la 25 iulie.

Programul din acest an, intitu
lat „Creația umană la răspîn- 
tia dintre două decenii“, prezintă 
cursanților realizările cele mai de 
seamă ale științei și culturii de
ceniului al VII-lea.

Ca și la edițiile precedente ale 
Universității populare de vară 
„Nicolae Iorga“, expunerile și 
simpozioanele se îmbină armo
nios cu programe de filme docu- 
mentar-științifice și artistice, cu 
vizite și excursii documentare 
la obiective industriale, muzee, 
locuri și monumente istorice.

La deschiderea cursurilor ac
tualei ediții a Universității popu
lare de vară de la Vălenii de 
Munte, cursanții au fost salutați 
de Ion Moraru, vicepreședinte al 
C.S.C.A. în continuare, acad. Re
mus Răduleț, rectorul Universi
tății populare București, a expus 
prelegerea „Pe drumul spre o e- 
ducație permanentă“, după care 
prof. dr. Ion Stoian, rectorul A- 
oademiei de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu“ a con
ferențiat despre „Știința și arta 
conducerii vieții sociale. P.C.R. — ■ vederea îmbunătățirii conți, 
conducătorul poporului român 
pe drumul societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

octivitate, pentru promovarea 
principiilor de justiție și echi
tate socială, educarea cetățe
nilor în spiritul respectării 
legilor și al întăririi ordinii 
de drept socialiste.

La amiază, o dată cu înche
ierea acestei ultime ședințe 
plenare, lucrările celei de a 
patra sesiuni a celei de a șasea 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale au luat sfîrșit.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

BRIGADA „SCÎNTEII 
TINERETULUI“

• N. COȘOVEANU,
• I. TRON AC,
• C. CIOBOATĂ,

„SÎNTEM MULȚUMIȚI

■ nue a muncii de înfăptuire a 
g justiției.
_ Procurorului general și pre- 
“ ședintelui Tribunalului Su- 
® prem le revine îndatorirea ca,
■ împreună cu ministrul jus- 
g tiției să asigure, potrivit corn-

petenței lor, înfăptuirea tutu- 
— ror măsurilor necesare pentru 
B aplicarea corectă și unitară a
■ legii în toate domeniile de

TRANSMITE : DE MUNCA STUDENȚILOR“ ■ Sărbători de

într-un orășel din Ungaria, în 
zilele războiului, familia T6t are 
plăcerea să găzduiască, pentru 
un timp, pe comandantul fiului 
lor aflat pe front... Așa începe 
piesa lui Istvan Orkeny, după 
care Zoltan Fabri, decanul de 
vîrstă al cineaștilor maghiari, a 
realizat filmul „Familia T6t“.

După ce l-am văzut exersînd 
neutru pe un text clasic „Copiii 
din strada Păi“ de F. Molnar,

maior este un mare eveniment. 
Neașteptatul „erou“ infirmă pre
conceputele păreri ale localnici
lor despre bravură, pentru că per
sonajul aureolat cu toate poncifelo 
(...luptă corp la corp... explozii.., 
ura 1) nu-i decît un om sfîrșit, 
neurastenic, pentru care și „mi
tomania“ e o bravură interzisă.

Pînă la acest punct filmul e o 
parodie dar — ca și în „Post- 
sezon“ — adevărata față a lu-

'A

FAMILIA TOT
Zoltan Fabri ne aduce aminte 
în acest film de vehemența sa
tirică, cu puternice accente so
ciale, din „Post-sezon", penulti
mul film al său, văzut pe ecra
nele noastre.

Ce se întîmplă acum în acest 
film ? într-un alt loc unde nu 
se întîmplă nimic, într-un oră
șel cu existență larvară, unde 
nici războiul n-a pătruns decît 
sub forma scrisorilor primite de 
la tinerii plecați să lupte și să 
moară zadarnic, sosirea unui

Al 6-lea Festival național

de folclor
Diminică seara, cu specta

colul prezentat la Mamaia 
de ansamblul județului Bis- 
trița-Năsăud s-a deschis pe 
litoral cel de-al 6-lea Festi
val național de folclor, orga
nizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Con
siliul Central al U.G.S.R. și 
Agenția locală O.S.T.A.

Această amplă sărbătoare a 
cîntecului, jocului și portu
lui popular românesc progra
mează în stațiunile de pe li
toralul însorit al Mării Ne
gre 48 de spectacole susți
nute de ansamblurile folclo
rice din cele mai reprezen
tative zone etnografice ale 
țării.

Pe scenele litoralului se 
vor perinda astfel peste 800 
de mesageri ai cîntecului și 
dansului de pe plaiurile 
bistrițene și moldovenești, 
de-a lungul Dîmboviței și Ol
tului.

Pe parcursul cîtorva seri, 
fiecare ansamblu va prezenta 
spectacole la Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Techir- 
gbiol sau Mangalia prece
date de cîte o paradă a cos
tumelor naționale 
nești. Debutul a fost 
de artiștii bistrițeni, în 
căror program s-a inclus 
prezentarea unei nunți 
tentice din comuna Salvia.

(Agerpres)

româ- 
făcut 

al 
Și 

au-

crurilor e de un dramatism fe
roce. Seninul comandant aflat 
în permisie nu-și poate uita „re
flexele“. Dacă-i lipsește cazarma 
unde era stăpîn absolut, o înlo
cuiește cu liniștita casă a pom
pierului Tòt. Găsește și argu
mentele necesare, palpabile pen
tru o absurdă ordine. Deci în 
casă se confecționează cutii de 
carton pentru ambalat medica
mente... Și cutiile devin obiect 
de tortură. Comandantul (exce
lent interpretat de Zoltan Lati- 
novits) impune un draconic ritm 
de existență. încet, încet oamenii 
nu mai ețistă, sufocați de cutii. 
Ca și în cazarma în care și-a 
modulat existența, comandantul 
nu e interesat decît de ordinea 
rece a unei aparențe. Cutii, oa
meni, tot una. Totul trebuie să 
fie aranjat, numerotat, inspectat...

Cutiile devin astfel simbolul 
unui univers sumbru, cu accen
tele tragice cunoscute din Kafka. 
S-a pierdut din vedere utilita
tea cutiilor (ambalaj pentru me
dicamente) și toată atenția e în
dreptată spre „existența“ lor.

Este în filmul lui Fabri o greu 
stăpînită batjocură la adref/ mi
litarismului sau e vorba^ Ue o 
metaforă cețoasă din teritoriul 
absurdului ? Credem că e vorba 
doar de o satiră. Doar de o sa
tiră, dar de una exemplară, prin 
care Zoltan Fabri demontează 
mecanismul perfect al militaris
mului oare, și fără uniformă, 
mutilează existențe omenești. 
Din acest punct de vedere, în 
această optică filmul îl readuce 
pe Fabri în linia întîi a cineaș
tilor angajați în problemele con
temporaneității.

TUDOR STÄNESCU

I (Urmare din pag. I)

In restul vacanței acestui prim 
bilanț noi fapte ale vredniciei, 
prin participări individuale la 
acțiunile la care îi invită tine
rii din satele și orașele natale. 
Zilele acestea, ștafeta brigăzilor 
e purtată mai departe de stu- 
denți.

TN ACȚIUNE : 
GRUPE DE INTERVENȚIE

Ora prinzului pe șantierul ba
rei sportive universitare Dîrste. 
Plouă. Iu baraca de unelte și 
materiale întîlnim o echipă de 
15 studențl.

— Ziua de lucru s-a încheiat, 
ne spun băieții. Din brigada de 
120 de inși este rîndul nostru să 
formăm azi grupa de interven
ții lucrînd în schimburi prelun
gite. Ajutăm muncitorii la fina
lizarea lucrărilor începute în 
cursul dimineții. Betonul nu aș
teaptă.

între timp ploaia s-a oprit. 
Preluîndu-și uneltele studenții 
se împrăștie către punctele de 
lucru, pe întinderea celor 40 000 
metri pătrați ai viitoarei baze. 
Forța de muncă necalificată o 
asigură în întregime ei. Asisten
ța tehnică este, de asemenea, stu
dențească. Patru studenți ai Fa
cultății de silvicultură își pun 
în practică aici cunoștințe însu
șite la cursurile de proiectare și 
topografie. Se lucrează acum la 
împrejmuirea cu stîlpi de beton 
a acestui teritoriu care în final 
va cuprinde un teren de fotbal, 
două terenuri de volei, două de 
handbal, două de tenis, o pîrtie 
de schi, un bazin de înot și un 
camping.

— Toate acestea — ne spune 
studentul Mihai Lapteș, de la 
Facultatea T.C.M. — vor scuti 
Institutul politehnic de plata 
unei chirii anuale de peste 
300 000 lei, pe care o dăm deo
camdată pentru accesul la bazele 
sportive ale altor cluburi.

Iată deci un obiectiv a cărui 
importanță i-a atras, care le 
polarizează zilnic elanul și efor
turile de muncă. Pentru a apro
pia și mai mult ziua inaugurării 

* este nevoie și de schimburi pre
lungite și studenții nu le oco
lesc.

INTERVIU
IA 735 DE METRI TNALJIME

Dealul Morii, una din cele mai 
pitorești înălțimi ale Brașovului 
oferă splendida imagine panora
mică asupra orașului. Oferă în 
același timp imaginea specifică 
de șantier în construcție, cu edi
ficii în înălțare. Studenții brașo
veni răspund și aici prezent. 
Sînt 126, lucrează în două schim
buri. Pe tronsonul unuia din 
corpurile viitoarei facultăți de 
mecanică — pentru că de fapt, 
acesta este șantierul unde ne 
aflăm — răspunde întrebărilor 
noastre Inginerul Dănilă Vlad, 
dirigintele șantierului.

— Sînteți mulțumit de munca 
studenților ?

— Da. Și cantitativ și calitativ 
ei acoperă o parte însemnată din 
frontul de lucru la săpături, be
toane și manipularea de mate
rial.

CE LUCRĂRI SE DESFĂȘOARĂ 
IN PREZENT ?

— Continuarea lucrărilor pen
tru aula de 300 de locuri, a două 
amfiteatre de 150 de locuri și 
unul de 100 de locuri, a labora
torului de fizică și chimie care 
Însumează în total o suprafață 
utilă de 500 m.p. Ne-am angajat 
eă dăm această suprafață în fo- 
losințâ pînă la 30 noiembrie.

— Prin contribuția studenților • 
acest termen va fi scurtat ?

— Certitudinea respectării lui 
este mai mare. Șl în plus, veni
rea studenților pe șantier ne dă 
posibilitatea ca pînă în toamnă 
să scoatem din fundații clădirile 
destinate învățămîntului practic, 
adică al laboratoarelor și atelie
relor care vor putea fi date în 
folosință cu un an mai devreme 
întrucît vom avea forța de lu
cru asigurată și pentru lunile 
friguroase.

De această natură sînt faptele 
studenților brașoveni de pe șan
tierele orașului, ale celor rămași 
în brigăzile de muncă voluntar 
patriotică „de acasă“. In ceasu
rile de întîlnire cu ei. adesea 
eram întrebați : „Dar la Rupea, 
la Homorod, ați fost ? Ce fac 
colegii noștri la I.A.S.-urile de 
acolo ?“ Drept care am consem
nat în continuarea itinerariului 
nostru...

VEȘTI PENTRU CEI DE ACASA

(Agerpres)

Din Homorod,
—15 am devenit castelani. Rupea nu

SUNETUL MUZICII (ambele 
serii) : rulează la Sala Palatului 
(ora 19).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,45; 21), Melodia (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15), Arenele Romane (ora 
20,45).

PETRECEREA : rulează la Re
publica (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15). Capitol (orele 8; 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Stadionul Di
namo (ora 20,30).

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festival 
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30), Grădina Doina (ora
20.30) , Grădina Festival (ora 20,30).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15,30 In con
tinuare ; 18; 20,30).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru
lează la Central (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), 

Sîntem cazați la castelul din 
Hoghizi. Aici nu sînt fantome, 
în schimb noaptea ne vizitează 
șoareci.

— Azi pînă la 6 seara (lucrăm 
zi-lumină) am lopătat, încărcat 
în saci și transportat cu remor
cile 30 de tone de orz. Praful 
nu l-am cîntărit.

— Trimiteți-ne o siguranță 
pentru televizor și o legătură de 
chei ca să deschidem ușa clubu
lui. Gazdele ne obligă să intrăm 
pe fereastră.

— Luptătorul nostru, Liviu 
Precup, a fost făcut tușă de un 
sac. Are o întindere de ligament 
la braț.

Din Rupea

Noi, toți 48, azi am prășit' - - 3 
că

porumb. Este drept numai 
hectare și jumătate pentru 
am nimerit în teren tare.

— Ne-am convins 
ne mute din sala de 
la internatul liceului, 
mim bine.

— Cu fetele 

gazdele să 
gimnastică 
Acum dor-

FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădi
na Moșilor (ora 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

STRĂINII : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Grivița (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30) Aurora (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19), Grădina Au
rora (ora 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRI- 
ȘA : rulează la înfrățirea (ora 
15,15).

BĂNUIALA ; rulează la înfră
țirea (ora 18,20), Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grădina Buzești (ora
20.30) .

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Dacia (orele 8,45; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Bucegi (orele 
10; 16; 18,15), Floreasca (orele 10; 
15,30; 18; 20,30), Arta (orele 15; 17;

prea am făcut cunoștință, abia 
de acum vom începe seratele, 
ne-am înjghebat și orchestră. 
Singura fată care ne vizitează 
zilnic este colega noastră din 
Rupea, Elisabeta Conia, dar nu 
știm pentru ochii cui vine. Cre
dem că Asociația a cam greșit 
hotărînd să nu admită și cole
gele de participare la muncă 
voluntar-patriotică.

— Apropo de prezența la 
muncă. Aurel Damian, Dumitru 
Radu și Ion Crempels plecaseră 
nevăzuți, dar s-au reîntors. 
Le-am dat telefon acasă și i-am 
lămurit. în schimb, dobrogeanu
lui Ilmi Gelal i-am semnat noi 
foaia de drum pentru că într-o 
seară „a făcut-o lată la bufet“.

— Anunțați-1 pe tovarășul 
președinte al Consiliului U.A.S. 
— Nicolae Buzdoiu — că spre 
deosebire de cei de la Homorod, 
aici, I.A.S. nu are salopete pen
tru noi. Poate ne trimite insti
tutul.

...Telegrame vesele. Ca în ta
bără. Dar munca băieților, 
muncă. Am demonstrat !

19) ,Grădina Arta (ora 20,30), Gră
dina Bucegi (ora 20,30).

AL 8-LEA: rulează la Unirea ta
rele 15,30; 18).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Grădina 
Unirea (ora 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

AȘTEAPTĂ PlNĂ SE ÎNTUNE
CA : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Lira (ora
20.30) .

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18),ASTĂ SEARĂ, MĂ DISTREZ : 
(ora 20).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30),
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20).

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE ; rulează la Vol
ga (orele 16; 18,15; 20,30).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18;
20) .

SALARIUL GROAZEI: rulează la 
Gloria (orele 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30) , Flamura (orele 11; 16; 18,15;

artă popularăV

■

o

• IN PITOREASCA CO
MUNĂ VAIDEENI din a- 
propierea Horezului s-a des
fășurat duminică o amplă săr
bătoare folclorică intitulată 
„învârtită dorului“ după titlul 
unei piese populare păsto
rești. Această sărbătoare a- 
flată la cea de-a doua ediție 
este concepută ca o continu
are a tradițiilor artistice ale 
vieții pastorale din Carpații 
Meridionali dintre Argeș și 
Jiu și își propune să facă mai 
bine cunoscut tezaurul folclo
ric al acestor meleaguri. Ma
nifestarea de duminică a de
butat cu un colocviu cu tema 
„Tradiție și înnoire în viața 
artistică a vetrelor păstorești“ 
au prezentat 
sonalități ale 
culturale din 
fesori vîlceni 
limitrofe. In 
miezii a avut
portului popular și o nedee 
păstorească în cadrul căreia 
formații fruntașe din județele 
Argeș, Gorj, Sibiu și Vîlcea au 
prezentat un bogat program 
artistic.

Un mare număr de invitați 
și de turiști din Vîlcea, pre
cum și din județele apropiate 
au aplaudat evoluția grupuri
lor de fluierași din Corbi, Po- 
lovragi, Băbeni, ansamblurilor 
folclorice din Poiana Sibiului 
și Vaideeni și a formației de 
fluierași și băcițe din Horezu.

comunicări per- 
vieții noastre 
București, pro- 
și din județele 
cursul după-a- 
loc o paradă a

• CEA MAI NOUĂ STA
ȚIUNE TURISTICĂ din ju
dețul Maramureș, Stejaru, a 
găzduit duminică un festival 
folcloric de cintece și dansuri 
populare. Programul manifes
tărilor a întrunit cele mai 
bune formații artistice de a- 
matori din zona etnografică a 
Chioarului.

20,30),  Grădina Tonus (ora 20,30).
VlNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 

rulează la Popular (orele 15,30;
18) ; PENTRU TARĂ ȘI REGE : 
(ora 20,15).

FAMILIA TOT : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURILE LUI JUAN : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18), 
SĂ NU UCIZI O PASĂRE CIN- 
TĂTOARE (ora 20,30).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

TIMP PENTRU A TRAI : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18).

ÎNGERUL ALBASTRU : rulează 
la Grădina Capitol (orele 20,15; 22).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Grădina Vitan (ora
20,30),  Grădina Rahova (ora 20,15).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Progresul-Parc (ora 20,15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Cinemateca — Unlon (orele 9;

11; 13).,

0 DUMINICA A COMBINELOR,

0 DUMINICA A SPICELOR
(Urmare din pag. I) s-a subțiat considerabil. Recol

ta de pe aproape jumătate din 
suprafață se află de acum în 
magazie. E meritul mecaniza
torilor Gheorghe Mailat, Nica 
Stelea, Marin și Alexandru 
Stroe, Alexandru Alexandru și 
a celorlalți care tot timpul 
și-au depășit sarcinile ce le re
veneau. Ieri, de pildă, fieca
re oră lucrată de ei a însem
nat aproape două mii kilogra
me grîu înmagazinat. Pe com
bine, alți uteciști. Numele lor, 
al acestor harnici și neobosiți 
participanți la strînsul fără 
pierderi a noii recolte ? Nico
lae șj Traian Neagu, Ilie și Ca
nă Puțaru, Constantin Anghel, 
Ilie Constantin, Păun Stroe, 
Vasile Tiber...

în pas aproape egal cu cel 
al combinelor, peste o sută de 
membri cooperatori, cei mai 
mulți dintre ei fiind uteciști, 
au participat la acțiunea de 
strîngere a spicelor. „Griul e 
mărunt — ne spunea Eftimie 
Bogaciu, secretar al comitetu
lui comunal U.T.C., contabil 
principal al cooperativei — și 
spice mai rămîn. Nu le putem 
însă lăsa cîmpului. Să recupe
răm și ultimul bob, aceasta 
este lozinca sub care, înce- 
pînd de ieri dimineață, uteciș- 
tii comunei — iar de luni și 
elevii școlilor generale — par
ticipă la această patriotică ac
țiune. în medie, la fiecare hec
tar am recuperat aproape o 
sută kilograme grîu.

...O duminică plină, o dumi
nică a combinelor, o duminică 
a spicelor strfnse și transfor
mate în boabe de aur, în boa- 

Ibe de grîu. așa a fost ziua de 
ieri ți gpntru mecanizatorii și

flat, ieri printre cooperatorii și 
mecanizatorii mai multor lo
calități ale acestui județ, pe 
bună dreptate considerat im
portant grînar at țării. La A- 
xintele, pe tarlaua cooperati
vei agricole „Panduru“, 11 
combine asaltau cu mersul lor 
continuu, fără dereglări, un 
lot de 30 de hectare cu grîu. 
După calculele preliminare ale 
Inginerului Gheorghe Ionescu 
recolta e apreciată la 2 200— 
2 250 kilograme la hectar. Este 
a patra zi de recoltat și fron
tul celor 310 hectare de grîu
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră • 18,05 Elevii 
din Dej. Reportaj-anchetă • 18,35 
Panoramic științific • 19,00 Ac
tualitatea In economie • 19,15 
Anunțuri — publicitate • 19,20
1001 de seri. Emisiune pentru cei 
mici o 19,30 Telejurnalul de seară
• 19,50 Agenda politică • 20,00 
Roman-folleton : Casa Budden
brook (sfîrșitul serialului) • 20,55 
Steaua fără nume • 21,50 Orches
tre și soliști de muzică populară
• 22,10 Rampa • 22,50 Telejurna
lul de noapte.
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Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (La Teatrul de vară „He
răstrău“) : BURICELE IN URE
CHE _ ora 20,30, 

I

I

pentru membrii cooperative
lor agricole vecine comunei 
Axintele. La Ileana, Horia, 
Ștefănești, la ora 8,00 toată 
forța mecanică se afla în... 
priză. „Secțiile de mecanizare 
de aici — ne comunică tova
rășul Ion Iureș, directorul 
I.M.A. Horia — au obținut 
realizările unei zile normale 
de lucru. Succesul nu este în- 
tîmplător pentru că, de fapt, 
fiecare dintre noi am conside
rat duminica aceasta o zi pli
nă a campaniei“. La Coșereni, 
Marin Moise, Radu Apostol, 
Marin Stan, Gheorghe Burghe- 
lea și Ștefan Mihai au recoltat 
ieri 26 de hectare de grîu și au 
executat arătura pe 14 hecta
re. Zece dintre acestea au șî 
fost însămînțate cu porumb 
furajer în cultură dublă. Este 
o dovadă a organizării temei
nice a muncii, a păstrării în 
bună stare de funcționare a 
combinelor și a celorlalte ma
șini cu care au lucrat, dar este 
o și mai elocventă reliefare a 
trăsăturilor ce-i domină : hăr
nicia, dăruirea muncii, respon
sabilitatea cu care privesc fie
care sarcină ce le este încre
dințată.

Asemănător s-ar putea vorbi 
despre mecanizatorii 
brii cooperativelor 
din Movilița, Sinești, 
Bălcescu, Călugăreni,
Brănești, Chirnogi, de pe în
treg cuprinsul județului Ilfov. 
Fiecare dintre ei a dovedit-o 
cu prisosință ieri, cînd ziua 
de odihnă au transformat-o în 
zi de muncă. Au grăbit astfel 
înmagazinarea noii recolte, eli
minarea sigură a unor pier
deri.

și mem- 
agricole 
Nicolae 

Hagieni,
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JOCUL
IELELOR“

1

szx/x/x/nzv.
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■ „AMIRALE

(Urmare din pag. I)

Jiului, Ia pupitrul căreia dirijează Ozon, a interpretat 
sobru și sigur „partitura" campionatului, inscriindu-se 
și în acest an în grupul team-urilor de prestigiu. 
Universitarii clujeni au susținut și ei cu brio ultimul 
examen al acestei „sesiuni” postmexicane, dar nu fără 
să le dea vajnicilor suporteri de sub dealul Feleacului. 

*?e dublare a dozei de piramidoane. Sperăm 
că în viitoarea în care se aruncă în curind — Campio 
natul european studențesc, de la Skoplje — Iugoslavia 
—• nu vor uita că acolo trebuie să apere prestigiul 
cucerit de fotbalul românesc la „El Mundial",

în zona tenebroasă din subsolul clasamentului, 
Crișul a consumat una din ultimele rezerve ale oxige 
nului numit... speranță, în timp ce Politehnica și Pe
trolul mai pot avea în ce crede. Tînăra echipă de la 
Tg. Mureș, care are în palmares victorii și draw-uri 
cu cele mai bune formații ale noastre, deși nu mai 
are ce să piardă, ne confirmă cu fiecare meci, că 
despărțirea de prima divizie a țării, va fi temporară. 
Noi îi dorim acest lucru.

Trecînd de capriciile clasamentului, să ne oprim 
puțin asupra unui alt subiect: fotbalul și eroii săi» 
Se pare că finalul acestui maraton ne aduce și satis
facția unor partide mai bune. Jocul inaintărilor a 
sporit în eficacitate, iar pe scara goigeterilor urcă 
menințător, arădanul Dembrovschi — ieri a marcat 

3 goluri — deși acesta și-a inceput „serialul“ numai în 
retur. In viitoarele 3 partide, configurația clasamen
tului „puncheurilor“ se va modifica în mod cert. 
Tătaru — ajuns de Oblemenco — Dumitrache, Neagu 
și ceilalți cavaleri ai... golului au acum un adversar 
de temut în colegul lui Domide. Dar deși această etapă 
a clarificat multe din necunoscutele finalului de cam
pionat, să nu uităm că ne aflăm într-un imperiu al 
surprizelor. Să le așteptăm.

DIAGRAMA ETAPEI
Rapid — Dinamo : 1—2 (0—1). 

Au înscris : Lucescu și Haidu 
pentru Dinamo, Petreanu pentru 
Rapid.

U.T.A. — C.F.R. Cluj: 6—2 
(3-1). Au înscris : Dembrovschi 
(3), Axente (2) și Șchiopu pentru 
U.T.A., Petrescu și Bretan pentru 
C.F.R.

Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mu
re^: 1—0 (0—0). A înscris Gyorfi.

F. C. Argeș — Steaua : 1—2 
(1-1). Au înscris : Crăiniceanu 
și Dumitriu III pentru Steaua, 
Jercan pentru F. C. Argeș.

BARAJUL

Jiul — Farul : 2—1 (0—0). Au 
tnscris : Naidin și Cotormani 
pentru. Jiul și Sasu pentru Farul.

Politehnica — Crișul : 1—0 
(O—0). A înscris Cavrilă.

Petrolul — „U" Craiova : 3—2

ETAPA
VIITOARE

Crișul—Petrolul; C.F.R. Cluj— 
Dinamo București ; F.C. Ar
geș—U.T.A.; Jiul—Dinamo Ba
cău ; „U" Craiova—St. Roșu ; 
A.S.A. Tg. Mureș—Politehnica ; 
Steaua—Farul.

Tn sala Floreasca II din Capita
lă, sfîrșiitui săptămînii ce a trecut 
a adus pe planșe cea mai frage
dă generație : juniorii mici. Deși 
trecuți prin sita unor etape de 
calificări, la această ediție a „na
ționalelor“ au răspuns prezent a- 
proape 150 de trăgători, recordul 
de participare înregistrîndu-se la 
floretă băieți : 58.

Concursul a debutat cu cele 
două probe de floretă, impunîn- 
du-se cu acest prilej, prin numă
rul mare de trăgători clasați pe 
primele locuri, reprezentanții șco
lii „Viitorul“ București, la fete, și 
floretiștii maestrului Alexandru 
Csfpler din Satu-Mare la băieți. 
Dacă neobositul maestru sătmă- 
rean n-a avut șd satisfacția cuce
ririi titlului de campion din anul 
acesta, * • • ■ -
GM cei

în schimb el s-a consolat 
cinci elevi pe care i-a a-

150 DE MUȘCHETARI•- »
■

IN !! DUEL“
In finală și pe care 
de al șaselea, orădea-

XXVII EJAPA CLARIFICĂRILOR
® ...ȘI TOTUȘI U. T. A.

S
■
S

PE SNAGOV ! GHEORGHE
BERCEANU

© RECORD DE EFICACITATE A RETURULUI: 28 DE GOLURI!
e „U" CLUJ-PRIMA ABSOLVENTĂ!

© SALVAREA CRIȘULUL MAI ȚINE DOAR DE... TEORIE

Rapid a pierdut 
și ultimul tren

Generoși, rapidiștii au con
simțit, din considerație pentru 
spectatori, să dispute meciul 
pe stadionul din Dealul Spirii 
deși — toți o știu — pe Giu- 
lești, într-o ambianță de cor- 
ridă, de semnale de tren și 
fum, ei poartă balonul ca niște 
stăpîni. Dar de ce Ie-a fost 
frică, jucători și suporteri, n-au 
scăpat Dinamo și-a anunțat de 
vreo două partide revenirea de 
formă și chiar fără „osiile prin
cipale ale angrenajului“ —■ 
Dinu preocupat peste măsură 
cu examenele (ieri, alaltăieri a- 
flasem altele !) și Dumitrache 
care, deși s-a consacrat ca ve
detă la CM din Mexic, nu în
trunește sufragiile antrenorului 
și e nevoit să accepte doar un 
loc pe banca rezervelor — e- 
chipa știe ce vrea, joacă de
gajat, fără să se gîndească ia 
titlu și drumul ei în acest fi
nal de campionat a căpătat 
parcă siguranță și eficacitate. 
Dinamoviștii nu mai au nici 
o ambiție și-și permit să facă 
acte de caritate cu un adver
sar — UTA — care, probabil, 
nu Ie trezește amintiri urîte și 
nu le-a provocat insomnii pre
cum rivalii lor din Grant. Cu 
victoria lor la limită în fața 
liderului (2—1), drumul ară- 
danilor spre titlu e neted și 
piedestalul se vede, preten- 
denți nemaiputînd apărea.

Judecind obiectiv partida, 
durata perioadelor de domi
nare, ocaziile de gol avute pu
tem afirma că acest rezultat 
îi nedreptățește pe rapidiști. Ei 
au dat tonul meciului și victo-

ria părea să le surîdă, dar ce 
folos că balonul, în fazele de
cisive — și au fost cu zecile 
— nu a avut de la cine primi 
adrese mai exacte decît acelea 
oferite cu atîta neclaritate și 
pe dibuite de Neagu, Năstu- 
rescu, Dumitru, Codreanu, An- 
gelescu. De neînțeles contras
tul dintre jocul bun făcut de 
către rapidiști pînă la linia de

DERBYL._________ ._______

16 m, unde apărea, de fie
care dată, obsedant, o ecuație 
pe care nu mai știau s-o re
zolve, ca niște elevi slab pre
gătiți. Poate că oarecare de
rută, după succesiunea de a- 
tacuri sterile, lipsite de forță 
a mai semănat și intervențiile 
sigure, salvatoare ale tînărului 
portar Kavai, care se dovede
ște de la meci la meci tot mai 
bun, anunțîndu-1 pe Andrei că 
și aici, în Ștefan cel Mare, o 
greu de găsit un loc sub soare. 
Dumitru n-a strălucit, Dinu a 
trimis prea de multe ori min
gea la dușman, Neagu se tre-

zea așteptînd pasa imobilizat ® 
în umbra adversarului. Radu- U 
canu a greșit la primul gol... și g 
dacă mai adăugăm faptul că 
după pierderea mingii nu mal " 
făceau nici un efort ca s-o re- ® 
cupereze sau măcar să-și în- ■ 
curce oponenții — avem ca- g 
ruselul greșelilor săvîrșite de 
rapidiști care i-au frustrat de o ™ 
victorie ce-i menținea în frun- ■ 
tea clasamentului și dădea ■ 
substanță și temei dorinței și g 
credinței că vor ieși campioni. 
Aceasta în vreme ce, pe con- " 
traatac, și din faze, din situații g 
care nu ilustrau deloc o supe- 
rioritate, dinamoviștii au în
scris, în minutul 29 prin Lu- ® 
cescu iar în min. 72 prin ■ 
Haidu — ambii jucători lipsind g 
de multă vreme de pe lista _ 
marcatorilor. Petreanu, care 
l-a înlocuit pe Codreanu, reu- ■ 
șește să reducă din nedreptul ■ 
handicap, în min. 78, iar g 
Neagu pierde ocazia egalării 
și a triumfului, în minutele 84 " 
și 88, cînd s-a aflat în cele ® 
mai ușoare și clare ocazii de ■ 
a marca. I-am văzut pe colegii g 
lui reproșîndu-i și i-am înțe
les. Secvențele descrise și opi- ® 
niile asupra partidei exprimate ■ 
mai sus, completîndu-le cu g 
cele două bare, cîte una pen- 
tru fiecare echipă, ne impun 
să apreciem meciul Rapid- ® - 
Dinamo ca o partidă de un ■ 
nivel tehnic acceptabil, un g 
spectacol atractiv, cu acțiuni 1
și faze... rapide și dinamice... j

V. CÂBULEA B 1

ECHIPAJELE ROMANEȘTI AU
CUCERIT 10 VICTORII DIN 16 POSIBILE

I Demnă de lira unui mare poet 
I această încleștare mută a bra- 
I țelor pe padele sau pagae, a- 
. ceastă zvîrcolire a apei spinte

cate de ciocurile lustruite ale 
1 caiacelor sau canoelor izbucnite 
I din start, această dramatică în- 
I trecere cu secundele, aceste vic- 
I torii plătite cu sute de ore de 

trudă, cu zeci de kilograme de
1 sudoare !

Desigur, cei peste 120 de spor
tivi din 13 țări prezenți la „Re
gata Snagov" — veritabilă avan
premieră a campionatelor mon
diale — își pun mai puțin pro
bleme lirice sau filozofice. în 
cursa cu timpul și cu rezistența 
de o vicleană moliciune a oglin
zilor de apă sînt mult mai im
portante, decisive chiar, amă
nuntele tehnice, tactica și stra
tegia întrecerilor.

Și, cu înțelepciunea unor ade- 
vărați amirali, concurenții își stu
diază și apreciază adversarii, își 
calculează și drămuiesc forțele, 
parează și lansează, la rîndu-le, 
atacuri, născocesc sau dejoacă 
stratageme. Iar fiecare probă de
vine astfel o veritabilă întrecere 
„amirală", un joc în care șansa, 
imprevizibilul sînt elemente se
cundare, lăsînd locul preciziei 
științifice, pregătirii, seriozității, 
în cele două zile de concurs am 
avut bucuria să constatăm din 
plin că aproape toți „amiralii flo
tei românești“ care au luat star
tul sînt excelent pregătiți și în
drumați, posedă cunoștințe teh- 
nico-tactice care ne îngăduie să 
privim cu optimism evoluția lor 
la apropiatele întreceri pentru

titlurile mondiale. Băieții noștri 
au dominat „amiralele" de pe 
Snagov, urcînd de 10 ori pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere.

Merită menționată îndeosebi 
performanța echipajului de caiac 
4X1000 metri (Vernescu, Sciot- 
nic, lacob și Roșea) care și-a luat 
o strălucită revanșă asupra echi
pajului similar din țara fiordurilor 
(Amundsen, Berger, Johanson, 
Soby) — campion mondial și 
european — clasat, de altfel, a- 
bia pe poziția a patra. Demnă de 
remarcat și autoritatea cu care 
sportivii noștri au dominat cursele 
de caiac 2X10.000 metri (cîștigă- 
tor-cuplul Coșniță-Simiocenco), 
canoe 2X10.000 m (cîștigător cu
plul P. Maxim-A. Simionov) și 
canoe 1 X 10 000 m. (Butelchin), 
curse în care pe primele trei 
locuri s-au clasat echipaje româ
nești.

La caiac 2X 500 metri, Vernescu 
și Sciotnic și-au demostrat clasa 
și forma bună cîștigînd fără emo
ții. Dintre sportivii străini care 
s-au calificat în finale s-au impus 
Schneider (R.F.G.), cîștigător de
tașat al probei de caiac simplu- 
10.000 m, Neustadt (R.D.G.), care 
a smuls o dramatică victorie în 
finalul cursei de caiac simplu- 
500 m (pe locul doi, la numai 15 
sutimi de secundă — românul 
Zafiu) și, tot din R.D.G., caiacista 
Satzkom, victorioasă în proba de 
simplu pe distanța de 500 m. Ne- 
dispunînd de o experiență cores
punzătoare sau de o formă accep
tabilă de concurs, sportivii din 
Cuba, Bulgaria, Finlanda, Iugos
lavia, Olanda, Ungaria și Ceho
slovacia au făcut față mai greu 
la solicitările „amiralelor" de pe 
Snagov clasîndu-se, în majorita
tea probelor, pe locuri modeste.

Dublul campion mondial de 
lupte greco-romane, Gheor
ghe Berceanu, a întrunit de
tașat opțiunile rubricii noas
tre. Foarte recent, la Ed- 
mondton (Canada) în apriga 
întrecere a luptătorilor lumii, 
minusculul atlet de 48 de ki
lograme și-a spulberat toți 
adversarii. Așa cum o făcuse 
de altfel și în martie trecut, 
pe continentul sud-ameri- 
can, la Mar del Plata. La 
douăzeci de ani și jumătate, 
lăcătușul Uzinelor „Electro- 
putere“ din Craiova, a izbutit 
această excepțională perfor
manță. Născut la Goicea Dol
jului, dublul campion al lu
mii a luat contact cu sportul 
prin... fotbal. în toamna anu
lui 1965 antrenorul Ilie Marl- 
nescu i-a întrezărit marele 
talent promovîndu-1 în echi
pa de lupte. Un an mai tîr- 
ziu... campion național ! In
trat pe „mîna“ maestrului Ion 
Corneanu, Berceanu avea 
să-și adauge, unul după altul, 
tresele consacrării internațio
nale : campion balcanic (ti
neret) 1968, câștigător al tur
neului internațional de se
niori 1969, campion mondial 
în Argentina, campion mon
dial în Canada. Școala româ
nească de lupte are, în Gheor
ghe Berceanu, o autentică ve
detă de 24 de carate.

vut calificați 
i-a învins cel ___ ___
nul Toma Macai. Au reținut aten
ția, de asemenea, Constantin Moise 
ți Petru Cuchi — clasați în ordine.

Munca profesorilor Lucian Gliș- 
că șt Tănase Mureșan (antrenor 
voluntar) depusă la școala „Viito
rul“ le aduce satisfacții de la un 
concurs la altul. La succesele în
registrate pînă acum, ieri s-au a- 
dăugat încă două : trei fete clasa
te pe primele șase locuri șl cu
cerirea a încă unul titlu de cam
pion de juniori prin Magdalena 
Barțoș. Eleva floretistului fruntaș 
Tănase Mureșan se pare ță-î cal
că pe urme. Titlul din acest an se 
adaugă la cel de juniori mari cu
cerit anul trecut și o recomandă 
ca pe una din cele mai bune flo- 
retâste ale actualei generații. Ală
turi de ea s-au impus Viorica 
Draga — S.S.E. nr. 1, Gabrlela 
Garda — Satu Mare și Aurora 
Crișu — „Viitorul" — o „stîngace“ 
de 14 ani care lucrează „curat“, 
gîndește pe planșe și care va pro
gresa cu siguranță. Azi vom cu
noaște șl pe ceilalți doi cam
pioni : de spadă și sabie.

I. LASCU

PENTRU DIVIZIA B

LUNGA VARA
FIERBINTE

Bacău :
Oprea

(2—2). Au înscris : Crîngașu, 
Dincuță și Moraru pentru învin
gători, Oblemenco (2) pentru în
vinși.

„U“ Cluj — Dinamo
4—0 (1—0). Au înscris : 
(2), Anca și Adam.

ov. pAun

de

• ECHIPAJELE 
NOTAJ ACADEMIC 
Romànici au avut o compor
tare meritorie in Regata in-

lldico Bokor în contradicție cu legea... gravitației.
Foto : S. DUMITRESCU

7 ZILE DE ILUZII 
ȘI TEAMĂ

Barajul pentru divizia B și-a 
consumat sîmbătă ultimul act, o 
dată cu disputarea partidelor — 
decisive — programate în ultima 
etapă. Numele celor patru echi
pe care au reușit performanța 
„avansării“ pe scena secundă a 
fotbalului nostru, sînt desigur cu
noscute la această oră. S. N. Ol
tenița, C.F.R. Pașcani (din grupa 
de la Brașov), U. M. Timișoara 
și Gloria Bistrița (din grupa de 
la Arad) au cîștigat la capătul a 
1 zile de iluzii și teamă, dreptul 
de a activa, în sezonul viitor, in 
divizia B. Marea favorită a „hîr- 
tiei" — „Tractorul“ Brașov — a 
ratat, așadar, calificarea ca și 
„Metalul“ Plopeni, de altfel,

chipă care a ,forțat pentru a nu 
știu cita oară fără succes porțile 
promovării.

Iubitorii fotbalului din Olteni
ța încearcă un sentiment de mare 
bucurie, căci formația lor favo
rită, S. N. Oltenița, după ce timp 
de 5—6 ani a bătătorit potecile 
diviziei C, va juca din toamnă cu 
Metalul Tîrgoviște, Sportul 
dențesc, Flacăra Moreni etc.

Să remarcăm revenirea, în 
vizia secundă a ceferiștilor 
Pașcani, după numai un an 
absență precum și promovarea 
militarilor timișoreni care, astfel, 
ocupă locul feroviarilor timișo
reni, în urma promovării acestora

ATLETISMULUI
Față de anii precedenți, pro

gramul competițional atletic 
din acest sezon estival este cu 
totul neobișnuit. O lungă vară 
fierbinte așteaptă pe atleții 
noștri, care mai mult ca nicio
dată vor avea prilejul să evo
lueze mai ales în fața spectato
rilor români. Astfel, în lunile 
august și septembrie atletele 
noastre vor participa la o semi
finală a Cupei Europei precum 
și la prima întîlnire din istoria 
atletismului nostru, cu redutabila 
echipă a S.U.A., ambele com
petiții fiind programate pe Sta
dionul Republicii din Capitală. 
De asemenea, tot în țară, ele vor 
primi vizita atletelor poloneze, 
engleze și maghiare, formații 
cotate printre cele mai puter
nice din lume.

Nici atleții nu au un program 
mai prejos. în urma concursu
lui de la Barcelona ei s-au ca
lificat mai departe în semifina
lele Cupei Europei, 
avea 
gust 
lunii 
plică 
și unguri.

în afara acestor competiții, 
atît băieții cît și fetele vor evo
lua la București în cadrul Jocu
rilor Balcanice, precum și la

care vor 
loc la începutul lunii au
la Zürich, iar la mijlocul 

septembrie vor primi re- 
atleților italieni, elvețieni

campionatele internaționale ale 
României.

Și atleții juniori au întîlniri 
importante. După recentele vic
torii repurtate asupra repre 
zentativelor cehe și slovace, ei 
vor participa la Jocurile Bal
canice ale juniorilor, la Atena, 
iar în septembrie cei mai buni 
vor lua startul la „europenele“ 
de jur.iori de la Paris. De ase
menea la Cîmpulung Muscel (de 
ce o fi fost ales acest mic oră
șel ?) va avea loc concursul in
ternațional al speranțelor olim
pice, dotat cu „Cupa priete
niei". întîlnirile internaționale 
ale juniorilor se vor încheia cu 
concursul de la Iași dintre re
prezentativele de tineret 
României și Ucrainei.

în fața acestor importante 
competiții atletice, în marea lor 
majoritate desfășurate pe te
ren propriu, în care prestigiul 
mișcării noastre atletice este 
angajat cu prisosință, forul de 
specialitate a luat din timp o 
seamă de măsuri. Sub aspect 
organizatoric se pare că totul 
este de pe acum pus la punct. 
Au fost lansate invitațiile și 
protocolul concursurilor, se fac 
programele, se rezolvă proble
mele administrative și tehnice.

ale

De cîteva zile, Stadionul Repu
blicii iși schimbă toaleta cu un 
nou strat de material plastic, 
pe care experiențele efectuate 
îl anunță superior elbitextului 
de pînă acum.

Pentru alcătuirea echipelor 
sint programate concursuri de 
selecție. Concursul memorial 
Zeno Dragomi?, desfășurat du
minică la Reșița, precum și 
concursul care va avea loc 
marți pe Stadionul Tineretului 
sau joi la Poiana Brașov con
stituie criterii menite să de
semneze pe atleții din repre
zentativele atletice românești.

Și totuși, dacă juniorii au 
loturi bine alcătuite și oarecum 
de valori omogene, la seniori se 
pare că se continuă politica 
falimentară dusă pînă acum, ca 
la probele considerate defici
tare să nu fie incluși atleți în 
pregătire. Nu trebuie uitat că 
majoritatea întîlnirilor sînt pro
gramate pe echipe.

Și nu este admisibil, de 
exemplu, ca la probele de greu
tate fete și băieți să nu avem 
nici un reprezentant, sau doar 
unul 
cînd 
care 
zinte

mai vorbind că, așa cum se pro
cedează și la alte ramuri spor
tive, in vederile selecționerilor 
există și sportivi de . rezervă, 
care mai ctirînd sau mai tîrziu 
pot lua locul titularilor și care 
în orice caz pot constitui o 
continuă amenințare stimula
tivă pentru aceștia.

Bogatul sezon competițional 
atletic, programat în special în 
țară, poate fi un prilej minunat 
de propagandă pentru această 
ramură sportivă, o ocazie ex
celentă de reciștigare a publi
cului spectator la aceste com
petiții. Acestui public însă sîn- 
tem datori sâ-i oferim o com
portare meritorie a atleților ro
mâni.

SILVIU DUMITRESCU
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• LA EDMONTON 
nada) au luat sfîrșit cam
pionatele mondiale de lupte 
libere. Dintre cei 3 repre
zentanți ai României, cel 
mai bine s-a comportat Va- 
sile Iorga, cîștigător al me
daliei de bronz la categoria 
82 kg. Pe primul loc Ia a- 
ceastă categorie s-a clasat 
luptătorul sovietic Iuri Șa- 
tnuradov, iar locul 2 a re
venit japonezului Atasuo 
Sasaki.
• SAPTAMINA aceasta 

va fi marcată în sportul alb 
<le disputarea celui de-al 
5-lea din cele 17 turnee con- 
tînd pentru marele premiu 
internațional la tenis. Este 
vorba de „Washington in
ternational open“ Ia care 
urmează să participe și ro
mânul Ilie Năstase desem
nat cap de serie.

• RUTIERII ROMANI do
mină turul ciclistic al Ma
cedoniei, in care au cîștigat 
3 din cele 5 etape disputate 
pînă acum. Un veritabil tur 
de forță a realizat tinărul 
Vasile Selejan autorul ce
lor 3 victorii de etapă obți
nute în sprinturile finale. 
Selejan a cîștigat etapa a 
5-a, Bitolia-Ohrid (73 km) 
cu timpul de 1 h 59’ 55”7 In 
clasamentul general indivi
dual conduce românul 
Alexandru Șofronie — 13h 
54’ 42”, urmat de iugosla
vul Gazdici la 30” și turcul 
Caliskan la 2’ 22”. Pe echipe 
locul I este ocupat de Ro
mânia, urmată în ordine de 
echipele Macedoniei — la 
28’ 43”, Poloniei — la 39’ 36”, 
Algeriei — la 51’

ternațională disputata 
Rotsee din Lucerna. O vic
torie de prestigiu a obținut 
echipajul de schif 2 plus 1, 
situat pe locul intîi in finală 
cu timpul de 7’07”84/100. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat în ordine : U.R.S.S. — 
7'08” 23/100, Cehoslovacia
7’11”79/1OO. R.D. Germană 
7’13”46/100, R. F. a Germa
niei 717”54/100. în proba de 
4 fără cîrmaci echipa Româ
niei a ocupat locul 3, iar la 
schif dublu — locul patru.

• SCHIORUL AUSTRIAC 
Edy Schwaiger a stabilit un 
nou record mondial de vi
teză, realizînd media orară 
de 179,993 km, într-o tenta
tivă pe „kilometru lansat“, 
efectuată pe muntele Cer- 
vlnia (valea Aosta). Recor
dul anterior era de 174,757 km 
și aparținea italianului Din 
Marco.

• PROBA DE SIMPLU 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Dublin a fost cîștigată de 
australianul Tony Roche, 
care l-a învins în finală cu 
6—3, 6—1 pe compatriotul 
său Rod Laver.

• CU PRILEJUL con-, 
cursului atletic de la Malmo, 
discobolul suedez Rick.v 
Bruch a realizat cea mai 
bună performanță mondială 
a anului cu o aruncare 
66,34 m. Pe locul doi 
clasat americanul 
vester — 66,28 m.

NATATIE

de la 
Pri- 

plat- 
băr-

singur în pregătire, atunci 
în aceste întîlniri, din fie- 
țară, trebuie să se pre
ia probă doi atleți. Ne-

P.S. REȘIȚA (prin teleion de la 
Ion Benga).

In cadrul Concursului cu carac
ter de selecție în memoria lui 
Zeno Dragomir s-au înregistrat, 
printre altele, rezultatele : disc 
fete : Argentina Menis 54,48; înăl
țime fete : Marghiolița Matei șl 
Dumitra Radu (cu stil Fossbury)
l, 71 m.; 400 m. : Tudor Pulu 48.2 
1 500 m. Petre Lupan 3 : 56,8 : 100
m. Gheorghe Zamfirescu 10,6. Să
ritura cu prăjina, proba omagială 
a concursului, a fost cîștlgată de 
Ion Plștalu cu 4,90 m.

Pe trambulinele de la „Tine
retului", cei mai buni săritori în 
apă ai României și Spaniei și-au 
disputat un „amical“ — verita
bil test în vederea „C.E.“ 
Barcelona, din septembrie, 
ma etapă a concursului — 
formă femei și trambulină
bați — s-a încheiat mareînd o 
netă supei-ioritate a săritorilor 
noștri. Podiumul feminin, la ca
pătul a zece sărituri, a fost ocu
pat pe toate treptele de repre
zentantele noastre. Dintre ele 
Ecaterina Dumitriu, cotată cu 
238,95 puncte, s-a detașat autori
tar în fața coechipierelor Ma
riana Voinea (198,10 p.) și Irincl 
Popescu (191,15 p.), prezentînd 
sărituri cu elemente de școală 
bine finisate. La masculin, cu
plul Ion Ganea—C-tin Nedelcu a 
oferit o dispută strînsă care, așa 
cum era și de așteptat, a fost 
adjudecată de primul, campionul 
țării : 492,05 la 487,25 p. Spanio
lul Jorge Head — un sportiv cu

la sărituri

România —Spania

Un reușit test înaintea

europenelor
de pregătire peste 
ocupat poziția a treia, 
sută de puncte în 

„Trambulina

perioade
ocean — a 
la peste- o 
urmă (378,85 p.).
femei, probă Ia care după șapte 
sărituri sportivele noastre Voi- 
nea și Dumitriu s-au instalat in 
frunte, a fost o probă spectacu
loasă — era de părere antreno
rul lotului olimpic, profesorul 
PANTELIMON DECUSEARA. 
Spaniola Nieves Mateos, singura 
încadrată în plutonul fruntaș 
(211,15 puncte) nu poate pericli
ta primele două locuri. Pe plat
forma masculină s-a reeditat or-

dinea de la trambulină : Ganea, 
C. Nedelcu, Head.

Acest concurs bilateral, aflat 
la a doua ediție, după concursul 
de anul trecut de la Valencia, 
ne-a furnizat noi indicii ale for
mei sportive a loturilor care mai 
au de trecut, înaintea C.E., un 
nou examen internațional, cu si
guranță mai dificil : balcaniada 
de la Atena, din august. Trebuia 
remarcat că numărul mai mare 
de concursuri din acest an con
tribuie efectiv la creșterea va
lorii tehnice a loturilor prin a- 
firmarea unor tinere speranțe 
care vizează direct „senatorii", j

VIOREL RARA ’



Cooperare 
rodnică 

româno- 
iugoslavă

După o vizită de trei zile 
Ia București, duminică s-a 
întors la Belgrad dr. Rikard Staj- 
ner, directorul general al Institu
tului Federal de Planificare 'Eco
nomică al R.S.F. Iugoslavia, care 
a semnat, împreună cu Maxim 
Berghianu, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, pro
tocolul româno-iugoslav privind 
colaborarea economică și schim
bul de mărfuri pe perioada 1971 
—1975.

La sosire, directorul Institutu
lui Federal de Planificare Eco
nomică a declarat : „Delega
ția noastră s-a bucurat de o pri
mire deosebit de caldă și frățeas
că în țara dv. Ceea ce am văzut 
în zilele petrecute în România 
mi-a produs o adîncă impresie. 
Am mai avut ocazia să vizitez în 
urmă cu mai mulți ani Bucu- 
reștiul, ceea ce mi-a permis să-mi 
dau seama cît de mult s-a dez
voltat urbanistica capitalei dv., ce 
progrese economice a făcut Ro
mânia prietenă. Am purtat cu 
tovarășii români convorbiri rod
nice privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice iu
goslavo-romàne. Protocolul sem
nat asigură, după părerea mea, 
un cadru bun colaborării noastre 
economice, preconizînd soluții 
realiste, corespunzătoare posibi
lităților reciproce, avînd în vede
re metode diversificate, eficiente 
de cooperare economică“.

Demonstrație la Stockholm împotriva politicii americane in 
peninsula indochineză

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Luptele din Vietnamul de sud
Detașamente ale Gu

vernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au 
atacat în noaptea de 
sîmbătă spre duminică 
o serie de obiective și 
poziții militare america- 
no-saigoneze, anunță a- 
gențiile de presă.

In provinciile din Delta Me- 
kong a fost supus unui atac 
cu mortiere și rachete aero
portul militar din orașul Can 
Tho unde se află și cartierul 
general al celei de-a patra re
giuni tactice militare. Angaja
mente între forțele patriotice

M■■■■■■■■■■■■

și trupele americano-saigoneze 
s-au semnalat în regiunea 
Phuoc Long, în Delta Mekong 
și în zona Platourilor înalte.

Raidurile bombardierelor 
„B-52“ asupra teritoriului 
Vietnamului de sud au crescut 
simțitor în ultimele 48 de ore, 
a anunțat comandamentul 
trupelor americane de la Sai- 
gon. Misiunile de bombarda
ment efectuate în noaptea de 
sîmbătă spre duminică au vi
zat îndeosebi sectoarele Kon- 
tum și provinciile septentrio
nale Quang Tin și Quang Ngai. 
Avioanele americane au lan
sat asupra acestor regiuni 
1 200 de tone de bombe.

PRIN TELEX PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI“

ASPIRAȚIILE TINERETULUI LUMII

TÌNÀRA GENERAȚIE 
A SUDANULUI

Khalil Elias, președintele Uniunii Tineretului Sudanez 
vorbește „Scìnteli tineretului“

In acest sfîrșit de săptămînă am primit în redacția noastră 

un oaspete distins : Khalil Elias, președintele Uniunii Tineretu
lui Sudanez. Domnia sa întreprinde o vizită în țara noastră la 

invitația C.C. al U.T.C. și a avut amabilitatea de a acorda un
interviu „Scìnteli tineretului".

Comandanții garnizoanelor 
din La Paz și ai diferitelor 
instituții militare boliviene au 
exprimat sprijinul lor total 
față de președintele Republi
cii, generalul Alfredo Ovando 
Candia, care de vinerea tre
cută a devenit comandantul 
suprem al forțelor armate bo
liviene.

Potrivit agenției France 
Presse, hotărîrea luată vineri 
a pus capăt zvonurilor care 
circulau în capitala boliviană, 
La Paz, privind faptul că ar
mata l-ar fi arestat pe pre
ședintele țării, Ovando Can
dia.

Sub presiunea căldurii înăbușitoare, a 
aerului viciat de fumul din coșul fabricilor 
și a aburilor care ies parcă din pavaj și ca
nale, a zgomotului care anihilează chiar re
flexele porumbeilor cînd te apropii de ei, 
New York-ul, oraș clădit cu echerul pe ver
ticală își caută răsuflarea deasupra norilor 
și înspre mare. Building-urile par stive de 
geamuri susținute de piloni de beton ca să 
nu se spargă. Realitatea hibridului om-ma- 
șină este izbitoare, sfidătoare chiar pentru 
pietonul care pare o altă specie cu un cord 
și timpane rezistente.

Drapelele din fața sediului Națiunilor 
Unite se ridică în fiecare dimineață și co
boară seara ca un salut peste zi adresat 
națiunilor. în aceste zile ele salută pe tine
rii lor reprezentanți care de la ora 9 a.m 
rămîn pină seara tîrziu să învingă obstaco
lele din calea apropierii, cunoașterii, conlu
crării. Adunarea Mondială a Tineretului, 
organizata sub egida Națiunilor Unite a 
suscitat interesul unui număr impresionant 
de tineri de pe toate continentele, iar sesiu
nile plenare și ședințele comisiilor de lucru 
deschise reunesc numeroși participanți. Re
gretul față de procedura inadmisibilă folo
sită de Comitetul de planificare în invi
tarea delegațiilor de tineret din Republica 
Populară Chineză, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Vietnam și a eroicului tineret luptător al 
Vietnamului de sud a fost exprimat de nu
meroase delegații chiar din primele luări 
de cuvînt. La propunerile insistente ale ma
rii majorități a reprezentanților, comitetul 
director al Adunării, format din 18 membri, 
printre care și România, a hotărît trimiterea 
unor telegrame prin care Adunarea Mon
dială a Tineretului invită reprezentanți din 
aceste țări să participe la întîlnirea tinere
tului de pretutindeni pentru a-și aduce pre
țioasa lor contribuție la analizarea proble
melor majore care confruntă contempora
neitatea. Dezaprobare și ilaritate a produs 
în asistență opoziția delegației din Corcea 
de sud față de această inițiativă conclu

dentă pentru orientarea politică a majorității 
participanților. Semnificativ este și faptul 
că plenara — ținind seama de părerea ma
jorității participanților printre care și de
legația română — a respins propunerea de a 
nu se permite accesul presei și publicului 
la dezbateri.

Mulți dintre cei prezenți aici au legat 
prietenii doar în zilele premergătoare des
chiderii Adunării. Dintre costumele africane 
colorate și variate ca limbile care se vor
besc pe acest continent, dintre sariurile mă
tăsoase indiene sau pakistaneze răsar figuri 
familiare, înfrumusețate de căldura zîmbe- 
telor. Tineri discută cu pasiune despre eve-

DE LA TRIMISUL NOSTRU
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nimentul Ia care participă, despre preocu
pările organizațiilor lor, despre principiile 
care conduc politica țărilor pe care le re
prezintă.

In jurul meselor joase, prin colțurile sa
loanelor, diverse delegații își clarifică po
ziția în cele patru comisii care au început 
temeinic să lucreze. Sub marea tapițerie a 
lui Ion Nicodim care ocupă cîțiva metri pă- 
trați, niște tineri pe care îi văzusem cu ci- 
teva clipe înainte citind o inscripție de pe 
peretele alăturat : erau versurile traduse 
in engleză ale Iui Tudor Arghezi, însuși mo
tivul compoziției. Mă opresc și ei îmi zîm- 
besc. Am înțeles după cîteva zile că zîmbe- 
tu! aici te obligă să spui țara din care ești, 
comisia în care lucrezi, numărul membri
lor delegației. Interlocutorii mei sînt tineri 
reprezentanți ai organizației de eliberare a

Mozambicului de sub colonialismul portu
ghez (FRELIMO).

In pauza de prînz se lucrează efectiv, 
prea puțini fiind cei care părăsesc sediul, 
atracția marelui oraș intrînd în drepturile 
ei abia seara tîrziu, cînd o zi plină de in
formații, contacte bilaterale, cuvîntări și 
propuneri s-a încheiat. Primele două se
siuni plenare ale Adunării s-au încheiat 
după dezbateri aprinse care erau, de altfel, 
de așteptat dacă luăm în considerare larga 
diversitate de orientări politice, filozofice 
și religioase pe care le reprezintă tinerii 
aflați aici. Au dominat, însă, eforturile pe 
care tinerii le depun pentru a găsi acele 
componente comune ale pozițiilor lor în 
speranța că această Adunare va reprezenta 
un moment important în lupta tinerei gene
rații pentru libertate, pace, democrație și 
progres social. Un moment semnificativ l-a 
constituit prezența și cuvîntul adresat par
ticipanților de Mikis Teodorakis, popularul 
patriot și compozitor grec care a fost sa
lutat cu bucurie. Asaltat în permanență de 
către admiratori, Mikis, cum ii spune toată 
lumea aici, este foarte greu de abordat, 
încercînd, cu amabilitatea caracteristică, să 
înțeleagă prin vacarmul întrebărilor celor
lalți ce-i spuneam, mi-a afirmat că va veni 
în curînd în România.

Temele în comisiile de lucru au fost Îm
bunătățite și îmbogățite. Prezenți în toate 
cele patru comisii, reprezentanții tineretului 
și studenților din țara noastră sînt însufle
țiți de dorința de a face cunoscute tinerilor 
din lumea întreagă poziția tineretului ro
mân, contribuția sa activă la lupta tuturor 
forțelor, democratice și progresiste din 
lume pentru înfăptuirea idealurilor de pace, 
libertate, democrație și progres. Numeroa
sele contacte bilaterale pe care delegația 
noastră le-a avut pînă acum ne-au confir
mat o dată în plus, interesul și admirația de 
care politica României de pace și colabo
rare internațională se bucură în colțurile 
cele mai îndepărtate ale globului.

Wilhelm de Oranla complică prezentul irlandez. Poate pă
rea paradoxal dar învingătorul de la Boyne nu aparține doar 
manualelor de istorie. Secolele care s-au scurs din acel sîn- 
geros iulie 1690 n-au reușit să domolească adversitățile și nici 
să construiască punți ale înțelegerii Intre urmașii lui Wil
helm protestantul și James catolicul. Stigmatul înfrîngerii a 
fost purtat din generație în generație iar evocarea bătăliei de 
la Boyne înfierbintă atmosfera din Ulster chiar și în această 
vară explozivă. Totuși, înfruntarea din Irlanda de nord, cau
zele actualelor evenimente, nu pot fi puse numai pe seama 
istoriei, în contul rivalității declanșate de victoriosul Wilhelm 
de Orania. Tulburările din Irlanda de nord relevă în prim 
plan antagonismele între catolici și protestanți, dar conflic
tul nu este doar de natură religioasă. Deteriorarea climatului 
se află în directă legătură cu realități sociale contemporane, 
cu inechitățile care domnesc în Ulster. Dosarul este volu
minos : salarii scăzute, șomaj în creștere, amputarea dreptu
rilor cetățenești etc. Catolicii (minoritari) sînt afectați în 
mod deosebit de dificultățile nord-irlandeze, ceea ce explică 
treptata radicalizare a mișcării pe care au organizat-o pen
tru obținerea drepturilor civile.

Săptămînile de calm alternează în Irlanda de nord cu cele 
în care atmosfera este încărcată. Calmul se transformă, însă, 
într-o raritate pe care doar reporterii o mai consemnează. 
Tensiunea domnește aproape neîntrerupt în Belfastul muti
lat, deseori, de baricade și devenit cîmp de luptă. Extremiștii 
din ambele tabere cultivă intransigența, consecințele fiind 
vizibile în numărul ridicat de morți și răniți cu care s-au sol
dat ultimele ciocniri. „Nu sîntem în măsură să suportăm 
asemenea tulburări în fiecare săptămînă“ — spunea ministrul

0 nouă răpire 

in Guatemala
Un om de afaceri american, 

Owen Smith, care posedă im
portante bunuri în Guatema
la, a fost răpit de membri ai 
Organizației Forțele Armate 
Rebele (F.A.R.). Deși confir
mată de soția victimei, răpi
rea nu a fost încă anunțată 
în mod oficial de autorități.

Observatorii privesc cu în
grijorare noul caz de răpire 
din Guatemala, prima de la 
preluarea Ia 1 iulie a funcției 
de președinte de către colo
nelul Carlos Arana Osolio. Se 
reamintește că ultimul caz 
de răpire, aceea a ambasado
rului vest-german, von Spretî, 
s-a încheiat prin asasinarea 
acestuia după ce autoritățile 
au refuzat să îndeplinească 
cererile răpitorilor aparținind 
organizației F.A.R.

Londra reia livrările 
de armament către Republica 

Sud Africană
Ziarul „FINANCTAL TIMES“ a publicat o informație po

trivit căreia guvernul englez a adus la cunoștință șefilor de 
state membre ale Commonwealth-ului intenția sa de a livra 
armament Republicii Sud Africane, considerînd că furniza
rea armelor ar fi necesară „pentru apărarea căilor maritime 
în jurul Capului Bunei Spera nțe".

Statele africane sînt îngrijorate 
de această intenție a guvernului 
conservator, fiind conștiente de 
faptul că autoritățile rasiste de la 
Pretoria pot folosi în orice mo
ment acest armament împotriva 
mișcării de eliberare națională. 
Intr-o declarație făcută la Lagos, 
șeful statului nigerian, generalul 
maior Yakubu Gowon, a subliniat

și prezentul exploziv
Soarta proiectului 

„Concorde“

I
nord-irlandez al comerțului, adăugind că economia locală 
riscă să dea faliment dacă izbucnesc noi ciocniri.

Schimbarea de guvern de la Londra a avut efecte imediate 
la Belfast. Wilson reușise să inspire o anumită încredere ca
tolicilor prin promisiunea unor reforme care să înlăture — 
sau să diminueze — discriminările. Prezența conservatorilor 
în Downing Street 10 a produs neliniște printre catolici și 
a înăsprit poziția autorităților nord-irlandeze. S-ar putea — 
afirma THE INTERNAȚIONAL HERALD TRIBUNE — ca 
„protestanții aflați Ia putere în Ulster să se bizuie în mai 
mare măsură pe represiune iar catolicii pe violență". _ Noul 
ministru de interne, Reginald Maudling, a ținut să sublinieze 
că „politica actualului cabinet va fi identică în principiile și 
țelurile sale cu cea a fostului guvern laburist“. Fraza aceasta, 
aparent lipsită de echivocuri, n-a avut totuși un efect cal
mant...

Umbra lui Wilhelm de Orania tulbură atmosfera în Ulster. 
Protestanții se pregătesc să sărbătorească biruința din șecofiil 
al XVII-lea. Sute de mii de oameni vor defila pe străzi. O 
simplă seînteie este suficientă, în aceste condiții, pentru a de
clanșa un iiicendiu politic. Catolicii au luat măsuri de pre
cauție : ferestrele caselor și magazinelor sînt blocate. Un 
voiaj fulger — incognito — al ministrului de externe al Du
blinului în cartierere catolice ale Belfastului și-a găsit expli
cația în nevoia de a atenua încordarea. Londra i-a reproșat 
ministrului „o serioasă lipsă de curtoazie diplomatică" și „o 
grosolană eroare de judecată". Dar incidentul a fost închis 
cu rapiditate pentru că Londra dorește să evite o criză cu 
Dublinul și o criză la Dublin. Atenția principală s-a îndrep
tat spre comemorarea lui Wilhelm. 18.000 de militari englezi 
și polițiști locali se găsesc în stare de alarmă. Ultimele in
formații din Ulster arată că armata a ridicat baricade pentru 
a despărți cartierele locuite de protestanți și catolici. Demon
strațiile protestanților ating punctul culminant luni. Autori
tățile se tem de o escaladare a violenței, mai ales că „for
țele de ordine" par insuficiente. .

După ce Wilhelm de Orania va fi dat uitării pină in iulie 
viitor, vechile și mereu actualele probleme ale Ulsterului se 
vor impune iarăși atenției. O întrebare domină orice examen 
al perspectivelor : noua echipă conservatoare de la Londra 
va onora promisiunile lui Ilarold Wilson ?

E. O. fe§
"Viitorul proiectului avionu

lui supersonic franco-britanic 
„Concorde“ ar putea fi hotărît 
în cursul săptămînii care ur
mează, apreciază ziarul londo
nez „Sunday Times“. Autorii 
articolului, bazîndu-se pe o se
rie de informații de la Paris 
și Londra, consideră că impqr- 
tante presiuni economice ar 
putea determina cele două gu
verne să abandoneze proiectul 
comun.

Prototipul britanic „Con- 
corde-002“ urmează să efec
tueze în cursul săptămînii 
cîteva zboruri de încercare la 
o viteză dublă față de cea a 
sunetului. Cu această ocazie, 
apreciază „Sunday Times“, se 
va dovedi dacă reactoarele 
„Concorde“ sînt sau nu capa-

bile să justifice o exploatare 
rentabilă.

„Sunday Times“ subliniază, 
de asemenea, că noul guvern 
conservator, care a promis să 
limiteze cheltuielile publice 
neesențiale, ar putea să proce
deze la o reexaminare și din 
acest punct de vedere a pro
iectului „Concorde".

• LA 12 IULIE a fost des
chisă la Rostock cea de-a 13-a 
Săptămînă a Mării Baltice. La 
mitingul de deschidere din piața 
Ernest Thalmann au fost de 
față primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat 'al R.D.G., Walter 
Ulbricht, și alți conducători 
de partid și de stat ai R.D.G., 
precum și oaspeți din străină
tate.

că Nigeria „nu vede nici o lo
gică în afirmațiile că acest ar
mament este necesar numai pen
tru apărare".

în ce privește reacția cercu
rilor parlamentare engleze, aceas
ta s-a concretizat prin proiectul 
de rezoluție prezentat de peste 
100 de laburiști care protestează 
împotriva intenției guvernului 
conservator de a relua livrările 
de armament către R.S.A. Acest 
proiect a fost prezentat spre dez
batere în Camera Comunelor.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, lordul Caradon, fost 
ministru de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe și pentru pro
blemele Commonwealth-ului, a 
cerut guvernului să respecte em
bargoul inițiat de O.N.U. asupra 
livrărilor de arme către R.S.A.

începem printr-o între
bare privind Uniunea Ti
neretului Sudanez : în ce 
condiții s-a format a- 
ceastă organizație și care 
a fost evoluția ei ?

— Organizația noastră și-a 
început activitatea după cel 
de al doilea război mondial, în 
condițiile avîntului mișcării de 
eliberare națională. Ea a avut 
încă de la început un pronun
țat caracter politic, a militat 
pentru dreptul poporului suda
nez la o viață independentă. Tr* 
1948 am organizat prima adu
nare a tineretului din Sudan. 
Colonialiștii au interzis mani
festările noastre dar noi nu 
ne-am predat. Am continuat ac
tivitatea prin cele mai diferite 
forme. Ne-am preocupat de li
chidarea analfabetismului și în 
acest mod am făcut și educație 
politică maselor, am avut posi
bilitatea să discutăm probleme
le vitale ale tării și ale genera
ției tinere. în acest timp am 
desfășurat și o intensă activi
tate internațională. Mulți tineri 
sudanezi au plecat la studii în 
țări socialiste, printre care și 
România. La diferite reuniuni 
internaționale am înfățișat si
tuația din Sudan. Ne-am bucu
rat de sprijinul activ al forțelor 
progresiste, democratice, de so
lidaritatea lor în lupta dusă 
pentru independență și o dez
voltare pe măsura aspirațiilor 
poporului sudanez. Tn decem
brie 1955 organizația noastră 
și-a stabilit actuala sa denu
mire : Uniunea Tineretului Su
danez. în același an am for
mulat programul nostru, finind 
seama de categoriile de tineri 
cărora ne adresăm și de preo
cupările lor extrem de diverse. 
Conducerea organizației noas
tre este compusă din tineri a- 
parținînd celor mai diferite cu
rente : comuniști, socialiști etc. 
ca și din tineri fără aparte
nență politică. Toți sînt onești, 
sinceri, devotați cauzei poporu
lui sudanez. O asemenea com
poziție ne-a ajutat în trecut să 
mobilizăm tineretul în luptă ca 
și astăzi cînd sarcinile noastre 
au un alt conținut. Dar să re
venim la trecut. în noiembrie 
1958 a avut loc lovitura de stat 
reacționară și uniunea noastră 
a fost interzisă. în pofida a- 
cestui fapt am găsit alte mijloa
ce de acțiune decît cele de pînă 
atunci. în sînul poporului și al 
generației tinere creștea in
fluența forțelor revoluționare, 
democratice, în mod deosebit 
a comuniștilor. Pe acest teren 
prielnic a fost pregătită greva 
generală politică din octombrie 
1964. în acel moment s-a vădit 
forța de care dispun elemente
le înaintate, progresiste în ar
mată. Aceste elemente au refu
zat să respecte ordinele coman
damentului de a trage asupra 
demonstranților si au sprijinit 
mișcarea revoluționară. Grupu
rile revoluționare de ofițeri au 
creat o nouă realitate. Perioa
da care a urmat s-a caracteri
zat prin venirea la putere a 
unor guverne reacționare. Dar 
aceste guverne n-au putut să ig
noreze influența forțelor popu
lare și au încercat să inducă în 
eroare masele folosind lozinca 
socialismului. în realitate, nu 
s-a produs nici o schimbare po
zitivă în condițiile de viață ale 
poporului, situația economică și 
financiară a continuat să se în
răutățească. Reacfiunea nu a 
mai reușit să înșele poporul. 
Forțele revoluționare cîștigau 
tot mai mult teren iar în armată 
ofițeri democrați și patrioți, 
constienți de răspunderile lor, 
au decis să acționeze. La 25 mai

1969 a fost răsturnat guvernul 
reacționar. Acest eveniment a 
corespuns năzuinței întregului 
popor, care dorea o schimbare 
reală, profundă. Consiliul Co
mandamentului revoluției, care 
se bucură de sprijinul tuturor 
forțelor progresiste din țară, a 
luat o serie de importante mă
suri ce vin în întîmpinarea re
vendicărilor democratice și re
voluționare ale maselor.

— Vă rugăm »ă ne 
vorbiți despre aceste mă
suri și mai ales despre 
semnificația recentelor 
naționalizări.

— Aceste naționalizări ex
primă voința de a pune capăt 
dominației străine în economie, 
de a asigura deplina indepen-

dență a Sudanului. Prin aceste 
măsuri ferme se dă satisfacție 
cererilor populare. Guvernul 
pune în aplicare politica unei 
dezvoltări economice în folosul 
țării și poporului nostru. în a- 
ceste împrejurări multe cadre 
tinere au fost chemate să exer
cite importante funcțiuni în eco
nomie și în alte domenii. Gu
vernul sprijină organizațiile 
muncitorilor, tineretului, femei
lor, le creează condiții pentru 
extinderea activității lor. Prin
tre problemele interne aflate la 
ordinea zilei este și cea a su
dului, care, aupâ părerea 
noastră, poate fi rezolvată prin 
recunoașterea diferențelor na
turale, prin asigurarea unei 
dezvoltări democratice. Sudul 
a cunoscut înapoierea sub 
toate aspectele — analfabe
tism, sărăcie, șomaj. Noi credem 
că această problemă va fi so
luționată printr-o colaborare 
frățească sub semnul Sudanului 
unit și independent- Organiza
ția noastră de tineret, ca parte 
componentă a forțelor revolu
ționare, sprijină guvernul în 
care, de altfel, numeroși tineri 
au importante responsabilități, 
dovedind capacitățile noilor 
generații, devotamentul și pri
ceperea lor puse în slujba po
porului.

. — Care sînt preocupă
rile actuale ale organi
zației dv. ?

— împreună cu toate forțe
le revoluționare, milităm pen
tru a consolida noul regim, a 
asigura stabilitatea politică, 
pentru a face să eșueze com
ploturile reacțiunii și imperia
lismului. Prin adunări, demon
strații, propagandă tn ziar și 
de la om la om acționăm în 
sprijinul guvernului. Ne preo-

cupă creșterea contribuției tij 
neretului la soluționarea pro
blemelor economice ale țării» 
în acest sens, am deschis ta
bere în care tinerii vin să Iu- 
creze o anumită perioadă, am 
inițiat construirea unor obiec
tive de interes public ca, de 
pildă, policlinici și puncte sa
nitare etc. Canalizăm eforturi
le tineretului în lupta pentru 
învingerea moștenirii trecutului 
pentru lichidarea analfabetis
mului. Recent, am organizat 
primul festival al tineretului din 
Sudan la care am avut plăce
rea să salutăm și pe reprezen
tantul U.T.C. din România ca 
și pe alți prieteni din diferita 
țâri. Acest festival a reprezen
tat o certă reușită...

—- Ați purtat convorbiri 
la C.C. al U.T.C. Care 
este opinia dv- în legătu
ră cu relațiile dintre U- 
niunea Tineretului Suda
nez și U.T.C. din Româ
nia ?

— Este multă vreme da 
cînd organizațiile noastre în
trețin relații, încă din anii cînd 
colonialiștii mai erau la pu
tere în Sudan și noi luptam 
pentru a obține independența. 
Noi apreciem foarte mult rela
țiile dintre tineretul celor două 
țâri, ca și între popoare'e ro
mân și sudanez și conji' 'erăm 
de datoria noastră să^ .rărim 
si să lărgim aceste retopi, faci- 
fitînd astfel restabilirea relații
lor diplomatice între țările 
noastre. Ca un pas înainte, pa 
care îl considerăm încununat da 
suțces, am invitat un reprezen
tant al U.T.C. în Sudan. Nu tre
buie repetate greșelile trecu
tului. Dacă am fi construit pa 
măsura posibilităților legături 
între noi nu s-ar fi produs ru
perea relațiilor, care, de alt
fel, nici nu a fost un act ostil la 
adresa poporului . român, așa 
cum a subliniat și șeful guver
nului nostru într-o convorbire 
cu delegația economică româ
nă. Forțele democratice, revo
luționare, din țara noastră — 
d*e tineret, muncitorești, țără
nești, femei — sînt conștienta 
că pe măsura puterilor lor tre
buie să facă eforturi, împreu
nă cu organizațiile corespunză
toare din România, pentru a re- 
înnoda tradiționalele noastre 
legături. Sper că scurta mea vi
zită în România va fi folositoa
re în acest sens. Am purtat la 
București discuții cordiale, sin
cere, călduroase în toate pro
blemele care ne interesează. 
Tovarășii români au manifestat 
aceleași sentimente și sînt con
vins că vom înainta pe calea 
consolidării prieteniei tinere
tului și popoarelor noastre-

— O ultimă întrebare i 
Impresiile dumneavoastră 
din România ?

— Am fost primit cu multă 
căldură, cu o căldură egalată, 
poate, doar de... canicula aces
tor zile de vară românească. 
Bucureștiul crește parcă cu fie
care zi ca un „nou născut", ara 
o frumusețe deosebită. Mi-au 
produs o puternică impresie 
construcțiile industriale ale Bra
șovului. Totodată, m-au impre
sionat studenții sudanezi cară 
învață în România și care eva
luează corect situația, care în
țeleg foarte bine importanța 
relațiilor dintre popoarele noas
tre. Ei primesc un mare ajutor 
din partea autorităților româna 
spre a se pregăti ca specialiști 
necesari economiei sudaneze. 
Toți cei cu care în aceste zile 
m-am întîlnit în România m-au 
întîmpinat cu prietenie, cu o 
simpatie vizibilă. Fac această 
remarcă cu deplină sinceritate. 
Doresc să transmit, în încheie
re, poporului român și tinere
tului său multe succese în opera 
constructivă pe care o Între
prinde.

P. NICOARA

„Ra-ll" își continua drumul
Ținută cîteva zeci 

de ore pe loc de cu- 
renții neobișnuit de 
puternici, ambarca
țiunea RA-II își con
tinuă drumul spre 
portul Bridgetown — 
Insulele Barbados — 
unde se pregătește să 
arunce ancora după o 
călătorie de 55 de zile

în apele Oceanului 
Atlantic.

într-un mesaj ra
dio, navigatorul Thor 
Heyerdahl a arătat 
că ambarcațiunea se 
îndreaptă în bune 
condițiuni spre coas
tă. Autoritățile din 
Barbados fac pregă
tiri intense în vede
rea unei primiri tri

umfale a navigatoru
lui și a echipajului 
său internațional.

Potrivit unor surse 
citate de agenția 
France Presse, în 
ziua de 9 iulie, Thor 
Heyerdahl s-a întîl- 
nit cu soția sa Yvon- 
ne la circa 200 de 
mile de coastele In
sulelor Barbados.

CEYLONUL A RECUNOSCUT
R.P.D. COREEANĂ

Ceylonul a recunoscut 
pe cale diplomatică Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană — se anunță într-o 
declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe ceylonez, 
dată publicității duminică. In 
declarație se precizează că 
între primul ministru al 
Ceylonului, Sirimavo Ban- 
daranaike, și președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, 
a avut Joc un schimb oficial 
de scrisori referitor la aceas
tă problemă.

BILANȚUL CUTREMURULUI 
DIN PERU

• LA LIMA s-a anunțat ofi
cial că numărul sinistraților ca 
urmare a puternicului cutremur 
din Peru este de 1,7 milioane

persoane, iar pagubele au fost e- 
valuate Ia 507 milioane dolari. 
După cum se știe, cutremurul s-a 
produs la 31 mai și a afectat o 
zonă cu o suprafață de aproxi
mativ 83 500 km pătrați. Potri
vit unui raport al Oficiului na
țional de informații din Lima, 
lucrările de reconstrucție nece
sită o sumă de peste 320 milioa
ne dolari, 185 milioane au fost 
deja solicitați Băncii interameri- 
cane de dezvoltare și Băncii 
mondiale. Raportul precizează, 
de asemenea, că au fost distruse 
peste 150 000 de imobile, printre 
care 1 400 școli, numeroase șo
sele și poduri, instalații de cana
lizare și de electricitate.

COLABORAREA 
SOVIETO-ITALIANA

• COLABORAREA economică 
și tehnico-științifică între 
U.R.S.S. și Italia s-a lărgit consi
derabil, s-a constatat la sesiunea 
de la Roma a Comisiei mixte so- 
vieto-italiene de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, re
latează agenția TASS.

în prezent, menționează TASS, 
oamenii de știință și specialiștii 
celor două țări cooperează în di
feritele ramuri ale industriei și 
agriculturii, în domeniul utiliză
rii pașnice a energiei atomice. 
U.R.S.S. și Italia colaborează în 
producția de materiale de con
strucții și de mașini pentru con
strucție, în siderurgie și în alte 
ramuri economice.

CONSULTĂRILE 
LUI ANDREOTTI

Giulio Andreotti, președin
tele grupului deînocrat-creș- 
tin din Camera deputaților a 
Italiei. își începe luni con
sultările cu Direcțiunea par
tidului său în legătură cu 
posibilitățile realizării unei 
noi coaliții guvernamentale 
de centru-stînga. După cum 
s-a mai anunțat, Andreotti a 
primit sîmbătă, de la pre
ședintele republicii, Giuseppe 
Saragat, mandatul de a for
ma noul cabinet, ca urmare 
a demisiei guvernului prezi
dat de Mariano Rumor.

• CUNOSCUTUL arheolog 
britanic Walter Emry a de
clarat că speră să deșcopere 
în curind mormintul lui Imn- 
hoterp, supranumit „Leonar- 
do da Vinci“ al Egiptului An
tic. El intenționează să în
ceapă in octombrie săpături 
in zona în care a descoperit 
anul trecut un labirint, în a- 
propiere de piramida Saqqara 
situată pe Nil, la sud de Cai
ro. Labirintul conține în în
căperile sale mumii și mor
minte, alături de care se află 
scheletele animalelor sacrifi
cate și o serie de obiecte de 
cult. Egiptologul britanic con
sideră că mormintul lui Imn- 
hoterp se află în această re
giune, dar dificultatea constă 
în descoperirea intrării în 
sanctuar, deoarece deasupra 
ei s-au depus în cursul seco
lelor straturi groase de nisip.

• BRAZILIA va fi legată In 
1973 cu Europa printr-un nou ca
blu submarin cu o capacitate de 
160 de circuite radio, telefonice 
și de televiziune, s-a anunțat o- 
ficial la Brasilia. Noul cablu va 
fi legat de rețeaua „terestră" 
braziliană în apropiere de locali
tatea Recife și va trece pe lingă 
Insulele Canare. Nu s-a stabilit 
încă punctul de racordare Ia sis
temul european de comunicații.
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