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SÂRBĂ TOAREA
BRIGADIERILOR 

SĂRBĂTOAREA
gorjului Întreg

Duminică 16 mai 1971. Briga
dierii de pe șantierul național al 
tineretului de la Rovinari (Ro- 
gojelu) au sărbătorit împlinirea 
unui an de la prima echipă de 
brigadieri înființată de tinăra 
generație de constructori in ini
ma Golfului, acolo unde se edi
fică unul din cele mai puternice 
obiective electro-energetice ale 
acestor ani, termocentrala meni
tă să dea în sistemul energetic 
național 1 720 000 kW/oră ener
gie electrică. Pe șantierul pavoa
zat sărbătorește sute de briga
dieri s-au adunat încă din zori, 
nerebdători să-și înscrie din nou 
geometria albastră a uniformelor 
festive in jurul pavilionului îm
podobit cu drapelele patriei. 
Le-au fost oaspeți, ca întotdea
una la aceste manifestări, tova
rășii de muncă mai vîrstnici, co
legii din alte întreprinderi gorje- 
ne, cetățeni din comunele înve
cinate șantierului. Le-au fost 
oaspeți tovarășul Constantin Dră- 
goesou, secretar al Comitetului 
județean de partid, Aurel Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și administrației, ai or
ganizațiilor obștești, ai conduce
rii șantierului.

întreaga manifestare s-a des
fășurat în spiritul frumoaselor 
tradiții pe care le-au statornicit 
într-un timp relativ scurt, tinerii 
de pe toate șantierele naționale. 
Ceremonia începe cu salutul 
drapelului și a raportului coman
danților de detașamente ; pre
zentarea unei substanțiale dări 
de seamă, întregită prin înscrie
rile la cuvînt ale brigadierilor; 
cuvintele de felicitare, de apre
ciere, și îndemn rostite de către 
tovarășii de muncă mai vîrstnici, 
de reprezentanții organelor loca
le de partid și ale Comitetului 
Central al U.T.C.; acordarea de 
diplome de onoare ale organului 
central dl organizației de tine
ret ; răspunul entuziast dat che
mării brigadierilor de la Lotru și 
fierbintea telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — au dat 
întregii manifestări un caracter 
nu numai festiv ci, și un caracter 
bilanțier.

pe larg despre interesanta pro
blematică a adunării brigadieri-

PETRE DRAGU
(Continuare in pag. a ll-a) Imagine familiară, in aceste zile, pe șantierele naționale ale tineretului
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La sistemul 
de irigații Valea Carasu

Careul celor 2 000
de salopete albastre

Ieri în sistemul de irigații Va
lea Carasu a fost sărbătoare. A- 
vîndu-i oaspeți pe tovarășii Va- 
sile Vîlcu, membru în Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului ju
dețean de partid Constanța, loan 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Constantin Jurcă, prim 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al U.T.C., pe miile de 
constructori ai importantului o- 
biectiv economic, pe uteciștii din 
67 de cooperative agricole, bene
ficiare și 8 întreprinderi agrico
le de stat și stațiuni de meca
nizare ale agriculturii, numeroși 
constănțeni, la un an de la con
stituirea Șantierului Național al 
tineretului, cei 2 000 de briga
dieri s-au adunat în careu fes-* 
tiv prezentînd, întruchipat în ci
fre și termene, bilanțul celor 
365 de zile pline de muncă, gîn- 
durile și intențiile lor de viitor.

,.Intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate^ și dăruire, sub
linia ing. Traian Anghel în ra
portul prezentat, tinerii briga
dieri au așezat efortul lor la te
melia realizărilor însemnînd da
rea în folosință a trei mari sta
ții de pomoare ce permit iriga
rea a 70.000 de hectare, deschi
derea drumului nou al anei De 
aproape 70 Ia sută din cîmpia- 
șantier. Cu utilajele stăpînite de 
ei au fost dislocați peste 20 mi
lioane m.c. de pămînt; au parti
cipat la turnarea betoanelor, la 
montarea celor aproape 4. (XX) km 
conducte și jgheaburi. în lunile 
de iarnă neste 600 brigadieri au 

----fost calificați în meseriile sne- 
Propunindu-ne tă vorbim mai r cif^ șantierului, jar alți 300.

de mecanici, tehnicieni și ingi
neri, proaspeți absolvenți au fost 
ajutați să se integreze rapid și 
cu efect pozitiv pentru produc
ție. Competența lor profesională 
a devenit astfel „utilajul" cu 
randamentul cel mai mare în 
competiția cu termenele și cu 
dificultățile șantierului, pasiu
nea, hărnicia și devotamentul 
lor putîndu-se materializa în 
drumul deschis apei. Douăzeci 
de vagoane metale vechi au fost 
trimise oțelăriilor ca urmare a 
acțiunilor desfășurate de către 
brigadieri".

în careu, drapelul patriei ri
dicat pe catarg, sub care cu nu
mai cîteva ore în urmă încă ma
nevrau paletele buldozerelor se 
sudau sau instalau conducte, se 
privea cu atenție aparatele ce 
transmiteau presiunea creată prin 
funcționarea gruoului de pom
pare. Ploaia artificială a cuprins 
o parte din ogoarele cele mai a- 
ride ale țării. Cuvintele rostite 
acum redau energia cheltuită la 
realizarea stației de pompare de 
la km 18 în mijlocul unei mlaș
tini ; redau munca fizică și in
telectuală a peste 1 000 de con
structori în stația de pompare 
de la Basarab-nădure, cel mai 
mare obiectiv din Europa : re
dau miile de mișcări ale utilaje
lor la săparea canalelor de ase
menea dimensiuni care dună 10 
sau 12 ore de lucru abia se ve
deau că s-a avansat cu 2-3 m; 
redau sacrificarea, adesea, a

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Il-a)

ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI
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DIN ROMANIA
Sîmbâtâ a avut loc Plenara 

Consiliului U.A.S.R., la care au 
participat membrii Consiliului, 
cadre ale Asociațiilor din toate 
centrele universitare, redactori- 
șefi ai publicațiilor studențești, 
specialiști din învățămîntul su
perior, din unități productive, 
de cercetare si unități culturale.

Plenara a aezt>âtut și aprobat 
programul de activități al Con-

siliului, în perioada 15 mai— 
1 octombrie 1971. Cu acest pri
lej s-au constituit fi comisiile 
pe domenii de activitate ale 
Consiliului U.A.S.R.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Dan 
Marfian, prim secretar al C.G 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniti-vă!

ilele trecute, un 
scriitor m-a o- 
prit pe stradă 

să-mi spună o întîmplare. 
Omul era încruntat și necă
jit. Nu îl văzusem niciodată 
așa de amărît. La început, am 
crezut câ l-a izbit vreo ne
norocire, dar în scurtă 
vreme am aflat adevărata 
cauză a tulburării lui. Cu
noscuse cu ani 
un tînăr student 
al cărui 
asupra w , 
bucurat mult atunci 
fiul a ieșit deasupra nevoi
lor. TI voia sprijin apropiat 
al bâtrîneților lui. Nevoile 
societății au . voit altfel. 
Cînd a părăsit facultatea, 
tînărul arhitect a fost tri
mis să lucreze într-un oraș 
ardelenesc. Tocmai se în
surase. Sofia, tînără pro-

părinte 
grijilor

în urmă 
arhitect, 
aplecat 

zilei, s-a 
cînd

o imin
PIMtt
de GEORGE

MACOVESCU

fesoară. Autoritățile, înțe
legătoare, au numit-o și 
pe ea ta o școală din ora
șul ardelenesc. S-a necă
jit bătrînul că îi pleacă 
fiul și nora din București, 
dar tinerii și-au luat viața 
în serios de la început și 
au ajuns la. locul destinat. 
Acolo, surpriză. Nu mai 
era nevoie de arhitect în 
acel oraș ordelenesc. In 
schimb, era nevoie în altă 
parte, la vreo sută de kilo
metri depărtare. Omul n-a 
zis nimic. Și-a strîns micul 
bagaj cu care și-a început 
viața și a plecat Tn celă
lalt oraș, ta vreo sută de 
kilometri depărtare, tot în 
Ardeal. El a plecat, dar so
ția nu. Ea fusese numită în 
primul oraș si voia să pă
răsească locul și să-și ur
meze bărbatul „la bine și 
la rău', așa cum se zice 
din bătrîni și cum se spu
ne și azi, dar nu a căpătat 
loc.

(Continuare tn pag. a 11-a)
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Vizita în Româniasportiv, cultural

și artistic

la Complexul

Federale a Germaniei,din Sectorul III

„Metalul"

16 ore de program

președintelui Republicii

se încadrează 
, politică. Face 

.Grupul democrat 
Hontilnr* Tn 102(1

FESTIVALUL 
PRIMĂVERII

(Citiți reportajul nostru 
în pag. a lll-a)

SUBIECT MEREU ACTUAL 
PENTRU ORGANIZAȚIILE U. T. C.

PROBLEMELE
DE MUNCA Șl DE VIATA

ALE
Subiectul s-a impus aproape 

de la sine. Cei cinci secretari ai 
unor organizații U.T.C. din Iași, 
alături de care se aflau un re
prezentant al comitetului muni
cipal și unul al comitetului ju
dețean U.T.C. au vrut, de data 
aceasta, să-și abordeze propria 
activitate dintr-un unghi de a- 
preciere cu o deschidere mai 
fermă spre actualitate. însuși 
momentul pe care îl traversăm, 
fertilizat de ideile și recoman
dările generoase ale congresu
lui, este cel ce invită insistent 
la reevaluări sensibil diferen
țiate față de cele ale unui tre
cut încă apropiat de noi. Am 
căzut, așadar, de acord cu toții 
să părăsim deocamdată terenul 
„clasic" al ceea ce înțelegem de 
obicei prin „acțiuni" sau „acti
vitate" și să ne regăsim, din
colo de acesta, pe cîmpul mai 
larg al relațiilor dintre tineri și 
organizație, dintre ei și secre
tarul lor. Am încercat să des
cifrăm raporturi care poate 
nu-și găsesc locul într-un pro
gram de activități dar care, mai 
expresive decît el, sint capabi
le să contureze un climat și o 
atmosferă de mare vitalitate, 
ce se Integrează firesc în obiec
tivele de ansamblu ale organi
zației noastre.

într-un asemenea context, cel 
dinții lucru, cel de la care tre
buia să pornim, nu putea fi de
cît acesta :

CU CE ÎNTREBĂRI vin tinerii 
LA ORGANIZAȚIE ?

Bineînțeles, așa cum era și de 
așteptat, cu întrebări și proble
me multe și variate. începînd 
cu cele de repartizare a unei 
locuințe și încheind cu unele, 
aparent mai simple, de rezolva
re a unor situații în procesul 
de producție.

— Au venit uneori tineri care 
reclamau diverse nemulțumiri la 
adresa unor maiștri, mărturisea 
SANDU SAVA, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Fabrica 
de antibiotice. Alteori imi ce
reau schimbarea locului de 
muncă din diferite motive î fie 
pentru că nu rezistau într-un 
mediu mai dificil, fie pentru a 
se apropia de un prieten sau o 
prietenă. în acest din urmă caz, 
un cuvînt bun rostit la momen
tul potrivit poate duce la înte
meierea unei familii. Am avut, 
in sfîrșit, situații, în care rezo
luția conducerii era nefavorabi-

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în Capitala 
patriei noastre președintele Republicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, împreună cu soția, intr-o vizită oficială.

TINERILOR
lă, dar tot am încercat să dau 
o mină de ajutor. Am încercat 
să rezolv, într-un fel sau altul, 
toate cererile ce mi s-au adre
sat, atît cît îmi stătea în pu
tință. Ceea ce vreau să subli
niez însă este că tinerii vin la 
secretarul lor cu încredere, că 
nu-1 socotesc la distanță sau 
străin de problemele lor.

— Cu o singură observație, a 
intervenit atunci STELIAN 
GRADEANU, secretarul comite
tului U.T.C. de la Trustul local 
de construcții. Am avut, de pil
dă, situații în care tinerii 
mi-au adus la cunoștință ne
reguli in acordarea sporului 
de șantier. în unele locuri a- 
cest drept legal este folosit ca 
o indemnizație, ca un stimulent 
și acordat în mod subiectiv. Dar 
aceste lucruri nu le-am aflat de- 
cît în adunările de alegeri, deși 
normal era să-mi fie spuse mai 
demult sau să le afle comitetul

D. MATALA
(Continuare în vag. a Il-a)

Succes reuniunii
științifice

de la București
La Palatul Pionierilor din 

București încep azi lucrările 
unei noi și importante reuniuni 
științifice internaționale : ciclul 
european de studiu privind : 
„Rolul tineretului în procesul 
de dezvoltare socială". Reuniu
nea, care are loc sub auspiciile 
Uniunii Tineretului Comunist și 
ale Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului din 
Romania în colaborare cu Sec
ția pentru problemele sociale a 
Oficiului Națiunilor Unite pen
tru Europa de la Geneva. în-

wwaw 
• LA BRATISLAVA, în „Cupa 
Europei" interțări la fotbal, 
Cehoslovacia — România 
'—0... • La TÎRGU-MUREȘ 
în meciul echipelor de tine
ret, România — Cehoslova
cia 1—1 • Șah : „Rivalii" 
lui Spasski • Raliul automo
bilistic Pitești • Știri și co
mentarii la zi din scrimă, 
lupte, handbal, rugby, atle

tism.

Litoralul vă așteaptă! In straiele sărbătorești ale primăverii, litoralul românesc și-a deschis larg por
țile. Dispunînd de o capacitate sporită de cazare in hoteluri și vile, insumînd 15 400 de locuri,
stațiunile de pe malul Mării Negre sint pregătite să facă față celor mai ridicate exigențe ale 

turiștilor acestei veri

„Rolul tineretului
în procesul de

dezvoltare sociala'1

Gustav Heine
mann s-a născut 
la 23 iulie 1899, 
la Schweln, în 
regiunea Ruhr. 
După studii me
dii la Essen, a 
urmat cursurile 
universităților 

din Munster, 
Marburg, Miin- 
chen, Gottingen 
și Berlin, unde 
a studiat drep
tul, științele e- 
conomice și is
toria. în 1926, 
începe să prac
tice avocatura 
într-un birou 
din Essen, după 
care devine a- 
vocat consilier 
al oțelăriilor 
„R h e i n i s c h e 
Stahlwerke". In 
perioada 1933- 
1939, deține o 
catedră de ști
ințe economice 
la Universitatea 
Koln.

încă de 
începutul 
diilor universi
tare, Heinemann 
activ în viața 
parte din „C__r__ _______
german al studenților". In 1920, 
grupul se alătură adversarilor 
puciului fascist condus de ge
neralul Kopp. Drept urmare, 
acuzat de a fi militat în rîndu 
rile studenților democrați și de 
a fi distribuit în fabrici apelul 
la grevă generală, Heinemann 
este arestat pentru un scurt 
timp în 1921. în perioada hitle- 
ristă, este unul dintre conducă
torii aripii antinaziste a biseri
cii evanghelice germane. împre
ună cu preotul Friedrich Grae- 
ber din Essen tipărește clandes
tin materiale îndreptate împo
triva partidului național socia
list.

După cel de-al doilea război 
mondial, în 1945, este numit di
rectorul firmei „Rheinische 
Stahlwerke", iar în 1946 devine 
primarul general al orașului 
Essen. Activitatea politică post
belică și-o începe în rîndurile 
partidului Uniunea creștin-de- 
mocrată. Din iunie 1947 pînă în 
iunie 1948, a fost ministru de 
justiție al landului Rhenania de 
Nord — Westfalia, iar la 20 sep
tembrie 1949 devine ministru de 
interne în cabinetul Adenauer. 
La 8 octombrie 1950 se retrage 
din guvern, în semn de protest 
față de faptul că Adenauer, fără 
sâ informeze cabinetul, oferise 
o contribuție militară vest-ger- 
mană proiectului „Comunității 
defensive europene".

în toamna anului 1951, Heine
mann întemeiază „Asociația 
pentru pace în Europa", care își 
propunea ca principal obiectiv 
lupta împotriva remilitarizării. 
în noiembrie 1952, părăsește de
finitiv Uniunea creștin-demo- 
erată, iar în 1957 aderă la Par-' 
tidul social-democrat. în ianua
rie 1958, Heinemann se face re
marcat printr-un discurs rostit 
în Bundestag în care critică 
politica externă a guvernului 
Adenauer, cerînd totodată de
misia acestuia. O dată cu insti
tuirea guvernului de coaliție 
U.C.D.—P.S.D., devine ministru 
al justiției ; se pronunță cu vi
goare împotriva prescrierii cri
melor de război.

La 5 martie 1969, Gustav Hei
nemann este ales președinte al 
Republicii Federale a Germaniei, 
care are, astfel, pentru prima 
oară, un șef de stat social-de
mocrat.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei a vizitat nu
meroase țări. Cu diferite prile
juri, el s-a pronunțat pentru 
destindere, pentru crearea unui 
climat de pace și colaborare în 
Europa, pentru relații active în
tre state, Indiferent de orîndui- 
rea lor socială.

Cu prilejul sosirii în Capitala 
țării noastre a președintelui 
Gustav Heinemann, poporul ro
mân îi adresează tradiționala 
urare de „Bun-venlt" I

trunește numeroși specialiști în 
problemele tineretului din țările 
membre ale „Programului de 
dezvoltare socială al O.N.U. 
pentru Europa", cît și din state 
nemembre ale acestui organism, 
ca Republica Democrată Ger
mană. Participă, de asemenea, 
reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale de tinerel direct 
interesate — Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat, Uniu
nea Internațională a Studenților 
— și oi unor organisme inter-

naționale în al căror domeniu 
de preocupări intră și proble
mele tinerei generații ca, de 
exemplu, UNESCO sau Crucea 
Roșie Internațională.

Reuniunea privind „Rolul ti
neretului în procesul de dez
voltare socială" face parte din 
seria de acțiuni întreprinse de 
organismele sociale ale O.N.U. 
prin care organizația interna
țională își arată interesul față 
de faptul că tînăra generație a 
popoarelor dorește să contri-

buie direct la făurirea viitoru
lui, sâ-și spună cuvîntul asupra 
tuturor problemelor economice, 
sociale și politice care o frâ- 
mîntă, sâ joace din plin rolul 
care-i revine în societate. Prin 
organizarea unor astfel de re
uniuni, O.N.U. intenționează să 
contribuie la abordarea științi
fică a problemelor tineretului,

BAZIL ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IV-a)

La posturile de radio 
și televiziune

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite, de la Aeroportul international București- 
Otopeni, ceremonia sosirii, la invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a sofiei sale, Elena Ceaușescu, a președintelui 
Republicii Federale a Germaniei, Gustav Heinemann, fi a 
doamnei Heinemann, care vor face o vizitâ oficialâ în Repu
blica Socialistă România.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale. 
Regelui OLAV al V-lea al Norvegiei, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei, adresez Maiestății 
Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de pace și 
prosperitate poporului norvegian prieten.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGIIE MAURER, a adresat tovarășului 
JENO FOCK, președintele Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Fock,

Vă adresez cu prilejul celei de a 55-a aniversări a zilei 
de naștere cele mai bune urări de sănătate și succes în acti
vitatea dumneavoastră.

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
prof. Ioan Unu, a plecat ia 
Moscova, pentru o vizită în U- 
niunea Sovietică, la invitația 
profesorului A. M. Petrosiant, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Folosirea Energiei 
Atomice al U.R.S.S. Prof. Ioan 
Ursu va participa totodată, Ia 
lucrările sesiunii Consiliului 
științific al Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la 
Dubna.

IN EDITURA POLITICA 
A APARUT : 

RAIMONDO LURAGHI 
EUROPENII 

CAUTA ELDORADO 
Traducere din limba italiană

Institutul Politehnic-Brafoc. Ord de topografie cu studenții din anul I

CRONICA FILMULUI

DOMICILIUL

CONJUGAL
Filmul cu cel mai mare succes 

de public anul trecut la Paris, 
„DOMICILIUL CONJUGAL*, 
încheie un ciclu pe care Francois 
Truffaut l-a început in urmă cu 
12 ani prin „Cele 400 de lovi
turi*. Deși este curioasă această 
programare a unui ciclu, primul 
și ultimul episod din seria care 
urmărea viața unui același per
sonaj — Antoine Doinei (cele
lalte două filme din serie sînt 
„Dragoste la 20 de ani* și „Să
rutări furate*), putem stabili 
oricum ce reprezintă acum, azi, 
cineastul Truffaut, cel care „ar fi 
răspunzător de apariția noului 
val prin virulența criticilor sale 
ce au pus în relief pietrificarea

cinematografiei franceze din anii 
'50 și primul cineast care a dat 
un sens acestui termen — noul 
val*, după cum îl definea un 
biograf.

Ce a ajuns, ce s-a întâmplat cu 
noul val, o știm prea bine. 
Francois Truffaut — demn re
prezentant al grupului de tineri 
trecuți de la pagina de ziar în 
care își exersau condeiul critic, 
la platou — a obosit foarte re
pede și publicul, acel public tot
deauna generos, atent compe
tent și-a „reîntors* atenția la 
vechii, bunii maeștri care știau să 
povestească corect un subiect. 
Copiii teribili ai noului val s-au 
integrat și ei tradiției și produc 
acum filme în maniera aceea pe 
care altădată o disprețuiau. Așa

0 INTIM
PLARE

(Urmare din pag. 1)

S-au consolat oamenii o 
vreme, crezînd că la mijloc 
este o neînțelegere $i că în 
scurt timp toate se vor a- 
ranja. adică nu vor trăi 
despărfifi. Arhitectul s-a 
dus acolo unde i s-a spus 
și a început să muncească. 
Profesoara a rămas la 
școala unde fusese numită 
și a începu* să muncească. 
Amîndoi sperau că se va 
repara greșeala de care nu 
erau ei de vină. Lor li s*a 
cerut să părăsească Bucu
reștii — amîndoi nâscuji și 
crescuți în București — și 
au plecat fără crîcnire. 
Dar, desparfifi dinfr-o gre
șeală a altcuiva, nu înțele
geau să trăiască.

Au așteptat multe * luni 
să i se îngăduie tinerei 
profesoare să treacă și ea 
în orașul unde i se găsea 
bărbatul, la o școală unde 
un loc era liber, 
mișcat nimic. Au 
mîndoi la multe 
s-au deschis. Au 
te audiențe. Nu _ _ . _ 
puns, sau li s-au * dai 
punsuri repezite, de oa
meni iritați.

Cei doi tineri au conti
nuat să muncească disci
plinați acolo unde fuseseră 
trimiși, la o sută de kilo
metri distanță unul de al
tul și numai forța dragos
tei și a respectului lor re
ciproc a făcut să nu se 
sfărîme o familie abia al
cătuită.

Scriitorul, prietenul meu 
de demult, a aflat de cele 
întîmplate. Vreme de mai 
bine de o {umătate de an 
a bătut și el la diferite uși 
și a sunat la, multe telefoa
ne. Unele uși nu s-au des
chis. Altele s-au deschis pe 
t'umătate și s-au închis gră- 
>ite. Unele telefoane n-au 

răspuns la apel. Altele au 
transmis voci plictisite, acu- 
zîndu-l pe scriitor că se ocu
pă de lucruri mărunte.

— Să fie. oare, atît de 
mărunte ?, mă întreba zilele 
trecute pe strada, prietenul 
meu, scriitorul.

Am găsit că avea dreptate 
în supărarea lui. Nu lucruri 
mărunte îl scoseseră din 
fire.

Nu s-a 
bătut a- 
uși. Nu li 
cerut mul
ti s-a răs-

TINERI PE ȘANȚURILE CINCINALULUI
Careul celor 2 000

de salopete albastre SÂRBĂ TOAREA
(Urmare din pag. 1)

timpului de odihnă pentru ca 
nevoile producției să fie satis
făcute. Din ceea ce este acum 
șantierul nu mai seamănă cu ce 
a fost în urma Cu un an la a- 
ceeași dată și la aceeași oră. S-a 
avansat* hotărîtor. Și, prin tot 
ce s-a înfăptuit, și ei. brigadie
rii, au contribuit la transpune
rea în viață a unuia din cele 
mai ample, imperioase și de per
spectivă acțiuni hotărîte de par
tid — programul național de iri
gații. atribut de seamă al dez
voltării, modernizării și inten
sificării agriculturii noastre so
cialiste. Totodată, în căldura cu
vintelor rostite de către toți cei 
ce au urcat la tribună : ale me
canicului Gh. Chihulgă, ale mai
strului Traian Penciu, ale In
ginerului Alexandru Dimitres- 
cu, ale viitorului tehnician, a- 
cum elev în ultimul an al liceu
lui de îmbunătățiri funciare de 
la Cernșvodă^.Ion Lazăr, ale di
rectorul^ .irustuh ~ -
tr es ciwș'bf^nd»® s eb

de Sud — un nou

dezvolta mai mult »c- 
voluntar-patriotice în- 
in sensul participării

BRIGADIERILOR
(Urmare din pag. 1)

memo

ii Ton Dumi-
.................1 ale to vârsta.* 

lor Vasiîe Vîlcu și Ioan Popes
cu, s-a desprins nu numai satis
facția pentru ceea ce au așezat 
în buchetul de realizări, dar mai 
ales încrederea 
mîine, 
trebui 
te, că 
ticipare 
tul de 
ția celui 
rigații al țării, cu un an mai 
devreme va fi respectat Con
vingerea este întărită de anga
jamentele pe care brigadierii și 
le-au asumat ca răspuns la che
marea colegilor lor de pe șan
tierul hidrocentralei Lotru, din 
care transmitem : ..Conștienți 
de răspunderea ce revine colec
tivului de muncă din cadrul Tru
stului de construcții pentru îm
bunătățiri funciare, noi bri
gadierii Șantierului Național Va
lea Carasu ne angajăm :

— să contribuim prin munca 
noastră entuziastă la asigu
rarea predării către beneficiari 
înainte de termen a suprafețe
lor de teren la care lucrăm:

— dezvoltarea răspunderii fa
ță de calitatea lucrărilor, grija

că ziua da 
zilele următoare vor 
mai intensiv folosi- 
numai printr-o par- 
generală. angajamen- 
a încheia construe - 

mai mare sistem de i-

față de mașini, spiritul de eco
nomisire a materialelor și ma
teriilor prime utilizate vom re
duce consumurile specifice cu 
50 tone ciment, 10 tone oțel be
ton, 150m3 cherestea și vom re
condiționa 10 000 m. liniari con
ducte de azbociment *, vom ob
ține economii in valoare de 1 
milion lei Ia carburanți, lubri- 
fianțl șl piese de schimb.

— vom îndruma să se califi
ce Prin cursurile organizate în 
cadrul șantierului peste 500 bri
gadieri.

— vom 
tivit&țiie 
deosebi
tinerilor la amenajarea și îngri
jirea punctelor de lucru, a se
diilor șantierelor și loturilor. 
Pînă la sfirșitul anului vom co
lecta și preda 120 tone metale 
vechi; vom iniția acțiuni pen
tru depozitarea și gospodărirea 
ma^riâleldr de construcții ce 
vor însemna o valoare de peste 
250 000 iei44.

2 000 de tineri oonstituiți în 8 
detașamente si 33 brigăzi au 
participat ieri la careul festiv 
din pădurea aflată în vecinăta
tea localității Valea lui Traian. 
Avîrid fondul cîmp împînzit de 
aspersoare în funcțiune, păs- 
trind tradiția Bumbești — Live-

zenilor, Salvei — Vișeu și Cer- 
nei — Jiu, brigadierii s-au le
gat să-și pună semnătura la loc 
de cinste. cu comoetență, pe 
ceea ce astă2i înseamnă șantier 
iar mîine Sistemul de Irigații 
Dobrogea
Bărăgan al agriculturii româ
nești. Imagine elocventă, reda
tă și în telegrama adresată de 
către brigadieri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, 
printre altele se spune, cităm : 

„Conștlenți de însemnătatea 
ce o prezintă irigațiile pentru 
dezvoltarea intensivă a agricul
turii, de sarcinile ce ne revin în 
cadrul acestui proces, ne anga
jăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu să muncim in așa 
fel incit pînă in anul 1972 să 
realizăm integral obiectivele 
planificate. Prinși de sentimen
tul că sintem continuatorii tra
dițiilor glorioase ale muncii vo- 
luntar-patriotiee ale tineretului, 
vă asigurăm că vom urma cti 
demnitate exemplul comuniști
lor, al dumneavoastră personal, 
invățînd, trăind și muncind în 
spiritul marii idei cu care 
partidul călăuzește poporul, atît 
de elocvent și realist exprimate 
în expunerea dumneavoastră la 
aniversarea a 5 decenii de la 
crearea P.C.R.".

Sărbătoarea liliacului
Mii de locuitori din Mehe

dinți, Olt. și Caraș-Severin, pre
cum și numeroși oaspeți străini 
aflați în țara noastră, au parti
cipat duminică la sărbătoarea 
liliacului, organizată în frumoa-

sa pădure de la Ponoarele. O 
bogată paradă a portului, con
tinuată de un festival al cînte- 
cului mehedințean, au completat 
programul deosebit de atractiv 
al zilei.

Ziua oierilor
Dumbrava Hîrșești, din veci

nătatea orașului Novaci, a găz
duit duminică tradiționala săr
bătoare a urcării oilor la mun
te, moment festiv dedicat unei 
străvechi îndeletniciri a locui
torilor acestor meleaguri.

Precedată de o paradă a por
tului popular gorjenesc, „Ziua

oierilor*4 a oferit miilor 
excursioniști veniți din 
meroase județe ale țării, 
bogat buchet de datini și 
ceiuri păstorești, cărora ] 
dat viață 
mai multe 
lui și din

• de 
ftU- 
un 

obi- 
le-au 

artiști amatori din 
localități ale Gorju- 
Vîleenl.

(Agerpres)

lor de la Rovinari, 
țul unui rodnic an 
și despre direcțiile _____ , ....
liniem aici, în încheiere, un fapt 
deosebit de semnificativ: acela 
că existența unui puternic exem
plu brigadieresc în marea con
strucție a socialismului, a gene
rat în masa largă a tinerilor din 
zona respectivă un interes tot 
mai pregnant. De pildă, adunarea 
de la Rovinari s-a transformat 
într-o adevărată „zi a brigadie
rului1, desfășurată pe întregul 
cuprins al județului și acoperind 
o agendă de activitate demnă 
de invidiat. Iată cîteva puncte 
din programul acestei „zile**: 
inaugurarea unui club al tinere
tului ; ' două spectacole-concert 
prezentate de actori profesioniști 
reputați, și alte vreo 10 prezen- 
tate de amatori; o sărbătoat# 

' populară latâ&mci („Utca&â- ai
lor la munte**) și o „Horă a ti
neretului* la Roșia, în sfîrșit o 
manifestare sportivă non-stop 
dotată cu „Cupa brigadierului**, 
competiție din care nu au lipsit 
meciul de fotbal feminin, între
ceri atletice, concursul motorete
lor Mobra și chiat o întâlnire a 
două divizionare A (U Craiova 
și Progresul), invitate de către 
comitetul județean U.T.C.

„Împreună cu constructorii 
vîrstnici ce și-au dat întâlnire pe 
șantierul centralei termoelectrice 
de la Rogojelu, se spune în răs
punsul la chemarea brigadieri
lor din șantierul național al ti
neretului de la hidrocentrala Lo
tru, vom contribui la realizarea 
puternicei instalații de 5 400— 
5 800 Mw în cincinalul 1971— 
1975, în care scop ne propunem 
să realizăm următoarele obiec
tive :

— să contribuim la ridicarea 
productivității în activitatea de 
construcții-montaj cu 500 de lei 
pe cap de brigadier prin orga
nizarea judicioasă a locurilor de 
muncă înainte de atacarea noi
lor lucrări, perfecționarea orga
nizării producției și a muncii în 
șantier, îmbunătățirea indicelui 
de folosire a timpului de lucru 
care să ajungă în 1971 la cel 
puțin 96**.

— intensificarea și perfecțio
narea procesului de ridicare a 
perfecționării și specializării pro
fesionale a peste 800 brigadieri

despre bilan- 
de activitate 

viitoare, sub-

— cu și fără scoatere din pro
ducție —• extinderea formelor de 
policalificare în vederea asigură
rii continuității și forței de mun
că în șantier.

— extinderea contractării lu
crărilor în acord global astfel in
cit peste 60 la sută din volumul 
lucrărilor prevăzute în plan să 
fie realizate pe această cale.

— vom contribui la reducerea 
consumului de materiale de con
strucții cu 100 tone oțel, 100 m3 
lemn, 600 tone ciment, ca urma
re a reducerii consumurilor spe
cifice și a bunei gospodăriri a 
acestora.

— reducerea cu 10—30 zile a 
duratei de execuție la un număr 
de 5 obiective prevăzute în plan 
pe anul 1971*.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, brigadierii participanți 
la festivitate au adrgșțtf Comite? 
tulul Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o telegra
mă în care se spune: Expri
măm conducerii partidului, dum
neavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, profunda 
noastră mulțumire și recunoștință 
pentru atenția cu care ne încon
jurați zi de zi, pentru minuna
tele condiții de muncă și de viață 
ce ne-au fost și ne sînt asigurate 
în aniii luminoși ai socialismu
lui. Sîntem mîndri oă ne numă
răm printre făuritorii acestui 
impunător edificiu de forță și 
lumină care în final va pulsa în 
sistemul energetic național 
1 720 000 kWh energie electrică
— rod al politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru de 
repartizare echilibrată a forțelor 
de producție pe cuprinsul patriei 
noastre. Ne angajăm ca, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
să ne înzecim eforturile pentru 
oa împreună cu ceilalți construc
tori să scurtăm termenele de 
dâre în funcțiune a acestui im
portant obiectiv. încredințăm și 
cu acest prilej conducerea .parti
dului și statului nostru, pe dum
neavoastră personal, 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
participa tot mai activ la înfăp
tuirea Directivelor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru ca patria noastră 
să se 
înalte 
zației.

tovarășe

înalțe pe culmi tot mâi 
ale progresului și civili-

a făcut și Truffaut după ce a cu
noscut la debutul său senzațional 
încoronarea cu un mare premiu 
pentru regie la Cannes. „Cele 
400...** era, ca film, interesant nu 
atît prin „tehnica* de care noul 
văl a abuzat apoi, ci prin ceea 
ce comunica. Despre acest film 
autorul lui mărturisește : „Mi-am 
dat seama că trebuia să rămîn 
foarte aproape de copilărie și mai 
ales foarte aproape de documen
tar, să lucrez cu minimum de fic
țiune*. Adolescentul Doinei din 
„Cele 400...* a fost rînd pe rînd 
trădat și, de la -problemele unei 
copilării care se lovea de neînțe
legere într-un anume mediu al 
societății contemporane, s-a a- 
juns la o comedie intimistă, bla
jină, în cel mai dulceag stil mic 
burghez. Fără întrebări, fără ne
liniște, cu accentele unui lirism 
de buzunar și al unui umor ade
seori gratuit, „DOMICILIUL 
CONJUGAL* e salvat doar de 
felul în care știe să prezinte (în
tr-un plan doi, de fundal) Pari
sul de azi. Mult mai interesante 
sînt personajele secundare, clien- 
ții bistroului, leneșul hippy care 
rătăcește în căutarea de împru
muturi, pensionarul ciudat ce re
fuză să mai coboare din aparta
ment din motive... politice, tînd- 
rul actor-imitator, un tenoi 
chel și totdeauna grăbit etc.

Cei doi, cuplu Doinei—Christi
ne reprezintă în acest al lor „DO
MICILIUL CONJUGAL* doar 
un mecanism cjare salvează apa
rențele. „Prinși în cursa rutinei 
și a oboselii, ei se comportă deja 
ca niște bătrîni*, notează un cri
tic francez într-un comentariu la 
care subscriem. Nu despre falsa 
lor fericire vrea să ne vorbească 
Truffaut, ci despre faptul că ea 
este normală, generînd un com
promis continuu de care persona
jele trebuie să fie mîndre.

Acestei „înțelegeri* îi cores
punde și degradarea subiectului 
în simpla anecdotică în care pri
mează facil o legătură extracon- 
jugală cu reîntoarceri și repro
șuri, din arsenalul celui mai cras 
filistinism. Bănuim de la început 
ceea ce se va confirma : eroii se 
mișcă din ce în ce mai fără viață, 
într-un sapțiu fără nici o coordo
nare de loc și de timp. Ici-colo 
un comic de situație, o replică 
ne mai poate smulge un zîmbet, 
dar pînă la urmă totul rămîne 
înseriat produsului comercial oa
recare, unde nu mai contează de
cît faptul că Truffaut e un nu
me de mare atracție. Un nume 
de atracție, dar un cineast la fel 
de obosit ca și personajele filme
lor sale de acum.

TUDOR STANESCU

Lina, 17 mai. im
FACEREA LUMH : nilMZl 

Patria (orele 11; IB; 11; 11). Favo
rit (orele 10; 12; 14; 1«; 1B; 20).

SERATA : rulează la Central 
(orele 0,19; 11,30; 13,49; 18; 18,18;
20.30) , Modern (orele B; 11,18;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Modem (ora 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Lumina (orela 11,18;
20.30) .

PE LUCIUL GHETn : rulează 
la Lumina (orele 8,15; 11,30; 13,48; 
16).

BATALIA DE PE NERETVA : 
rulează la Festival (orele 9; 12,30; 
16,15; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
așa ? : rulează la Capitol (orele 
3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Gră
dina Capitol (ora 19,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 12,30; II; 19,30), Bucu
rești (orele 9; 12,30; 16,30; 30).
Feroviar (orele 9,30; 13; 18,18;
19,45), Melodia (orele 8,49; 12,19; 
15,45; 19,30), Grădina Doina
(ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,30; 20,30)

GOOL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în continuare).

SUNETUL MUZICH : rulează la 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Flamura (orele 10; 14,30; 19).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Volga (orele 10; 15,30;
19.15) , Arta (ora 19,30), Grădina 
Arta (ora 19,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează le 
Ferentari (orele 15; 19).

BUTCH CASSIDY $1 8UDAN- 
CE KID : rulează la Grlvlța (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18). Victoria (orele 9,18; 12; 18; 18;
20.30) , Grădina Aurora (ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Viitorul (o- 
rele 15,45; 18; 20).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dada (o- 
rele 8,45—20 în continuare).

PAN WOLODIJOWSKI : ruleaz* 
la Unirea (ora 16), Grădina 
Unirea (ora 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI J 
rulează la Lira (orele 15,30; lt), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PE COMETA ; rulează la Dra. 
mul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Glulești (orele 15,30; 11;
20.30) .

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL ; ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Tomis (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15), Grădina To
mis (ora 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT-^ 
TORIA : rulează la Munca (orel<ț 
15,30; 18; 20,15), Laromet (orele
15; 17,30; 19,45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

ȘARADA : rulează la Placăm 
(orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT •. 
rulează la Vitan (orele 15,30; lfr(
20.15) .

EU, FRANCISC SKORINA ; ru.. 
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;
20,15). 9

„Uzina 23 August"
(Urmare din pag. 1)

B-dul Muncii 256, sector III, București, tramvai 23, 24, 
mașina 65, 79, 100, 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
SI PROVINCIE :

— Strungari
— Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși
— Economiști
— Tehnicieni .
— Merceologi

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni
— Macaragii

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

MUNCITORI I______
CURSURI DE SCURTĂ

NECALIFICAȚI PENTRU CALIFICARE PRIN 
SCURTA DURATA IN MESERIILE DE :

de 
de 
tă

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Electricieni
— Turnători
— Oțelari
— Forjori
— Macaragii

Candidații pentru cursurile de calificare trebuie sâ înde* 
plinească următoarele condiții :

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani. ...
Pentru meseriile de turnători, forjori, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal- 

învățămînt, telefon 43 04 40 — interior 4.

mai înainte. Am impresia că 
multe ori tinerii înșiși așteap- 

_ adunarea generală pentru că 
li se pare un cadru mai oficial, 
in care sînt prezenți mai mulți 
factori. Or, situația aceasta mi 
se pare nefirească. Dialogul din
tre tînăr și organizație trebuie 
să aibă un caracter permanent.

Ajungeam, în felul acesta, la 
un fenomen pe care și ceilalți 
participanți la masa rotundă 
l-au recunoscut ca frecvent. Li
mitarea unui raport de comu
nicare reciprocă doar la anumi
te prilejuri poate acredita ideea 
că adunarea generală este sin
gura cale de a te adresa or
ganizației, ceea ce duce treptat 
la un dialog cu intermitențe, la 
„oficializarea" unui întreg pro
ces de natură intimă. Mai mult 
decît atît:

— Există și situații, afirma se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Uzina metalurgică. MIHAI 
COCEA, în care tinerii se a- 
dresează organizației nu în pri
mul rînd, așa cum ar fi nor
mal, ci după ce au încercat toa
te celelalte posibilități și n-au 
reușit în intervențiile lor la fo
ruri cu mai mare putere de de
cizie. Practic, în astfel de ca
zuri organizația U.T.C. nu mai 
poate interveni deloc pentru că 
ii este atribuit un rol de mij
locitor, de arbitru-tampon în
tre ceilalți factori și tineri. Mă 
gîndesc deseori cum am putea 
evita asemenea întâmplări, dar 
pentru asta trebuie să le aflăm 
mai întîi cauzele.

Cauzele, după cum au subli
niat și ceilalți preopinenți, nu

trebuie însă căutate în altă 
parte, ci tot în mijlocul orga
nizației. Ele se datoresc nu ce
lorlalți factori cu care venim în 
contact, ci în primul rînd nouă 
înșine. Modul cum secretarul șt 
întregul său comitet știu să 
răspundă întrebărilor cu care le 
ies înainte tinerii este esențial 
în acest sens. De rezolvările pe 
care le dăm, pe cît posibil, tu
turor problemelor ce îi frămîn- 
tă pe uteciști depinde incontes-

ță de a răspunde și el 
promptitudine la chemări, 
dacă el nu se adresează in _ 
mul rînd și întotdeauna organi
zației este din cauză că nici co
mitetul nu-i vorbește lui în 
primul rînd printr-o acțiune sau 
alta. Uneori „ne limităm la dis
cuțiile din adunările generale 
dar nu prea trecem dincolo de 
ele“ ; alteori 
consultăm și pe ei 
zarea activităților și

cu 
Dar 
pri-

„uităm să-i mai 
în organi- 
ne trezim

PROBLEMELE DE

vîntul ......
tru, ascultați, a continuat ideea 
GHEORGHE SANDU, secretarul 
comitetului U.T.C. al Liceului 
industrial de construcții de ma
șini. Vreau să spun că nu de
pinde numai de noi pentru ca 
ceea ce avem de spus să aibă 
mai multă greutate în organele 
care au drept de decizie. Eu, de 
exemplu, ar trebui să reprezint 
organizația și in consiliul pro
fesoral însă n-am participat 

MUNCĂ

și de a fi, la rindul nos-

tabil apropierea sau distanțarea 
lor de organizația însăși.

Era prin urmare firesc ca ce
lei dintîi întrebări puse în dis
cuție să-i adăugăm încă una, re
feritoare la aceiași tineri :

CE RĂSPUNSURI LE DA 
GANIZAȚIA ?

OR

Iar aici a trebuit să accep
tăm, unul după altul, că nu pri
mesc întotdeauna răspunsurile 
pe care le și așteaptă. Și nu 
numai atunci cînd solicitările 
privesc o problemă de ordin 
personal, ci prin întregul an
samblu de eforturi care le este 
destinat. Fără îndoială — și 
faptul a fost convingător pre
cizat — dacă i se rezolvă ches
tiunea pentru care a cerut spri
jin, se observă și din partea ti- 
nărului un alt interes față de 
activitatea organizației, o dorin-

mai parti-pe nesimțite că nu 
cipă nici ca simpli spectatori la 
ele44.

— Iar alteori, adăuga și GEOR
GE GRIGORIU, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Filiala A- 
cademiei, am senzația că ei ne 
cer mai mult decit le oferim 
noi, dar pentru că ni se pare 
probabil prea pretențios și di
ficil ceea ce vor ei ne mulțu
mim mereu cu mai puțin. De
nivelările de acest gen duc ine
vitabil la distanțare. Pentru a 
avea o organizație nu numai a- 
propiată de tineri, ci în între
gime a lor, e necesar să ne 
aplecăm mai des urechea la o- 
piniile for și să le ascultăm : e 
necesar ca punctul nostru de 
vedere să fie același cu al lor 
in orice împrejurare, pentru a-i 
reprezenta cu “
cient.

— Dar nici să 
împrejurarea de

adevărat, et'i-

nu ne lipsească 
a ne rosti cu-

niciodată la ședințele lui și, 
după cîte am cunoștință, lucrul 
acesta se întîmplă în încă mul
te alte licee din județ.

Treptat, sfera discuției s-a 
lărgit și asupra altor puncte 
care se adăugau temei princi
pale sau o îmbogățeau cu un
ghiuri de vedere inedite. Vor
bind despre un alt aspect al a- 
celeiași chestiuni, MIHAI CO
CEA a semnalat chiar unele po
sibilități încă nevalorificate pen
tru ca organizațiile U.T.C. să se 
confunde cu preocupările cele 
mai înalte, cele care țin de 
scopurile întregii activități edu
cative, ca și cu cele curente ale 
membrilor lor în cît mai multe 
prilejuri :

— Acum îmi dau seama că, de 
pildă, la.................................
comisiile 
categorii 
zare nu . ___ ____
și reprezentanți ai organizațiilor

U.T.C. Așa ar trebui, cred, căci 
cei interesați în primul rînd de 
ridicarea calificării sînt mai a- 
les tinerii. Participarea secreta
rului lor la aceste comisii de e- 
xaminare ar fi o dovadă că or
ganizația cunoaște îndeaproape 
aceste interese, că are un cu- 
vint de spus în rezolvarea lor.

Tn sfîrșit, o nouă intervenție 
h lui SANDU SAVA a fost de 
natură să contureze nu numai r 
direcție nouă a subiectului a- 
bordat, ci și concluziile firești 
ale discuției noastre :

— Pentru ca organizația să fie 
ea însăși întotdeauna și cel din
tîi factor la care se apelează cu 
orice dorință sau intenție, tre
buie să ne și mișcăm mai mult 
pe picioarele proprii, chiar cu 
riscul de a greși uneori. Există, 
aș îndrăzni să afirm, chiar 
un anumit drept de a risca al 
organizației, de la care ne eschi
văm uneori fiindcă ne obsedea
ză mereu gîndul că am putea 
greși. Un climat de apropiere 
reciprocă între tineri, în așa 
fel incit să se simtă bine unul 
lingă altul, nu se 
decît dacă nu sînt 
mișcări și dacă au 
că în organizația 
răspunsuri la orice

...Așadar, o organizație în 
care tinerii să acționeze la lar
gul lor, să știe că fiecare gînd 
al unuia trezește ecou printre 
ceilalți, că hotărîrile pe care le 
iau exprimă interesele tuturor 
și se bucură de atenția cuve
nită. Cu alte cuvinte, cu cele 
rostite chiar de la tribuna con
gresului, o organizație în care 
tinerii să se simtă „la ei a- 

casă".

LUNI, 17 MAI 1971
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Studio) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie ; 
CHER ANTOINE — ora 20 ; Tea
trul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE 
O BANCA — ora 10 ; Teatrul „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) ; BIMBI- 
RICA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
CIND LUNA E ALBASTRA — 
ora 20 ; ATM (La Ateneul Român
— Sala Studio) ; EDITH PIAFF
— NU, NU REGRET NIMIC — 
ora 20.

noi in întreprindere în 
pentru obținerea unei 
superioare de salari- 
și-au găsit încă locul

poate naște 
stinjeniți în 
certitudinea 
lor pot atla 
întrebări.

LUNI, 17 MAI 1871
• 18,00 Deschiderea emisiunii — 

Scena • 18,30 Muzică populară
• 18,45 Stop — Cadru • 19,15 
Publicitate • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară —
Sport • 20,10 Film serial : Cava
lerul Furtună (VII) « 20,35 Idei 
contemporane — Locul artei în 
spiritualitatea modernă • 21,15
Aventuri în epoca de piatră — 
film de desen animat • 21,40 
Pentru iubitorii muzicii de ope
ră. Faust de Gounod actul I
• 22,10 Telejurnalul de noapte
• 22,25 Telesport
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SCRIMĂ
Asalturi 
aranjate 

in culise !
Cel de al doilea episod âl 

competițiilor interne, campi
onatul R.S.R. de spadă a 
lost umbrit de un aspect de
stul de des întîlnit și repe
tat pe planșele noastre de 
scrimă ! cedarea asalturilor 
in culise ! I A. Pongrat, u- 
nul din favoriții concursului, 
a fost privat de un loc in 
finală, datorită faptului că 
Al. Istrate a cedat un asalt 
craioveanului C. DuțU. Și 
astfel concursul de spadă, 
așteptat cu deosebit interes, 
mai ales după remarcabilul 
succes pe care trăgătorii din 
lot îl realizaseră cu o să.p-’ 
tămînă în urmă în Polonia, 
a fost umbrit de actul regre
tabil comis de către acest 
sportiv împotriva unui co
leg de echipă națională I 
Pină cînd aceste practici ? 
în această situație, finala nu 
a fost dominată, așa cum ne 
așteptam de favoriții I. Se- 
peșiu și Al. Istrate ci de 
„bătrînul" Șt. Moldanschi 
(Steaua), aflat într-o exce

lenta formă și care a reintrat 
astfel, după cîțiva ani, în po
sesia titlului de campion na
țional. *

Maniera în care și-a recu
cerit însă Moldanschi titlul, 
a fost cu toate acestea me
ritorie. De un calm exagerat, 
enervant chiar, fără să riște 
nimic în asalturile cil Istra
te (Steaua) și Sepeșiu (O- 
limpia Satu Mare) clasați, în 
ordine, cu un „bun simț" al 
tempo-ului, deși majoritatea 
acțiunilor bazate pe
defensivă, el a ținut să ara
te specialiștilor că mai are 
un cuvînt greu de spus în 
probă care l-a consacrat.

L. GLIȘCĂ

LUPTE
Mai multe intilniri 

intercluburi!
Meciul internațional de 

lupte dintre formațiile D-ina- 
mo București și Dinamo Luc- 
kenwald poate fi considerat 
„capul de afiș** al calendaru
lui acestei discipline, pentru săptămîna încheiată ieri. 
Oaspeții, care alcătuiesc team- 

' al campion al R.D.G., 
au lăsat o rrumoasă impresie 
cu toate că scorul le-a fost 
defavorabil : dinamoviștii
bucureșteni și-au adjudecat 
meciul la scorul de 5,5—3,5. 
Punctele formației noastre au 
fost realizate prin victoriile 
obținute de Gibu și Dolipscni 
— la categoriile extreme, 40 
de kg și peste 90 de kg (ulti
mul a realizat un spectaculos 
tuș numai după două minute 
de luptă I) — ca și din seria 
de meciuri nule realizate de 
Calotă, Enache, Vlad, Țăranu și Fodorpataki. Ceilalți doi 
reprezentanți dinamoviști
ne-au surprins în mod neplăcut : campionul balcanic Păun 
a pierdut la puncte după un meci încîlcit, iar Ionescu a 
fost descalificat pentru pasivi
tate împreună cu adversarul 
său Schrdter. Din echipa ger
mană o frumoasă impresie au 
lăsat sportivii Radschinsky și 
Schimming, doi luptători in
comozi și buni cunoscători ai 
secretelor tehnice. Confruntă
rile intercluburi la lupte, des
tul de rare pînă acum, se do
vedesc foarte utile prin plusul 
de ambiție pe care izbutesc 
să-1 mobilizeze la concurenți, 
dat fiind caracterul interna
țional al întrecerii. Iată de ce, 
astfel de utile schimburi tre
buie să stea mai mult în aten
ția secțiilor de lupte ale clu
burilor și a F.R.L.

R. VIOREL

prea puțin
După disputarea meciului der

by de duminică, STEAUA— 
GRIVIȚA ROȘIE, lupta pentru 
titlul de campioană a fost relan
sată. Victoria echipei Steaua cu 
6—3 <3—3) în dauna Griviței Ro
ții, repune în discuție supre
mația celor mai bune echipe, 
dar nu și maniera de joc. Pen
tru că, dacă scopul a fost atins 
de către steliști prin cucerirea 
punctelor necesare, pe numeroșii 
spectatori nu i-a captivat spec
tacolul.

Țibuleac, în min. 10, de la 
circa 40 m. a reușit să trans
forme modificînd tabela : 3—0
pentru grivițeni, care, în conti
nuare, atacă grupat pentru a 
sparge apărarea rugbyștilor de 
la Steaua.

Steaua în schimb apteaptă 
greșeala grivițenilor și reușește 
prin Giugiuc o lovitură de pi-

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN BRATISLAVA AUTOMOBILISM

Cehoslovacia România
Pierzînd la limită în fața echi

pei cehoslovace, ieri la Bratisla
va reprezentativa României și-a 
diminuat serios șansele de a 
cîștiga seria în Cupa Europei. 
Echipa Cehoslovaciei nu a înre
gistrat nici un progres, ba aș 
zice, dimpotrivă, după Mexic, 
în minutul 87 cînd a-a înscris 
golul nedreptei victorii, am vă
zut spulberate iluziile unui re
zultat de egalitate, care ne-ar 
fi convenit foarte mult. Și asta 
dintr-o clipă de neatenție a a- 
părării, care pînă atunci făcuse 
față cu siguranță atacurilor 
echipei adverse. Ce ghinion ?1 
După ce gazdelor li s-a oferii 
gratuit un penalty în minutul 
75 — Dinu a comis henț în ca
reu forțat de faultul lui Adamec 
— și același AdarheC tatează ca 
Un diletant, — am crezut că 
soarta partidei este pecetluită și 
că un punct hu ne poate scăpa.

Dar noi nu am făcut nimic 
nici înainte și nici după acest 
moment ce putea fi crucial și 
decisiv ca să forțăm un rezultat 
de egalitate, nu numai prin a- 
părare, ci și prin acțiunile de 
atac. Nu ne-am închipuit nici o 
clipă, dată fiind miza extraordi
nară a meciului, că echipa noas
tră vă face un meci mare, așa 
cum ne obișnuise, și că va 
acționa cu atîta lipsă de vigoare 
și decizie în acțiunile de atac, 
care aproape că nu au existat pe 
întreg parcursul partidei, doar 
cu cîteva rare excepții. Înfrân
gerea mi se pare și mai regre
tabilă și mai tristă gîndindu-ne 
că ea vine din partea unei ad
versare care nu a fost aproape 
cu nimic mai bună decît noi. 
Niciodată nu i-am văzut pe ce
lebrii Adamec, Kuna, Stratil et 
comp, jucînd atît de anost, ieri 
ei fiind de o modestie rară. De 
ce nu am știut să învingem ? 
Urmăream în finalul partidei cu 
sufletul la gură cum treceau mi

ATLETISM
„Dealul Spîrii"

Mult așteptatul 
concurs de primăva
ră al seniorilor, con
curs de selecție pen
tru echipele naționa
le, menit să reeva
lueze' valorile atleti
ce, a oferit spectato
rilor — de data a- 
ceasta au fost și 
spectatori — cîteva 
probe de un rar dra
matism. „Capul de 
afiș" a fost, fără în
doială, aruncarea 
discului femei. Se 
întîlneau, pentru pri
ma dată în acest se
zon, protagonistele 
mondiale ale anului, 
Argentina Menîs și 
Olimpia Cataramă, 
posesoare de recor
duri peste 60 metri, 
și Lîa Manoliu, cam- 
piona olimpică de la 
Mexico. A fost o 
luptă acerbă. Nici 
una dintre concuren
te nu și-a găsit cal
mul, și astfel discul 
a zburat mai puțin 
decît au vrut ele și 
de cît ne așteptam și 
noi. „Niciodată nu 
ani avut așa emoții, 
spunea Lia Manoliu 
după concurs : Nu 
ani reușit să arunc 
nici cel puțin cît 
„dau44 obișnuit la an
trenamente**. A cîști
gat Menis cu 58,76 m., 
urmată de Lia Ma

noliu cu 56,98 m. șl 
Cataramă cu 54,90 m. 
Caz unic : deținătoa
rea celei mai bune 
performanțe mondia
le a anului, Olimpia 
Cataramă, nu are loc 
în reprezentativa ro
mână, ea clasîndu-se 
doar pe locul trei ! ?

Poate de același 
dramatism, însă la 
dimensiuni valorice 
mai reduse, a fost și 
proba de 110 m. gar
duri, unde existau 
trei pretendenți la 
supremație. Și aici, 
pe locul trei, a sosit 
recordmanul probei 
Nicolae Perța, care 
a fost întrecut de 
Ervin Sebestien și 
Viorel Suciu, depar
tajați doar de foto- 
finiș.

în cursa de 100 m. 
era de așteptat sa 
cîștige Alexandru 
Munteanu. însă fap
tul că a alergat a- 
ceastă distanța în- 
tr-un timp record 
10,2 sec. și că a fost 
talonat de aproape, 
în același timp, de 
Tamași Szabo, iar 
următorii clasați 
Gheorghe Zamfires- 
cu, fostul recordmen 
al probei (sosit tot 
pe locul trei) și Con
stantin Nemeș în

FESTIVALUL PRIMĂVERII
La Complexul sportiv „Meta

lul" din Șoseaua Pantelimon, 
duminica însorită de ieri a a- 
dus — pe numeroasele terenuri 
și arene, în tribune «— peste 
10.000 de tineri. „Festivalul pri
măverii*4, o amplă manifestare 
cultural-artistică și sportivă a 
tineretului din Sectorul III și-a 
consumat cea de-a patra ediție. 
Timp de aproape 16 ore, după 
un program non-stop care a e- 
puizat întreaga.., tablă de ma
terii a activităților sportive, cul
turale și artistice, am fost mar-

Pentru un derby,

spectacol
cior căzută aducînd egalarea. 
Jocul în continuare este o dis
pută surdă, tenace, chiar dură, 
pentru fiecare balon. Loviturile 
în tușă abundă, pentru ca jocul 
să fie secționat. în repriza a 
doua maniera de joc a celor 
două combatante nu se schim
bă. totuși steliștii simt că adver
sarul lor nu joacă la va
loarea cunoscută și forțează 
nota. Beneficiind de o lo
vitură de pedeapsă de la 
35 m., executată perfect de 
Mateescu (6—3), Steaua înclină 
balanța victoriei de partea ei. 
Nervii pun stăpînire pe ioc că
tre sfîrșitul întflnirii ! Elimină
rile lui Achim (Steaua) și Sabău 
(Grivița Roșie), pentru lovituri 
reciproce au fost perfect justi
ficate. Totuși, atitudinea lui 
Băltăreții care l-a lovit pe Oble- 
nienco căzut la pămînt, impunea

De la trimisul nostru
VASILE CĂBULEA

nutele și aveam o stringere de 
inimă cînd îi vedeam pe băieții 
noștri că nu atacă, lăsînd ad
versarul să atace.

Practic noi nu am contat pe 
ofensivă aproape deloc, Dumi- 
frache. Neagu, Lucescu, Dem- 
brovschi nu au fost nici o clipă 
ea altădată. $i atunci cînd au 
reușit să-i încurce — și asta 
destul de rar — pe apărătorii 
cehoslovaci pînă la urmă s-au 
încurcat și pe ei și faza de gol, 
șutul decisiv nu a venit. Cei mai 
bine s-au comportat mijlocașii 
Dumitru — cel mai bun om al 
nostru — și Anca, apoi apără
torii care cu excepția fazei în 
care s-a marcat golul și-au fă
cut în bună măsură datoria. în 
general meciul a fost urît, lipsit 
de spectaculozitate și dinamism, 
fără faze de fotbal autentic, — 
un joc plin de durități, gazdele 
angajîndu-se într-o luptă asiduă 
pînă și în fazele fără balon. 
Toate acestea au făcut ca Dumi-- 
trache și Dan Coe să primească 
pe margine îngrijiri de la me
dicul Tomescu, iar Lucescu a 
fost la tînduî Iul faultat în ca
reu Spre finalul partidei, dar 
arbitrul portughez Leite, care 
a condus cu atîtea scăpări și 
erori, nu a văzut nimic. Am 
senzația că tot mat mult parti
dele oficiale din competițiile de 
anvergură urmăresc lupta prin 
orice mijloace psfltrti rezultat, 
protagoniștii gazonului nu mai 
au preocupări pentru spectacol. 
Dar asta nu mai contează. La a- 
ceastă oră noi asistăm aici, la 
două ceasuri după 
partidei, cum jucătorii 
judecă cu atîta seriozitate

încheierea 
noștri 

fa-

Luptă

10.3 sec. au constituit 
surprize plăcute, care 
au întregit valoare* 
concursului.

Din rest, am reți
nut debutul Ilenei 
Silai la proba de 
15v0 m. unde a pri
mit o replică promptă 
de la Maria Linca, 
sosită pe locul II. I<a 
aceeași probă a băie
ților a plăcut fina
lul „piept la piept", 
pe o bună bucată de 
drum, între Petre 
Lupan și Mircea 
Neamțu, terminat cu 
victoria primului. De 
asemenea, am urmă
rit rivalitatea de la 
săritura în înălțime 
dintre Șerban Ion și 
Csaba Doja rezolvată 
în favoarea primului, 
însă cu aceeași per
formanță (2,10 m),
precum și promiță
toarea săritură de 
6,30 m. de la lungi
me a Alinei Popescu, 
unde încă trei con
curente au trecut de 
pragul celor 6 me
tri ! De reținut re
cordul ștafetei 4x100 
m. al echipei clubu
lui Steaua, (40.8 se»:.) 
care se apropie de 
recordul echipei na
ționale.

S. DUMITRESCU 

tor li unei zile pline de exube
ranță.

Dimineața, pe baza sportivă 
care arborase „marele pavoaz", 
grupuri de trompeți amplasate 
în diferite zone ale Complexu
lui au dat semnalul de deschi
dere a Festivalului. în sunetele 
fanfarei — care n-a lipsit, de
sigur — în ritmul cîntecului 
„Tineret, mîndria țării" și-a fă
cut apariția o coloană simbolică 
de demonstranți alcătuită din 
grupuri care sugerau aspecte le
gate de preocupările tinerilor 
din sector : detașamente echipa- 

eliminarea stelistului de pe te
ren. Cu această victorie locul 
de lider pînă la viitorul meci 
derby, Steaua—Dinamo, este o- 
cupat de steliști. Dar cine știe 
ce surprize mai pot aduce vii
toarele etape ?

Tot în București, pe terenul 
din Șoseaua Olteniței, Construc
torul a dispus de Rulmentul Bîr- 
lad cu 11—3, meciul înțrerupîn- 
du-se în min. 70. După ce din 
ambele echipe au fost eliminați 
cite doi jucători, atunci cînd 
arbitrul întîlnlrii Și. Constanti- 
nescu, a dictat eliminarea căpi
tanului echipei din Bîrlad, a- 
ceasta s-a retras de pe teren.

Comisia de disciplină la prima 
sa ședință va avea destul de 
lucru ! Măsurile care se impun 
trebuie să fie drastice.

în țară, Politehnica Iași— 
Rapid 8—0 ; Știința Petroșeni— 
Universitatea Timișoara 9—11 ; 
Farul — Dinamo 9—6 și C.S.M 
Sibiu — Agronomia Cluj 11—6.

GABRIEL FLOREA

TINKRET

România-Cehoslovacia
(tineret): 1-1 (0-0)

H4NDBAI

1. România 2 1—1—4 2—1 3
3. Cehoslovacia 2 4—2—o 2—2 23. Finland* 2 0—1—1 1—2 1

Două calități
semicerc : detentă și... talie

1. Cehoslovacia
2. România
3. Țara Galilor
4. Finlanda

CLASAMENTELE LA
8ENIORI

zel* atacului lor, greșelile co
mise. Dacă ar fi jucat ce știu, 
cum știu și cît știu, noi am 
fi putut obține nu un punct, ci 
două. Dar, le-am pierdut pe 
amîndouă.

Eclipsați parcă de meciul care 
urma să Se desfășoare pe»te clte- 
va ore la Bratislava între prime
le reprezentative, partida din
tre echipele de tineret ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei, care s-a 
jucat ieri la Tg. Mureș nu s-a 
bucurat de o suficientă popu
larizare în presă sau în emisiu
nile de radio. în această „tă
cere" a redactorilor sportivi s-a 
consemnat un spectacol fotba
liști care a lăsat de dorit de-a- 
lungul celor 90 de minute de joc. 
Doar cele cîteva mii de tîrg-mu- 
reșeni, iubitori ai fotbalului au 
sperat într-o revelație.

Pe gazonul stadionului „28 Au
gust" din Tg. Mureș, în prezen
ța a peste 13.000 de spectatori 
s-au înfruntat formațiile : RO
MANIA — Iordache — Crista- 
clie, Olteanu, Hâjnal, Simionaș
— Stoicescu, Incze IV — Mol- 
dovan, Doru Popescu, Beldea- 
nu, Năstase ; CEHOSLOVACIA
— Cervâna —- Luze, Koubek, To- 
manek, Fandel, Bîciovski, Vara- 
bin, Petrovîcî, Nehody, Daniko, 
Ielihar.

Meciul a început printr-o ex
plozie a jucătorilor noștri care 
încercau poarta adversă, deschi- 
zînd însă, tot din primele mi
nute cursa ratărilor (în minute
le 3. 5, 7, 8). în minutul 14, Ior
dache iese la întîmplare mult 
afară din poartă, salvînd însă, 
spre norocul nostru, un gol a- 
proape sigur. Din aoest moment 

Atuul Vateriei Bufanu — ,,ex plozia" startului *

te în uniforme albastre, de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei; grupuri cu bri
gadierii muncii patriotice; tu
riștii și iubitorii de drumeții ; 
SPORTIVII ! !

Tinerii din coloană au pre
zentat cu mîndrie publicului, cu 
acest prilej, drapelul muncii vo- 
luntar-patriotice decernat orga
nizației U.T C. a Sectorului, ocu
panta primului loc în întrece
rea organizată pe Capitală A 
urmat raportul, așa cum o cere 
protocolul marilor reuniuni ti-
nerești și, în sfîrșit, startul mult 
așteptatelor întreceri sportive. 
Pentru spectatori au început din 
acest moment „dificultățile" : 
pentru că era greu să te hotă
răști la ce întrecere anume să 
te oprești, ce moment impor
tant să nu ratezi din cutare sau 
cutare probă. Sigur că mulți au 
preferat fotbalul. Finalele cam
pionatelor pe Sector ale școli
lor și tinerilor ce lucrează în in
dustrie au furnizat dispute dîrze. 
de multe ori aplaudate la scenă 
deschisă (Liceul nr. 13—Șc. 
prof, Electroaparataj și, respec
tiv, Electroaparataj—F.C.M.E.). 
însuși meciul divizionar B, Me
talul București—Ceahlăul Pia
tra Neamț, care a fost progra-
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• ÎNVINGÎND la Tel Aviv cu 
5—0 echipa de tenis a Israelu
lui, selecționata României s-a 
calificat duminică pentru semi- 
ifinalele zonei europene a „Cu
pei Davis". în ultimele două 

jocul își încetinește ritmul, 
chipa noastră se mișcă din ce în 
ce mai greoi, practică un joc 
șters, lipsit de faze spectaculoa
se. Echipa Cehoslovaciei joacă 
mai precis, dar nu reușește să 
finalizeze nici o încercare, spre 
satisfacția publicului. Prima re
priză se termină cu scor alb.

Repriza a doua începe cu mai 
multă vigoare. Jocul devine mai 
interesant din minutul 55 cînd 
Doru Popescu este înlocuit cu 
Petreanu, iar Crîstache cu Săt- 
măreanu II. în minutul 57 Ior
dache scapă Copilărește o min
ge, oferinau-i lui Biclovski oca
zia să deschidă scorul : 1—0 în 
favoarea oaspeților ! După 5 mi
nute de Joc, în urma unei în
vălmășeli ce se produce la poar
ta cehoslovacă, Beldeanu reu
șește să înscrie și să aducă ega- 
larea. Se pare acum că antreno
rii oaspeți au găsit formula tac
tică de at&d mai prielnică pen
tru noi. în minutul 69 ei îl în
locuiesc pe Bîciovski cu Gajdu- 
sek Meciul devine mai viu în
să pentru puțin timp cînd spre 
sfîrșit se încetinește din nou, iar 
cele două echipe se resemnează 
mulțumindu-se cu un scor egal.

Au arbitrat satisfăcător o e- 
chîpă de arbitri albanezi, con
dusă la centru de Shazivar 
Gruda\ '

M. BORDA

mat în vedetă, nu a întrunit, 
parcă, sufragiile și aplauzele așa 
cum avea să o facă finala... fot
balistelor de la F.R.B. și Fabri
ca „Progresul" ! Pauzele meciu
rilor au fost și ele foarte solici
tate. Să enumerăm cîteva din 
punctele de atracție : Cupa „Me
talul" la dirt-track, demonstra
țiile de box. lupte,' haltere, judo, 
cursele de amuzament în saci, 
„cursa de șoareci" etc. Pentatlo
nul atletic școlar, competiția re
publicană a elevilor care se va 
încheia în curînd la Cluj cu o 
finală națională 1971, și-a de
semnat cîștigătorîi fazei pe Sec
torul III. N-au lipsit nici cicliș
tii, plecați în bloc să acopere ki
lometrii în cadrul cursei „Pan
telimon", ediția a IlI-a. Și iubi
torilor de handbal li s-a făcut o 
surpriză : oatru finale! îată-le : 
F.R.B.—F.C.M.E. și Liceul nr. 29 
-—Șc. prof. „Electroaparataj*4 (fe
minin) și Liceu! nr. 13—Liceul 
nr. 29 și Electroaparataj— 
F.C.M.E. (masculin). Pe terenu
rile de volei au apărut, la rînr 
dul lor, alte formații finaliste. 
Meciurile cele mai strînse : Li
ceul nr. 13—Șc. prof. „Electro- 
aparatai", F.C.M.E.—„Mătasea 
populară*4 (feminin) și Liceul nr. 
13—Sc. prof „Electroaparataj" 
F.M.U.A.B.—Metalo-globus (mas
culin). Pe traseul de cros, mar
cat cu fanioane, cursele au fost 
deosebit de strînse. în sfîrșit. în 
comoletarea bogatului program 
sooriiv a avut loc, pe terenul de 
anlicații. finala concursului teh- 
nico-aplicativ „Pentru patrie" la

partide de simplu, Țiriac l-a în
vins cu 6—0, 6—2, 6—3 pe Sha- 
lem, iar Năstase a dispus cu 
6—0, 6—0, 6—1 de Stabholz. 
Tenismenii români vor întîlni 
peste 3 săptămîni la București 
echipa Iugoslaviei.

• CU PRILEJUL unui con
curs de atletism desfășurat la 
Erfurt, sprinterul Manfred Ko- 
kot (R. D. Germană) a egalat 
recordul european în proba de

VA MAI ERUPE „VULCANUL" 
CAMPIONATULUI ?

După etapa disputată ieri, au 
mai rămas numai' două runde 
pînă la stingerea acestui adevă
rat „vulcan" care a fost între
cerea celor mai bune team-uri 
masculine de handbal din țară. 
Prima „erupție" a avut loc (vă 
amintiți ?) în chiar prima eta
pă cînd, la Galați, studenții Po
litehnicii, abia promovați în di
vizia A îngenuncheau fără mi
lă „senatoarea" recunoscută a 
handbalului nostru, echipa cam
pioană Steaua. In acest campio
nat n-au prea existat „favoriți" 
sau „condamnați", surprizele ca
re au apărut la tot pasul, au 
spulberat toate previziunile a- 
matorilor de pronosticuri și au 
zguduit ierarhia în clasament. 
Iată însă că, o dată cu turul III 
în aer liber „vulcanul" se arată 
obosit dar, e drept după ce a 
,,îngropat" definitiv în zona re
trogradării două echipe (Voința 
București și Știința Lovrin) și 
aproape că a „pietrificat" alte 
cinci, pe locuri ce par de ne
schimbat. A mai rămas „vîrful", 
unde trei formații bucureștene 
— Steaua, Dinamo și Universi
tatea — au rezistat temperatu
rilor ridicate și „bombardamen
telor" venite de jos, inhalînd 
aerul tare al înălțimilor. Dar, 

care au participat grupele cîș- 
tigătoare ale centrelor de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei din Sectorul III. 
Organizatorii cărora li se cuvin 
sincere felicitări pentru modul 
cum s-au preocupat de toate a- 
mănuntele (și nu au fost puți
ne !) au avut „de furcă" cu nu
meroasele festivități de premie
re ale sportivilor fruntași. Cu
pe, medalii, diplome și alte tro
fee au răsplătit pe cei mai buni. 
In afara premierelor „clasice" 
comandamentul de organizare a 
„Festivalului Primăverii" a de
cernat și cîteva premii distincti
ve pentru „cel mai bun fotba
list", „cea mai bună fotbalistă", 
„cel mai tînăr sportiv" și „or
ganizația U.T.C. cu cele mai bu
ne rezultate". După amiază, a 
fost rîndul formațiilor artistice 
de amatori — între care Ansam
blul coregrafic „Balada" — să 
completeze programul. Spectaco
lul de varietăți „Parada vedete
lor". momentele folclorice, dan
sul șî focul de tabără au înche
iat festivalul tîrziu la orele se
rii.

Ampla manifestare, devenită 
tradițională pentru tinerii care 
munoesc și învață în Sectorul 
III, constituie, credem, un e- 
xemplu valoros, demn de a fi 
preluat și de către celelalte or
ganizații U.TC. de sector.

VIOREL BABA

100 m plat cu timpul de 10’*. 
Pînă în prezent în Europa au 
realizat acest excelent tâmp at- 
leții Hary, Metz. Banbuck, Sa- 
peja și Borzov.

• LA TIRANA s-a disputat 
o întîlnire internațională de 
lupte greco-romane între echi
pa Partizan din localitate și o 
selecționată a României. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 5—5.

în vreme Ge studenții — care 
constituie totuși revelația cea 
mare a campionatului — sînt 
de-acum obosiți poate din lipsă 
de... aclimatizare cu altitudinea! 
și nu mai pot spera să ajungă 
pe culmi, cele două echipe 
Steaua și Dinamo își vor înche
ia socotelile abia în ultima eta
pă cînd, hU-i exclus, mai putem 
asista la o erupție spectaculoa
să ! Totul e însă în funcție de 
cum vor ști sâ-și pună în apli
care veleitățile, cei doi antre
nori Cornel Oțelea și Oprea 
Vlase! în rest partidele au ră
mas simple formalități, ale că
ror rezultate contrar așteptărilor 
n-ar mai putea produce decît 
seisme fără importanță. De alt
fel meciurile de ieri ne-au do
vedit cu prisosință că nimeni (în 
afară de Steaua și Dinamo) nu 
mai dorește nimic, decît poate 
un fluier final care să aducă. în 
sfîrșit, atît de așteptata și bine
meritata vacanță! Iată însă și re
zultatele înregistrate în această 
a 25-a etapă : UNIVERSITA
TEA BUC—„POLI" GALAȚI 
17—13 (7—8). „U“ Cluj —
Steaua 13—18 (5—7); „Poli*
Timișoara — S. C. Bacău 12—9 
(8—4); Știința Lovrin — Dina- 
md București 8—13 (3—7).

HORIA ALEXANDRES CU A. BANC

„Rivalii
lui Spasski

pentru titlul mondial 
au început disputa

Conform Hotăririi F.I.D.E. 
(Federația Internațională de 
Șah), in ziua de 13 mai au 
început meciurile de can
didați ce urmează 
o primă triere in 
desemnării viitorului 
ger al campionului 
Boris 
maeștri

de
să facă 
vederea 

I challan- 
mondial. 

Spasski. Cei opt mari 
calificați în aceas- 

tă penultimă etapă a luptei 
pentru titlu au fost repartizați 
în felul următor : Bobby Fis
cher, Bent Larsen, Wolfgang 
Uhlmann, Mark Taimanov în
tr-o grupă, Tigran Petrosian, 
Victor Korcinoi, Efim Gheller, 
Robert Hubner, în cea de a 
doua grupă semifinală. In pri
mele meciuri se întîlnesc pere
chile Fischer—Taimanov (la 
Vancouver-Canada), Larsen— 
Uhlmann (la Las Palmas — In
sulele Canare) Petrosian— 
Hubner (la Sevilla) și Korci
noi—Gheller (la Moscova). în
vingătorii acestor meciuri vor 
juca între ei, dind pe câștigătorii 
semifinalelor. Apoi, cei doi 
mari maeștri calificați vor ju
ca meciul final, care îl va da 
pe adversarul lui Spasski.

Specialiștii așteaptă cu ma
re interes 
campionului 
by Fischer, 
turneele la care a participat, 
după senzaționala sa reintrare 
din 1970, a demonstrat o ex- 
traclasă evidentă, ridiculizîn- 
du-și adversarii cei mai valo
roși. în realitate, marele semn 
de întrebare al actualului ciclu 
de candidați, în jurul căruia se 
nasc pasiuni și se fac pariuri, 
este dacă Fischer va ajunge să 
treacă de cele trei meciuri pe 
care le are de jucat (în caz că 
va cîștiga, desigur) și se va ca
lifica pentru marele meci.

Din punct de vedere al intere
sului pentru această competiție 
supremă șahistă, învingătorul 
pe care iubitorii de suspense 
trebuie să și-l dorească este nu
mai Fischer, deoarece Larsen 
ar fi o victimă ușoară în fața

evoluția super- 
american Bob- 

care în toate

1 
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• SELECȚIONATELE de polo 
pe apă ale U.R.S.S. ei României 
au susținut o nouă Intilnire Ia 
Kiev. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 6—4. >

MERIDIAN

Raliul
Pitești

în așteptarea

finalei
Deși a fost, ca traseu, cel mal 

dificil și mai spectaculos raliul 
din campionat ceea ce a atras 
mii de spectatori, Raliul Pitești, 
poate fi considerat modest din 
punct de vedere al participării 
și al omogenității concurenților. 
La avansați notăm prezența e- 
chipelor Uzinei de autoturisme. 
Politehnica Brașov și a altor 
cîțiva „microbiști", majoritatea 
piloți cunoscuți, care și-au asi
gurat deja calificarea în Raliul 
României. Au luat startul 15 pi
loți avansați și 12 începători.

Cîștegâtor în clasamentul ge
neral și, în același timp, al cla
sei a 5-a este echipajul Aurel 
Puiu—C. Pescaru, pe Renault 8 
Gordini. Singurul lor adversar 
notabil, echipajul E. Ionescu- 
Cristea—Petre Vezeanu, care 
dispuneau tot de un Renault 8 
Gordini, a ratat pe la 3 noaptea 
un viraj și numai sîngele rece 
al pilotului, ca și o doză enor
mă de noroc au evitat un grav 
accident, Scoasă și frînată brusc 
pe o platformă de iarbă mașina 
lor a coborît cu spatele, pe în
tuneric, circa 30 m într-o rîpă 
unde s-a oprit fără nici o con
secință gravă.

In total : 3 abandonuri.
Cursa de viteză din Pitești a 

fost mai mult un spectacol pen
tru miile de oameni care se a- 
dunaseră pe traseu, decît o pro
bă reală de concurs. Ea a de
monstrat însă, cît de popular 
este acest sport, mai ales în rîn- 
durile tinerilor, care dominau 
printre spectatorii ce roiau în 
jurul piloților. trăgînd cu ure
chea la tot ce se discută apropo 
de motoare și derapaje.

Proba de viteză a fost cîșitl- 
gată de L. Borbely din Cluj 
care s-a situat și pe locul 2 In 
clasamentul general. Clasa a 4-a 
a fost cîștigată de M. Dumitres
cu din echipa Uzinei de auto
turisme pe o Dacia 1100 S, echi
pă care se află pe locul 3 în 
clasamentul general.

La începători, locul 1 echipa
jul C. Georgianu—C. Totescu, 
urmat de „dublul" Matei Stur- 
dza—I. Rizescu, din echipa Da
nubiana..

lui Petrosian (dacă va ajunge 
să joace cu el) ca să nu mai 
vorbim de Spasski, în fața că
ruia pierde cu o regularitate 
de metronom !

Marii maeștri sovietici, care 
au nu mai puțin de patru re
prezentanți in actualul ciclu de 
candidați (lucru ce atestă va
loarea deosebită a șahului din 
U.R.S.S.) au fost pînă în pre
zent destul de zgîrciți cu de
clarațiile. Singurul care „a ris
cat" a fost, paradox il, tocmai 
veșnicul optimist Taimanovfo 
replică sovietică a lui Larsen) 
care a declarat că este încin- 
tat de tragerea la sorți, care 
i-a repartizat tocmai adversa
rul pe care și-l dorea: Bobby 
Fischer... Fostul campion 
mondial Botvinnik a declarat 
însă : „Știm totul despre Fis
cher, dar nu trebuie excluse 
surprizele". Korcinoi și Ghel- 
ler au dat dovadă de multă 
diplomație, făcind scurte de
clarații în care recunoșteau re
ciproc excepționalele calități 
de care dă dovadă... celălalt, 
au spus că le-ar fi convenit să 
joace cu alți adversari, dar că 
în situația creată se vor lupta 
ca întotdeauna, pe viață și pe 
moarte. In sfîrșit, Petrosian nu 
a spus nimic altceva decit că 
nu consideră că ar fi prea bă- 
trin (are peste 40 de ani) pen
tru a încerca din nou să lupte 
pentru titlu. Singurul ma
re maestru care 
i-a interesat pe 
care-l consideră 
victimă sigură este 
Adevărul este că 
maestru din R.D.G.
in prezent scor pozitiv în in- 
tîlnirile cu marele său rival 
din primul meci (Larsen) șia- 
cest lucru i-ar putea da un as
cendent moral foarte impor
tant...

Rezultatele primelor întilniri 
din meciurile candidaților sînt 
următoarele : la Moscova, Kor
cinoi—Gheller: 1—0

La Sevilla Petrosian 
(U.R.S.S.) a remizat și a doua 
partidă în compania lui Ro
bert Hubner (R. F. a Germa
niei). Scorul este egal: 1—1, 
deoarece cei doi șahiști au 
căzut de acord fără joc și a- 
supra remizei în prima parti
dă. Danezul Larsen conduce 
cu 1—0 în meciul cu Uhlmann 
(R. D. Germană). El a cîștigat 
prima partidă deoarece Uhl
mann n-a mai continuat re- 
nunțînd la ea. Cea de a doua 
partidă s-a întrerupt la mu
tarea 40-a.

FLORIN GHEORGHIU

nu prea 
ziariști, 

probabil 
Uhlmann. 
taciturnul 
are pînă
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Mi nistrul de externe chilian despre 
semnificația vizitei sale intr-o seria 

de state socialiste intre care fi România
Vizita pe care ministrul de externe chilian o va întreprinde zi

lele acestea într-o serie de state socialiste, între care și România, 
este apreciata la Santiago de Chile ca avînd o importanță deose
bită.

Referindu-se la scopurile vizi
tei, ministrul de externe chilian 
a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că „prin aceasta 
se urmărește întărirea legăturilor 
cu țări prietene care reprezintă 
un sector important, hotărîtor 
pentru umanitate". Guvernul chi
lian, a declarat Almeyda, dorește 
să întrețină relații strînse cu sta
tele socialiste la toate nivelurile. 
Date fiind recentele contacte, e- 
xistă multe posibilități încă nefo
losite, pe care trebuie să le ex
plorăm și să le utilizăm, a spus 
Almeyda.

Vizita mea va avea atît un as
pect politic, cît și unul economic. 
Pe plan politic, a subliniat el, 
vrem să demonstrăm dorința noas
tră de a stabili relații cu aceste 
țări, care au exprimat, de la pre
luarea puterii de către guvernul 
de unitate populară, sentimentele 
lor de înțelegere pentru efortu
rile noastre în direcția transfor
mărilor sociale pe care Chile 
este pe cale să le promoveze. în 
același timp, a menționat Clodo- 
miro Almeyda, Chile dorește dez
voltarea schimburilor comerciale 
cu țările socialiste europene și 
stabilirea de legături reciproce în 
domeniile tehnologic și cultural.

Solicitat înaintea plecării din 
Santiago de Chile de către co
respondentul Agerpres, Clodomi- 
ro Almeyda a transmis poporului 
român sentimente de prietenie și 
stimă din partea poporului chi
lian. Prin această vizită, a spus 
el, guvernul chilian dorește să ex-

prime nu numai bunele relații 
existente, ci, totodată, să inau
gureze o perioadă nouă în legă
turile de colaborare și cooperare 
cu România.

REPERE

Aspect de la un miting al muncitorilor greviști de la uzinele „Renault" din Franța
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algerian fi liderul O. P. E. P. la Cairo

9 Contacte la Amman

REFERENDUMUL
DIN R.P. BULGARIA

SOFIA 16. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite : Duminică dimnieața, 
la ora 7,00, ora locală, a început 
în întreaga Bulgarie referindu- 
mul popular pentru votarea r noii 
Constituții.

După numai cîteva ore de la 
începerea referendumului, la Co
misia centrală au sosit informații 
din care rezulta că în multe sate 
și localități votarea s-a încheiat.

• WILLIAM LUCE, reprezen
tant al Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei, care efectu
ează o serie de vizite în emi
ratele Golfului Persic, a sosit 
sîmbătă la Doha, venind din 
Bahrein.

re
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MALADIE CONTAGIOASA
Biroul Executiv al Federației 

Muncii din Republica Arabă 
Unită, întrunit sub conducerea 
lui Abdel Latif Bolteya, minis
trul muncii și președintele fede-

rației, a adoptat o declarație în 
oare se exprimă în numele miș
cării sindicale ' egiptene sprijin 
pentru președintele Anwar Sadat 
și măsurile luate de el în ve
derea menținerii unității națio
nale.

CONTEMPORANE
NORVEGIENE

Tn mica localitate Eids- 
voll de lîngă Oslo se adu
nau la 17 mai 1814 primii 
deputați norvegieni aleși de 
popor și adoptau Constitu
ția Norvegiei independente 
in baza căreia parlamentul 
a realizat o serie de refor
me democratice. De atunci, 
în fiecare an la Ta‘
norvegienii cinstesc Ziua

Kroclamârii Constituției de 
i Eidsvoll — sărbătoarea 
națională 

sărbătoare 
zează lupta micului 
nord-european i

a Norvegiei, 
care simboli- 

‘J popor 
___i pentru do- 

bîndirea Independenței.
Țara fiordurilor, patria vi

kingilor. Norvegia este în 
genere o țară muntoasă și

lume. Avîntul producției de 
energie electrică a facilitat, 
la rîndul său, dezvoltarea 
unor ramuri industriale ca 
electrochimia și electrome- 
talurgia, a căror pondere 
în economia norvegiană de
vine mereu mai mare.

Țâră cu străvechi tradiții 
în, navigație (mărturiile jscu- 
s i nțwJ cu ra ju lui f ai moșilor 
vikingi datează de peste un 
mileniu), Norvegia si-a dez
voltai masiv, mai ales, dupâ 
cel de-al doilea război 
mondial, industria construc
toare de nave. Cu cele 
180 000 de tone ale sale, flo
ta comercială norvegiană 
ocupă locul trei în lume în 
ceea ce privește tonajul e-

Ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a 
sosit într-o vizită oficială, sîmbă
tă seara, la Cairo. Abdelaziz 
Bouteflika a declarat la sosire că 
este purtătorul unui mesaj din 
partea președintelui Algeriei, 
Houari Boumediene, către pre
ședintele R.A.U., Anwar Sadat.

După ce a subliniat relațiile 
strînse care există între Algeria 
și R.A.U., ministrul de externe 
algerian a declarat că președin
tele Boumediene l-a însărcinat 
cu o misiune de informare asu
pra ultimelor evenimente care au 
avut loc în Republica Arabă 
Unită, Ministrul algerian a avut 
o tprimă întrevedere cu Hassan 
Sabri el Kholi, reprezentant per
sonal al președintelui R.A.U.

Yasser Arafat, liderul Organi
zației pentru .Eliberarea Palesti
nei, a ■ sosit la Gairo, ve
nind de la Damasc. El a decla
rat că în nordul Iordaniei con
tinuă incidentele între forțele 
palestiniene și trupele guvernu
lui de la Amman.

Apreciat ca fiind una 
din cele mai puternice 
izbucniri ale crizei mo
netare occidentale ac
tualul puseu a pus în 
mișcare întregul meca
nism economico - finan
ciar, într-o încercare, 
parcă de ultim moment, 
de a readuce calmul și 
încrederea la bursele de 
schimb — una din prin
cipalele coloane de spri
jin ale relațiilor finan
ciare capitaliste.

Mareea de dolari, oprită 
pentru cîtva timp prin închide
rea cîtorva d’nn cele mai mari 
burse, continuă însă sâ asalte-

tul unor programe comunitare, 
cum sînt cele referitoare la 
crearea preconizatei „uniuni 
monetare și economice", finan
țarea politicii agricole comune, 
etc. Cu cîtva timp în urmă, 
după un maraton, „cei șase" 
au căzut la înțelegere să-și 
reducă disparitățile monetare, 
spre a se crea în viitorii trei 
ani condițiile unei unificări 
monetare. Adoptarea cursului 
fluctuant, s-a anunțat la Paris 
și Roma, îndepărtează și mai 
mult data la care „uniunea e- 
conomică și monetară" va fi 
relansată. în legătură cu finan
țarea „pieței verzi*4, (dat fiind 
câ bugetul comunitar este e- 
valuat în dolari)

Banca Națională a Elveției 
fi nevoită să-și înscrie 
toiul pierderi în aur 
procent...

... va
la capi- 
același

din Oslo

Primul ministru al Iordaniei, 
Wasfi Tall, l-a .primit sîmbătă 
pe Richard Evans, șeful depar
tamentului pentru Orientul Apro
piat din Ministerul britanic al 
Afacerilor Externe — anunță a- 
genția MEN. In cursul întreve
derii, a fost discutată evoluția 
crizei din această regiune. Ri
chard Evans a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu ministrul 
iordanian al afacerilor externe, 
Abdallah Salah. Șeful diploma
ției iordaniene a prezentat oas
petelui britanic punctul de ve
dere al Iordaniei, subliniind că 
guvernul său se pronunță în 
favoarea punerii în aplicare a 
rezoluției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967.

Agitație la bursa new-yorkeză t un sistem monetar măcinat 
de convulsii....

♦
tuant va schimba contribuția, 
în -mărci vest-germane de e- 
xemplu, pe care R.F.G. o adu
ce la fondul comun de acope
rire a diferentelor de preturi 
existente între partenerii Co
munității Economice Europene. 
Franța, principala beneficiară 
a alocațiilor agricole comuni
tare se teme ca prin noul sis
tem de schimb să nu fie frus
trată...

ze seifurile vest-europene în 
căutarea disperată a unui pla
sament mai sigur.

Imagine 

aridă. Altitudinea medie 
atinge aici 500 m față de 
media de 200 m a continen
tului nostru. Cea mai mare 
parte a teritoriului e forma
tă din platouri înalte, ne
împădurite. dar brăzdate 
de numeroase lacuri. Po
trivit calculelor făcute de 
specialiști 74 la sută din su
prafața țării cuprinde stîn- 
ci, mlaștini și munți și nu
mai 3,2 la sută teren bun 
pentru agricultură. Sub a- 
cest raport, Norvegia are, 
procentual, cea mai redusa 
suprafață agricolă din Eu
ropa. Nici din punctul de 
vedere al subsolului natura 
n-a fost prea darnică cu 
Norvegia. Cu toate acestea, 
economia norvegiană a în
registrat în ultimul secol o 
dezvoltare rapidă.

Dacă în ultimele decenii 
ale secolului trecut s-au dez
voltat industriile mecanică, 
textilă, a pastei de hîrtie, 
conservelor, cimentului, în
ceputul secolului XX a mar
cat valorificarea a noi re
surse naturale. Transformînd 
și regularized căderile de 
apâ din munți, construind 
numeroase baraje norvegie
nii au obținut curent elec
tric ieftin care constituie 
baza industriei moderne. 
Producția de energie electri
că a „țării fiordurilor" a 
crescut impetuos, mai ales 
pe parcursul ultimelor două 
decenii, înregistrîndu-se as
tăzi acolo cea mai mare 
producție de energie electri
că pe cap de locuitor din

fectiv, numărîndu-se printre 
marii „cărăuși ai mărilor44.

Merită subliniat faptul ca 
mersul înainte al economiei 
norvegiene — rod al mun
cii harnice a poporului — a 
fost favorizat nu numai de 
progresul tehnic, ci și de u- 
nele împrejurări istorice. 
Norvegia s-a bucurat de o 
lungă perioadă de pace. 
După proclamarea primei 
Constituții a țării, la 17 mai 
1814, și pînă la cel de-al 
doilea război mondial nor
vegienii n-au participat la 
nici un conflict armat.

Cu tenacitate și perseve
rență, poporul norvegian 
depune eforturi pentru pro
gresul si prosperitatea pa
triei sale. Expresie a năzu
inței spre construcție, spre 
creație pașnică, rodnică a 
norvegienilor, în viața poli
tică a Norvegiei se face tot 
mai simțit interesul pentru 
extinderea contactelor inter
naționale, pentru colabora
rea cît mai largă cu alte 

• state europene și din în
treaga lume, indiferent de 
sistemul lor politic și social- 
economic.

Intre România socialistă 
și Norvegia se dezvoltă re
lații de colaborare pe mul
tiple planuri : economic, 
cultural, științific. Aceste re
lații s-au lărgit continuu în 
ultimii ani și exită premise 
favorabile ca ele să se dez
volte și în viitor.

Președintele Consiliului 
mandamentului Revoluției 

generalul Gaafar 
s-a reîntors sîmbătă__
Khartum, venind dintr-o 
în capitala R.A.U. E] a 

fost însoțit de generalul Khaled 
Hassan, ministrul apărării și co
mandantul forțelor armate suda
neze, și de alți membri ai cabi
netului sudanez. Șeful statului 
sudanez a efectuat vizita la Ca
iro pentru a-și exprima sprijinul 
față de președintele R.A.U., 
Anwar Sadat.

Sudan, 
meiry, 
ra la 
vizită

Go
din 

Nu- 
sea-

în capitala siriană s-a anunțat 
oficial că Hafez Assad, președin
tele republicii, a fost ales în func
ția de secretar al conducerii re
gionale a Partidului Socialist al 
renașterii arabe (B.A.A.S.). Acest 
post a fost deținut anterior de 
actualul președinte al Consiliului 
Poporului al Republicii, Ahmed 
el Khatib.

Se abandonează 
un „tabu“

După ce au refuzat să mai 
cumpere „dolari bolnavi" — 
aducători de inflație, R. F. a 
Germaniei, Belgia, Olanda și 
Luxemburg au hotărît, după 
cum se știe, sâ abandoneze 
unul din tabu-urile actualului 
sistem monetar occidental, co
tele fixe de schimb, adoptînd 
marje fluctuante, în funcție de 
cererea și oferta pentru mone
dele lor, pe piața internaționa
lă valutară. La rîndul lor El
veția — țară recunoscută pen
tru rolul pe care-l joacă în pă
ienjenișul bancar internațional 
— și Austria, a cărei economie 
a înregistrat în ultima perioa
dă pași pozitivi, au decis să-și 
reevalueze moneda. Anglia, 
Franța și Italia — trei din ță
rile industrializate ale conti
nentului continuă, poate pare 
curios, să sprijine în continua
re dolarul. Pe grupuri și inte
rese se încearcă soluții care să 
salveze nu unitatea Pieței co
mune, cînd e vorba de „cei 
șase", sau unitatea Europei oc
cidentale, cînd se raportează 
situația la poziția față de po
litica economico-financiară a 
Statelor Unite. Fiecare urmă
rește depășirea crizei preocu- 
pîndu-se în special de propria-i 
economie. Statele cu cursul 
fluctuant găsesc soluția lor în
dreptățită, pentru moment în- 
cercînd să pună capăt afluxu
lui de capitaluri speculative, 
cunoscute și sub denumirea de 
„hol money4* .— bani fierbinți, 
Franța și Italia apreciază că 
flotarea monedelor, nu numai 
că acordă sprijin pe mai de
parte dolarului, dar compro
mite pe o lungă perioadă star-

Seism în „raiul 
bancar"

Observatorii din capitalele 
vest-europene apreciază că de
cizia Londrei și Parisului, de a 
continua cumpărările de do
lari. ș-ar datora poziției încă 
anemice a celor două monede, 
ele nerevenindu-și încă după 
precedentele seisme la care au 
fost supuse. Un larg ecou a 
stîrnit reevaluarea — pentru
prima oară în istorie — a
francului elvețian. Pe malul la
cului Leman s-a declarat că 
numai în acest mod economia 
elvețiană va putea pune caoăt 
presiunilor inflaționiste. La Ge
neva, Berna și Zurich, cercu
rile econornice consideră re
evaluarea cu 7 la sută drept 
o grea lovitură dată industriei 
destinate exporturilor, criticînd 
autoritățile confederale pen
tru pripeala de care au dat 
dovadă. „Wait and see" — să 
așteptăm și vedem — relatează 
aceste cercuri potrivit ziarului 
JOURNAL DE GENEVE, era în 
asemenea ocazie o soluție 
mult mai rentabilă. De altfel 
„speculatorii, elvețieni sau 
străini, care au cumpărat în 
decurs de cîteva zile franci el
vețieni în valoare de 1 500 mi
lioane de dolari, pot acum să 
facă operațiunea inversă, rea- 

dificultate, 
sută" (TRI- 
în schimb,

lizind fără nici o 
un beneficiu de 7 la 
BUNE DE GENEVE).

Cind se vor 
„hot money1

Afluxul de munți 
spre Europa occidentală 
consecința deprecierii 
nue a dolarului. Moneda ame
ricană, pusă sub dublă 
siune — inflația _ î 
balanței de plăți, 
datorită finanțării 
războinice din Asia de 
est — caută adăposturi mai si
gure. Această invazie de do
lari mînată și de zvonurile pri
vind reevaluarea unor mone
de occidentale, printre care și 
yenul japonez, s-a abătut a- 
supra băncilor vest-europene. 
Convertind la infinit dolarul 
în monede naționale, se con
vertește în mod practic infla
ția americană în inflație vest- 
europeană. De altfel, unele 
cercuri financiare, în special 
cele franceze, avertizează de 
mai mult timp că beneficiind 
de privilegiile stabilite la Bret- 
ton Woods, Statele Unite își 
permit soluționarea, . cel puțin 
parțială, a dificultăților lor e- 
conomice pe seama parteneri; 
lor din Vestul Europei. Unii 
politicieni — recunoscînd, la 
rîndul lor, că o parte din cau
zele care au readus în actuali
tate actuala criză monetară, 
cu o duritate nemaiîntîlnită, 
sînt de ordin intern — nu omit 
să amintească că de fapt, fon
dul dificultăților își are origi
nea în luxul pe care și-l per
mit americanii de a cheltui mai 
mult decît propriile acoperiri, 
în refuzul de a reașeza dola
rul pe baze mai reale. Specia
liștii susțin, de asemenea, că 
numai prin recîștigarea încre
derii în dolar se va pune ca
păt celei mai mari părți a va
lului de „hot money", descon- 
gestionîndu-se în acest fel sei
furile supraîncărcate ale bănci
lor vest-europene de o povară 
care în ultimă instanță este su
portată — prin mecanismul 
prețurilor, salariilor, impozite
lor, șomajului — de sutele de 
milioane de contribuabili. Dar, 
deocamdată, pe malul Potoma- 
cului preooupăriile concrete 
privind situația dolarului se 
află pe un plan îndepărtat. în
tr-un an preelectoral, operații
le financiare, prin eventuala 
intervenție a Administrației, 
pot declanșa opinii sj sehti-< 
mente nu prea favorabile par
tidului republican, care evi< 
dent urmărește obținerea unui 
al doilea mandat prezidențial.

Primele măsuri adoptate vi- 
zînd îndepărtarea efectelor cri
zei au și fost puse în aplica
re. Pesimismul care stăpînește 
reuniunile politice ce se desfă
șoară în aceste zile în unele 
capitale occidentale denotă că 
dificultățile și disputele nu au 
fost depășite, ele mențînînd o 
atmosferă de incertitudine. 
,,Maladia dolarului" — cum 
denumește LE FIGARO situa
ția actuală a monedei ame
ricane, se transmite, întocmai 
unei boli contagioase, punînd 
sub semnul întrebării întregul 
edificiu monetar occidental.

răci
ti

de dolari 
este 

conti-

__  j pre- 
și deficitul 

în special 
i acțiunilor 

sud-

IOAN TIMOFTE

P. NICOARA

• ADRESINDU-SE ZIARIȘ
TILOR, după întrevederea de o 
oră pe care a avut-o cu secre
tarul general al O.N.U., senato
rul Edmund Muskie a declarat 
că a discutat cu U Thant despre 
unele probleme actuale ale vie
ții internaționale, printre care 
și cele referitoare la locul 
R. P. Chineze Ia Națiunile 
Unite. Trebuie să acționăm în 
direcția recunoașterii locului 
Chinei la O.N.U., a spus Ed
mund Muskie, subliniind că 
„este necesar ca Washingtonul să 
declare acum că Pekinul trebuie 
să fie reprezentat în Organiza
ția Națiunilor Unite".

• AGENȚIA P.A.P. ANUN
ȚA că Edward Zawada. minis
trul industriei chimice al R. P. 
Polone, însoțit de un grup de 
exper,ți, a sosit în S.U.A. Mi-

nistrul polonez a fost primit de 
secretarul de stat pentru afa
ceri interne, Rogers Morton, 
după care, delegația a purtat 
tratative cu un grup de experți 
americani în problemele folosi
rii cărbunelui.

• LUlND CUVÎNTUL In 
fața membrilor Partidului de
mocrat din Anoka (Minnesota), 
senatorul Harold Huse, conside
rat de unele cercuri politice 
americane drept unul dintre 
potențialii candidați la funcția 
de președinte al S.U.A., s-a 
pronunțat în favoarea restabili
rii de relații normale între 
Statele Unite și Cuba. Primul 
pas pe această cale, a subliniat 
senatorul american, trebuie să 
fie ridicarea embargoului asu
pra comerțului cu această țară.

• REGELE FEISAL AL ARA- 
BIEI SAUDITE a plecat dumi
nică la Teheran, prima etapă a 
turneului. de nouă zile pe care 
îl întreprinde într-o serie de țări 
din Asia.

• REGINA JULIANA A 
OLANDEI a desemnat pe pro
fesorul P. Steenkamp, senator, 
aparținînd grupului parlamen
tar al Partidului Catolic, partid 
membru al fostei coaliții guver
namentale. să exploreze posibi
litățile formării unul guvern de 
coaliție. După cum s-a mai 
anunțat, la prima convocare, la 
12 mai, a celor 150 de deputați 
ai camerei inferioare a Parla
mentului olandez, care au întru
nit majoritatea sufragiilor în 
urma alegerilor de la 28 aprilie, 
nu s-a reușit realizarea unei 
majorități în ce privește desem
narea unei personalități însăr
cinate cu formarea noului gu
vern.
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abordare care să faciliteze so
luționarea lor.

Tineretul României socialiste 
participă nemijlocit la activita
tea economică deținînd o pon
dere apreciabilă în uzine șiw fa
brici, pe șantiere și în unitățile 
agricole socialiste, în toate sec
toarele producției. Statul român 
a acordat și acordă o atenție 
deosebită dezvoltării învăță- 
mîntului general, profesional 
și tehnic, ridicării continue a 
calificării tinerilor muncitori, jn- 
gineri și tehnicieni, asigurării 
unor condiții cît mai propice 
de muncă și de viață pe<ntru 
tînăra generație. Avînd în ve
dere experiența rodnică de 
care dispune România în pri
vința participării active a tine
retului la viața socială, econo
mică și politică a întregii socie
tăți și a soluționării probleme
lor care frămîntă tînăra gene
rație, activitatea reprezentan
ților români în organismele 
O.N.U. pentru problemele so
ciale și cunoscutele inițiative 
ale României la O.N.U. privind 
tineretul, guvernul român a fost 
solicitat de Oficiul O.N.U. pen
tru Europa de la Geneva să 
organizeze acest ciclu de stu
diu. Aceasta constituie expresia 
prestigiului crescînd de care se 
bucură în prezent România pe 
plan internațional.

După cum s-a mai anunțat, 
lucrările ciclului european de 
studiu privind rolul tineretului 
în procesul de dezvoltare so
cială 
nare

se vor desfășura în ple- 
și grupuri de lucru. Timp

de 10 zile, participanții, între 
care se află numeroși oameni 
de știință — sociologi, psiho
logi, pedagogi — vor lua în 
dezbatere patru mari grupuri 
tematice : educația, munca, ac
țiunea socială și timpul liber 
al tineretului. Pentru fiecare 
din aceste probleme, referatul 
principal va fi prezentat de un 
expert al O.N.U. în ședință 
plenară, urmînd ca apoi as
pectele detaliate ale fiecărei 
probleme să fie dezbătute în 
grupurile de lucru.

Programul va fi completat de 
numeroase vizite în întreprin
deri economice, instituții socia
le și culturale, prin care parti
cipanții vor avea posibilitatea 
de a cunoaște atît realizările 
României în diverse domenii, 
cît și țara și oamenii ei, tinere
tul nostru și rolul său activ re; 
marcabil în procesul dezvoltării 
sociale.

Expresie concretă a impor
tanței care se acordă tineretu
lui în procesul dezvoltării so
ciale în lume, reuniunea care 
începe azi este în același timp 
un bun prilej de contacte și 
discuții, de cunoaștere și înțe
legere între specialiști și re
prezentanți ai opiniei pubh«ek 
din diferite țări europene. în- 
tr-un cadru internațional larg, 
efortul comun pentru aprofun
darea și elucidarea unor pro
bleme de interes comun nu 
poate avea decît efecte pozi
tive asupra climatului politic 
european — un motiv în plus 
pentru a ura lucrărilor ciclului 
european de studiu de la Bucu
rești succes deplin.

Sosirea unor partidpanți
la reuniunea privird „Rolul

tineretului in procesul
de dezvoltare socială**

Capitală au sosit pârtiei-Tn_ .____ ________ .
panți de peste hotare la re
uniunea științifică privind „Ro
lul tineretului în procesul de 
dezvoltare socială".

în cursul după-amiezii de ieri 
a sosit Peter Kuenstler, repre
zentantul secretarului general 
al O.N.U. la reuniune.

Au sosit, de asemenea, Fer
dinand Krause, profesor la Uni
versitatea din Viena (Austria), 
prof. Willy Peirens și doctorul 
în științe politice Lieve D’Olies- 
lager (Belgia), prof. luliana 
Angelova și studentul Dimo Ki
rilov Dimov (R. P. Bulgaria), 
Andre Garrigo, reprezentantul 
Institutului International. de 
Educație, Krisztof Opalski, re
prezentantul U.I.S., Mijanovic 
Kondic Cvua, jurist (R.S.F. Iu
goslavia), Cederquist Siv, cer-

cetător științific la Institutul de 
Servicii Sociale (Suedia). Roger 
Eggleston, expert al O.N.U., 
raportor general al reuniunii, 
Suzann Atkinson, expert al 
O.N.U., secretar al reuniunii, 
Vladislav Adamski și Jean 
Fjellander, experți ai O.N.U., 
raportori ai reuniunii.

La aeroportul internațional 
București-Otopeni și pe pero
nul Gării de Nord, oaspeții au 
fost întîmpinați de activiști ai 
Comitetului Central al U.T.C„ 
de membri ai conducerii și cer
cetători ai Centrului de cerce
tări pentru problemele tinere
tului din România.

★
La ora cînd închidem această 

ediție a ziarului nostru, conti
nuă sâ sosească participant la 
reuniunea științifica.

Lupte violente
in Cambodgia
Agențiile de presă rela

tează că, în cursul zilei de 
sîmbătă, s-au desfășurat 
lupte violente în provincia 
Oddar Mean Chey, din 
nord-vestul Cambodgiei.

va intervenției agresive a S.U.A. 
în Vietnam. La demonstrație au 
participat sute de tineri repre- 
zentînd diverse organizații de 
tineret din Suedia.

Forțele populare de rezistență 
cambodgiene au declanșat atacuri 
împotriva trupelor regimului de 
Ia Pnom Penh trimise în această 
zonă într-o așa-zisj „operațiune 
de curățire". Forțele patriotice au 
provocat trupelor regimului Lon 
Noi—Sirik Matak pierderi serioa
se. De asemenea, forțele patrio
tice cambodgiene au bombardat 
poziții întărite ale trupelor regi
mului de la Pnom Penh, situate 
în regiunea „frontului de nord ', 
în apropierea centrului adminis
trativ al provinciei Kompong 
Cha, precum și în zona denumi
tă „Ciocul de papagal". în ace
lași timp, forțele patriotice au 
acționat în regiunea șoselei nr. 
4, luptele avînd loc la numai 25 
de kilometri sud-vest de Pnom 
Penh.

Noi incidența 
la Belfast

• SÎMBATA SEARA, în cen
trul orașului Belfast din Irlanda 
de nord, au avut loc noi inci
dente în cursul cărora o persoa
nă a fost ucisă, iar alte patru, 
dintre care doi militari — răni
te. Autoritățile militare au luat 
măsuri urgente pentru restabili
rea ordinii. întregul cartier a 
fost înconjurat de armată, lo
cuitorii fiind supuși unei per
cheziții.

★

La Stockholm s-a desfășurat 
sîmbătă o demonstrație împotri-

• MINISTRUL ITALIAN AL 
COMERȚULUI EXTERIOR. Ma- 
rio Zagari, a anunțat, într-un in
terviu publicat la 16 mai de zia
rul „AVANTI", organul Parti
dului Socialist Italian, apropia
ta plecare a unei misiuni co
merciale italiene în R.P. Chine
ză Sînt sigur, a declarat el, că 
această vizită va avea un efect 
pozitiv asupra dezvoltării rela
țiilor bilaterale.

• GUVERNUL CHILIAN a a- 
mendat cu suma de 551 789 es
cudos filiala companiei ameri
cane „Ford“, care funcționează 
în această țară. Amenda a fost 
aplicată datorită faptului că, în
câlcind contractul de muncă, 
administrația companiei a con
cediat recent 287 de muncitori 
și 72 de funcționari.

Tîrgul de primăvară de 
bunuri pentru export de la 
Canton și-a închis porțile. 
Timp de o lună, el a fost 
vizitat- de peste 16 000 de 
persoane din peste 90 de țări 
ale lumii ; se apreciază că 
acesta este cel mai mare nu
măr de vizitatori înregistrat 
pînă în prezent de la prima 
sa ediție din 1957. între nu
meroasele delegații care au 
fost oaspetele tîrgului de la 
Canton s-au aflat și cele ale 
unor specialiști români în 
domeniul economic sau teh
nic.

în ultima zi a tîrgului a 
fost oferită o recepție, la 
care au participat peste 
3 000 de persoane. Cuvîntul 
de încheiere a fost rostit de 
Cen Iu, directorul tîrgului 
și vicepreședinte al Comite
tului revoluționar al provin
ciei Guandun. El a relevat, 
printre altele, că diferite în
treprinderi de comerț exte
rior chineze au semnat un 
mare număr de contracte 
privind exportul și importul 
de produse cu cercuri de 
afaceri din diferite părți ale 
lumii.
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