
Comitetul Executiv al C, C. al P. C. R. și Biroul Executiv al 
Consiliului National al Frontului Unității Socialiste au adoptat

HOTĂRIREA
A

privind sărbătorirea
a 25 de ani de la proclamarea
Republicii Populare Române

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste au adop
tat recent Hotărirea cu privire 
la acțiunile ce se vor organiza 
în întâmpinarea aniversării a 25 
de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Române — victo
rie de seamă a poporului nostru 
în lupta pentru libertate, demo
crație și progres social.

Act de însemnătate istorică în 
viața țării, ideal pentru care au 
militat forțele cele mai înainta
te ale societății. în frunte cu 
Partidul Comunist Român, abo
lirea monarhiei și trecerea între
gii puteri de stat în mîinile cla
sei muncitoare, în alianță eu 
țărănimea și cu celelalte catego
rii de oameni ai muncii, au 
marcat o etapă superioară în 
dezvoltarea statului român, în 
desfășurarea revoluției populare, 
instaurarea celei mai democrati
ce forme de guvernămînt din 
istoria națiunii noastre, trecerea 
la înfăptuirea revoluției socia
liste.

In cei 25 de ani care au trecut 
de Ia proclamarea Republicii, 
socialismul a învins definitiv în 
România, deschizînd o epocă de 
mogres rapid în viața poporu
lui. siluind România în rîndul 
națiunilor cu cea mai dinamică 
dezvoltare, pe un Ioc demn în
tre popoarele lumii. în acești 
ani, au cunoscut un puternic 
avînt forțele de producție ale 
tării, știința, tehnica, învățămîn-
tul șî cultura, s-au schimbat 
fundamental condițiile de viață 
ale poporului, oamenii muncii 
au devenit cu adevărat stăpîni 
în tara lor, participînd tot mai 
activ la conducerea acesteia, la 
adoptarea șl înfăptuirea hotă
rîrilor și măsurilor care privesc 
viitorul ei. Realizările dobîndite 
demonstrează în chip 
înaltul rol constructiv al statu
lui socialist care, sub conduce
rea clarvăzătoare a Partidului 
Comunist Român, a mobilizat 
talentul și energia oamenilor 
muncii, capacitățile lor creatoa
re în vederea ridicării economi
ce. sociale și spirituale a patriei.

Oamenii muncii din tara noas
tră — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — întâm
pină sărbătoarea Republicii în 
condițiile avîntuluî creator - și 
muncii însuflețite pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ale 
programului făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului si ale pro
gramului adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 
privind dezvoltarea conștiinței 
socialiste și așezarea relațiilor 
sociale pe principiile eticii și 
echității socialiste.

în intîmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, organele și organizațiile 
de partid, de masă și obștești, 
toate organismele și instituțiile 
reunite în cadrul Frontului Uni
tății Socialiste, vor desfășura o 
susținută muncă politico-educa- 
tivă în vederea mobilizării oa
menilor muncii de la orașe șî 
sate Ia înfăptuirea sarcinilor 
economice, social-culturale pe 
acest an și buna pregătire a 
condițiilor în vederea realizării 
planului pe 1973, a punerii tot 
mai depline în valoare a ener
giilor și marilor capacități crea-

elocvent

toare de care dispune poporul 
nostru pentru continua dezvol
tare și modernizare a produc
ției și a tehnicii de producție, 
pentru ridicarea parametrilor 
tehnico-economici și calitativi ai 
produselor, pentru sporirea efi
cienței întregii activități econo
mice, Organizațiile de partid, 
sindicale și de U.T.C. — din 
unitățile industriale și de con
strucții — vor acorda o atenție 
deosebită folosirii raționale a ca
pacităților de producție, a ma
teriilor prime și materialelor, a 
timpului de lucru, reducerii 
cheltuielilor de producție și ri
dicării productivității muncii, 
punerii în funcțiune la termen 
și la parametrii proiectați a noi- - 
lor obiective de investiții, iar în 
unitățile socialiste din agricul
tură, executării Ia timp și la un 
nivel calitativ corespunzător a 
lucrărilor agricole, înfăptuirii 
prevederilor programelor națio
nale de îmbunătățiri funciare și 
dezvoltare a zootehniei.

întreaga activitate politico- 
educativă care va avea loc în 
această perioadă, se va desfă
șura sub semnul pregătirii Con
ferinței Naționale a P.C.R. și 
înfăptuirii hotărîrilor sale.

La casele de cultură, cluburi, 
cămine culturale, în întreprin
deri, instituții, școli și facultăți, 
organizațiile din componen
ța Frontului Unității Socialiste, 
sub conducerea organelor de 
partid vor organiza în lunile 
noiembrie și decembrie a. c. ma
nifestări cultural-educative și ar
tistice intr-o mare diversitate de 
forme — expuneri, simpozioane, 
întâlniri cu activiști de partid și 
de stat, expoziții de cărți, gale 
de filme, spectacole și concerte 
— prin care să se prezinte rea
lizările dobîndite de poporul ro
mân, sub conducerea partidului, 
în dezvoltarea economiei, învă- 
țămintului, științei și culturii, 
prestigiul de care se bucură 
România pe plan internațional, 
precum șî perspectivele pe care 
le deschide tuturor oamenilor 
muncii înfăptuirea programului 
de făurire a societății _ 
multilateral dezvoltate 
noastră. •

întreaga activitate 
va urmări cultivarea 
maselor de oameni ai 
dragostei fată de patrie, de par
tid și popor, a internaționalis
mului socialist, a prieteniei fră
țești dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd naționali
tăților conlocuitoare, aplicarea 
consecventă a programului de 
educație comunistă, adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3-5 
noiembrie 1971.

Uniunile de creație vor stimu
la creatorii - potrivit planurilor 
lor de activitate — la realizarea 
unor lucrări literare, de artă 
plastică, muzicale și cinemato
grafice, care, prin conținutul și 
valoarea lor artistică să re
flecte semnificația istorică pen
tru destinele poporului român 
a actului revoluționar din de
cembrie 1947 și profundele trans
formări petrecute în viața eco
nomică și 
ril în cei 
clamarea

In luna 
organiza „Decada 
originale românești" cu care pri
lej se vor pregăti si prezenta

socialiste 
în patria

educativă 
în rîndul 
muncii a

social-culturală a fă- 
25 de ani de la pro- 
Republicii.
decembrie 1972 se va 

dramaturgiei

spectacole cu cele mai reprezen
tative piese și lucrări muzicale 
din creația originală contempo
rană românească. De asemenea, 
în luna decembrie, va avea loc 
vernisajul salonului de pictură 
și sculptură al municipiului Bu
curești, organizat cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de Ia procla
marea Republicii. Expoziții ase
mănătoare se vor deschide în 
cinstea mărețului eveniment și 
în orașele reședință de județ.

Se vor edita în limba română 
și în limbile naționalităților con
locuitoare lucrări privind istoria 
patriei și a Partidului Comunist 
Român, trecutul de luptă al 
poporului român și cultura sa 
milenară, momente ale istoriei 
contemporane a României, sem
nificația evenimentului de la 30 
decembrie 1947. în perioada 1—10 
decembrie 1972, se va organiza 
„Decada cărții românești", dedi
cată aniversării Republicii.

Se vor organiza, sub genericul 
»,Slăvim Republica", manifestări 
cultural-artistice ale artiștilor 
amatori, consacrate acestui eve
niment : festivaluri, concursuri, 
treceri în revistă, microstagiuni, 
expoziții de artă populară și de 
fotografii etc.

în luna decembrie va avea loc 
festivalul anual al filmului . Ia 
sate, precum șî „Retrospectiva 
filmului românesc", în cadrul 
cărora se vor prezenta cele mai 
valoroase filme documentare și 
artistice realizate in cei 25 de 
ani de la proclamarea Repu
blicii.

Va fi organizată o sesiune 
științifică cu tema : „Republica 
Socialistă România Ia un sfert 
de veac de luptă pentru trans
formări revoluționare, pentru 
propășirea economică șî social- 
cuKurală a țării". Muzeul de is
torie al Republicii Socia
liste România, în colabora
re cu Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România. Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia vor deschide expoziții 
jubiliare consacrate celei de-a 
25-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Româ
ne : în municipiile București. 
Iași, Cluj. Timișoara, Constanța, 
Oradea, Tg. Mureș, Craîova. 
Brașov, Galați si Suceava se vor 
organiza expoziții temporare 
care vor oglindi cele mai im
portante succese muzeistice ob
ținute în ultimii 25 de ani.

Sindicatele, organizațiile de 
tineret și femei, celelalte orga
nizații din componența Frontului 
Unității Socialiste vor organiza 
manifestări cultural-educative a- 
decvate categoriilor respective : 
concursuri profesionale și alte 
acțiuni menite să contribuie Ia 
educarea maselor, la ridicarea 
nivelului lor de pregătire politi- 
co-ideologică. culturală și profe
sională.

Consiliul național. consiliile 
locale pentru educație fizică și 
sport, cluburile și asociațiile, îm
preună cu organizațiile de masă 
și obștești vor organiza mani
festații sportive consacrate eve
nimentului.

Presa centrală și locală, revis
tele culturale și literar-artistice, 
radioul și televiziunea vor 
marca evenimentul prin con-

semnarea multilaterală a mo
mentului istoric al instaurării 
republicii și a drumului nou pe 
care acest act l-a deschis în 
viața poporului și a țării, prin 
publicarea și transmiterea de 
materiale legate de semnificația 
proclamării Republicii, consa
crate realizărilor din anii con
strucției socialismului.

însemnate acțiuni sînt prevă
zute în hotărîre pentru marcarea 
peste hotare, a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii 
Populare Române. în acest 
scop se vor publica, în limbi 
de circulație internațională, lu
crările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și se vor organiza, 
cu ocazia apariției edițiilor din 
străinătate, acțiuni de popu
larizare a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

Se vor edita în limbi străine 
lucrări de prezentare a transfor
mărilor revoluționare și a reali
zărilor obținute de România în 
viața economică, social-politică 
și culturală în anii socialismu
lui. Publicațiile pentru străină
tate, cît și materialele documen
tare destinate străinătății vor 
prezenta realizările obținute în 
industrie, agricultură, construe- • 
ții și alte ramuri ale economiei I 
naționale, perfecționarea condu
cerii și organizării vieții sociale 
și politice, lărgirea democrației 
socialiste, dezvoltarea științei și 
culturii, ridicarea nivelului de 
trai al maselor, unitatea dintre 
politica internă și externă a 
țării noastre, momente din isto
ria partidului și a patriei. i 

Se vor organiza peste hotare I 
expoziții documentare, econo- I 
mice, de artă, carte și fotomon- I 
taje care să ilustreze dezvolta- I 
rea țării noastre în cei 25 de ani I 
care au trecut de la proclama- I 
rea Republicii. !

Se vor organiza, de asemenea, I 
conferințe de presă,» gale de I 
filme, seri culturale și alte ac- I 
țiuni menite să contribuie la I 
cunoașterea peste hotare a țării I 
noastre, a politicii sale interne I 
și externe, va iniția și sprijini I 
apariția, in presa din țara de I 
reședință, de articole și știri în I 
legătură cu evenimentul marcat, I 
se vor edita buletine speciale. | 

Pentru a cinsti acest evepi- I 
meni din istoria poporului și a I 
patriei noastre, se vor organiza I 
o sesiune jubiliară a Marii Adu- I 
nări Naționale, iar în centrele I 
județene, sesiuni festive ale con- I 
siliilor populare. De asemenea, I 
se va institui medalia jubiliară I 
„25 de ani ’ 
Republicii", 
de timbre 
sării.

Comitetul__T.
P.C.R. și Biroul

de la proclamarea 
Se va emite o serie 
consacrate aniver-

Executiv al C.C. al
___ T_ ____ _ Executiv al 

Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste își ex
primă convingerea că, comu
niștii, toți oamenii muncii, vor 
depune toate eforturile pentru 
a întâmpina împlinirea unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii cu noi și însemnate 
realizări în toate domeniile de 
activitate, sporindu-și contribu
ția la înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite 
al X-lea al 
rea făuririi 
multilateral 
noastră.

de Congresul 
partidului în vede- 
societății socialiste 

dezvoltate în patria

0 puternică manifestare 
a prieteniei dintre 

România si R.D. Germană
n cronica relații-

O
lor de prietenie 
dintre Republica 
Socialistă Româ
nia și Republica 
Democrată Ger

mană vizita întreprinsă de de
legația de partid și guverna
mentală a R.D. Germane se 
va înscrie, fără îndoială, ca 
un moment bogat în semnifi
cații. Prezența pe pămîntul 
patriei noastre a tovarășilor 
Erich Honecker, prim secre
tar al C.C. al P.S.U.G., și 
Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
întâlnirile cu delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au prile
juit • manifestare a trăini- 
ciei prieteniei dintre cele 
două țări, o reafirmare a le
găturilor de colaborare tovă
rășească dintre popoarele 
noastre constructoare ale so
cialismului. Vizita oficială 
de prietenie a înalților oas
peți din Republica Demo
crata Germana — primul stat 
german al muncitorilor și ță
ranilor — a ilustrat cursul as
cendent al relațiilor dintre

țările noastre, dorința co
mună de a dezvolta aceste 
relații, de a le aprofunda. 
Primirea călduroasă făcută 
oaspeților de către locuito
rii Bucureștiului, modul cor
dial în care conducătorii 
țării frățești au fost salutați 
în cursul vizitei, însuflețitul 
miting al prieteniei din Sala 
Palatului Republicii au dat 
expresie concludentă senti
mentelor ce animă popoarele 
celor două țari — senti
mente de stimă și respect re
ciproc, de profundă priete
nie și solidaritate. Convorbi
rile conducătorilor R.D. Ger
mane cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu ceilalți con
ducători de partid și de stat 
ai țării noastre, au reflec
tat preocupările comune și as
pirațiile spre întărirea colabo
rării și prieteniei dintre Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană. Firește, în suita ma
nifestărilor ce au marcat a- 
ceastă vizită un moment e- 
sențial l-a constituit semnarea 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală. 
Acest tratat — care creează 
o solidă bază juridico-po- 
litică pentru adîncirea legatu
rilor de colaborare — nu nu

mai că reflectă evoluția po
zitivă a relațiilor bilaterale, 
ci evidențiază și perspective
le acestor relații, mareînd o 
nouă și importantă etapă în 
întărirea colaborării dintre 
cele două țări pe toate pla
nurile, pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului, inter
naționalismului socialist, a- 
vantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, a 
respectării suveranității și in
dependenței, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în 
cuvîntarea rostită la mitingul 
prieteniei: „Tratatul semnat 
astăzi deschide noi perspec
tive pentru adîncirea priete
niei, colaborării și alianței 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană, în interesul 
atît al celor două popoare, 
cit și al cauzei socialismului, 
colaborării și păcii în întrea
ga lume“. La rîndul său, to
varășul Erich Honecker arăta 
că „acest tratat deschide o 
pagină nouă și importantă 
pentru prezent și viitor în is-

M. RAMURĂ

(Continuare în pag. a IV-a)
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Ședința de lucru a Biroului

a României
economico socială

Proletari din toate țările, uniti-vâ!

nozâ pe ramura, cadre de con
ducere din economie și apara
tul de stat.

Tn cadrul ședinței s-a făcut 
o trecere în revista a stadiului 
elaborării prognozelor econo- 
mico-sociale și s-au stabilit di
recțiile și orientările principale 
pentru adîncirea studiilor care 
să stea la baza acestei acțiuni 
de importanță națională deose- I 
bită.

Modernul hotel din străvechea .,Drubeta
Foto: GH. CUCU
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Comisiei Centrale de partid 
și de stat pentru elaborarea 
prognozelor de dezvoltare

Sîmbătă Ia amiază a avut 
loc, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ședința 
de lucru a Biroului Comisiei 
Centrale de partid și de stat 
pentru elaborarea prognozelor 
de dezvoltare economico-so- 
cială a României.

Au luat parte secretari oi 
Comitetului Central al P.C.R., 
președinți ai comisiilor de prog-

• ȚĂRANII COOPERATORI 
din comunele Braniștea, Re- 
teag, Șintereag, Ocnița și din 
alte cooperative agricole de 
producție din județul Bistrița 
Năsăud au fost prezenți dumi
nică în număr mare Ia muncă. 
După ce au încheiat prașila 
întii la sfecla de zahăr, ci 
și-au concentrat toate efortu
rile Ia executarea celei de-a 
doua prașile la această cultu
ră. S-a trecut, de asemenea, Ia 
combaterea buruienilor, a că
ror creștere a fost favorizată 
de timpul umed din ultimele

Vești din 
economie

zile. Sute de țărani au lucrat 
Ia prășitul cartofilor și porum
bului în grădinile de legume 
și în livezi.
• SUTE DE ȚĂRANI coo

peratori din județul Mureș au 
folosit din plin timpul frumos 
de duminică, Ia lucrările de 
întreținere a culturilor. In cele 
mai multe unități agricole s-a 
lucrat la efectuarea prașilei a 
doua la sfecla de zahăr, lucra
re executată pînă la această 
dată pe mai bine de trei sfer
turi din întreaga suprafață în- 
sămînțată. intens s-a lucrat și 
Ia prășitul porumbului și car
tofilor. Numeroși cooperatori 

au fost prezenți în grădinile 
de legume, unde se desfășoa
ră din plin lucrările de rărit 
și plivit.

(Agerpres)

METAMORFOZE
A

SOCIALISTE
Lecturînd un documentar pri

vind istoricul dezvoltării Uzi
nei de vagoane din Tr. Severin 
în cele 9 decenii de existentă 
— MEVA adică „Mehedinți Va- 
gon,£ domină în aceste zile în 
orașul din apropierea Cazane- 
lor îmbrăcat sărbătorește — nu 
poți să nu remarci o caracteris
tică definitorie: metamorfoza 
producției sale. Pe de o parte 
modificări vizînd gabaritul pro- 
priuzis al fabricii delimitat pre
cis de momentul cînd în incin
ta atelierului se reparau sub 
cerul liber locomotive și va
goane zdruncinate pe drumurile 
Craiovei sau Orșovei și cel de 
față, precizat prin capacitatea 
de a construi 22 de tipuri de 
vagoane. Pe de altă parte, , 
schimbări finind de parametri 
variabili ai înzestrării tehnice. 
De La cele 8 strunguri și 3 ma
șini de îndreptat figurînd in 
inventarul de mijloace fixe al 
anilor de început pînă la dota
rea de azi cu utilaje de mare

tehnicitate au fost parcurse 
distante însemnate. De la ca
litatea de mecanic șef. de re
parator de material rulant la 
statutul de furnizor a 30 000 de 
vagoane într-un interval de 
circa 12 ani, de asemeni. Re
produc aceste date pentru fap
tul că ele exprima în existenja 
unei întreprinderi, rezultatul 
firesc în condițiile și sub co
manda progresului tehnic, se 
înscriu pe traiectoria normală 
a dezvoltării economice. Ce 
poate fi mai normal, vom spu
ne, decît să asistăm la propul
sia programului de producție 
a unei unități economice în de
plină concordanță cu progra-
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mul de dezvoltare al economi
ei naționale însăși. Reflectam 
Ia cele cîteva elemente privind 
biografia uzinei mehedinfene 
aniversată într-un context săr
bătoresc ce depășește limitele 
restrînse ale localității și jude
țului, plasindu-se într-un sis
tem de referință de proporții 
mult mai amplu, având alături 
amănuntele furnizate de secre
tarul comitetului U.T.C. al uzi
nei. Ștefan Țăroi. în uzină, din 
totalul salariaților, aproxima
tiv o treime sînt uteciști. Dacă

NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a U-a)

Atunci cînd rostim

Aspect din întîlnirea Rapid—Confecția, angajate in luptă pentru evitarea retrogradării, cîștigată 
de feroviare cu 9—8

Argentina Menis la
Festival atletic pe Stadionul Republicii

I
I
I
I

• în comuna Șagu-Arad : 
FAPTE PE MĂSURA 

PREOCUPĂRILOR
Omul contemporan și sportul:• Omul contemporan și sportul: 

„INIMA, ÎN INIMA SĂNĂTĂȚII"
• Reînviind legăturile cu 

rugbiul insular
• Volei : RAPID a întrerupt

„Seria" Penicilinei 
• Constanța : Campionatele 

europene de haltere 
■ PRIMELE RECORDURI AU 

FOST ÎNREGISTRATE
Șl

ÎN PAG. A III-A
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ANGAJARE 
COMUNISTĂ
O primă impresie asupra mo

dului în care își trăiesc tinerii 
de la Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Tg. Mureș 
viața de organizație mi-am for
mat-o în urma unei scurte con
vorbiri. telefonice cu centralista 
de serviciu. Eram la comitetul 
municipal U.T.C. și voiam să 
vorbesc cu tovarășul Dorin Pop, 
secretarul comitetului organiza
ției de tineret din combinat.

— Tovarășul Pop nu e în uni
tate, mi s-a răspuns de la capă
tul firului, dar dacă sînteți de 
la U.T.C. puteți vorbi cu unul 
din membrii biroului, pe care 
îi găsiți în secții. Și interlocu
toarea necunoscută a început 
să-mi înșire numele celor care 
puteau să-mi dea relații în le
gătură cu activitatea orgniza- 
ției.

La sediul U.T.C. i-am întâlnit 
apoi pe tinerii Simion Murar, 
locțiitorul secretarului U.T.C. pe 
combinat și Vasile Burian. se
cretar al organizației U.T.C. de 
la serviciul A.T.M. și membru 
în comitetul U.T.C. pe combi
nat.

— Tocmai pregătim o plenară 
a activului, îmi relatează tova
rășul Murar. Vrem să analizăm 
rezultatele unui test făcut în 
trîndul tinerilor, referitor la op
țiunile lor privind viata de or
ganizație, la activitățile pe care 
le-ar dori, Ia care ar vrea să 
participe.

— Fără să credeți că ne lău
dăm, intervine Vasile Burian, la 
noi activitatea U.T.C. nu are 
nici început, nici sfîrșit și nici 
mijloc. Eventual, se poate spune 
că în anul viitor vom continua 
pe alte trepte și poate cu alți 
oameni activitatea de acum. Dar 
fiindcă doriți poate să cunoaș
teți care a fost mobilul acestui 
test aflați că la începutul anu
lui 1972 au venit în practică de 
producție un mare număr de e- 
levi care vor lucra aici și după

absolvirea școlii. Ei s-au înca
drat în general în viața noastră 
de organizație dar pentru întoc
mirea viitoarelor programe de 
activitate trebuie să cunoaștem 
și opiniile lor. în afară de a- 
ceastă categorie mai există un 
număr de tineri care în ședințe, 
fie d;n comoditate, fie din do
rința de a nu se lungi durata, 
fie din simplul. motiv că nu le 
place să vorbească în fața al
tora, stau pasivi. De aceea, pen
tru a-i obliga pe de o parte să 
gîndească, iar pe de alta să le 
dăm posibilitatea de manifestare 
a gîndurilor am procedat la 
multiplicarea unor formulare pe 
care sînt trecute obiectivele ur
mărite de către organizația noa
stră în domeniul politic, profe
sional, cultural, al muncilor pa
triotice,' al pregătirii pentru a- 
părarea patriei etc. distribuin- 
du-le tuturor celor peste 900 u- 
teciști pe care îi avem în or
ganizație. Primul sondaj evi
dențiază faptul că nu am greșit 
dînd curs inițiativei. O serie de 
propuneri vin din partea unor 
tineri, buni executanți. dar care 
n-au manifestat niciodată spirit 
de inițiativă.

Iată, așadar, una dintre cele 
mai eficiente modalități de mo
bilizare a tinerilor la acțiunile 
inițiate de către comitetul 
U.T.C. — cunoașterea opțiuni
lor acestora și organizarea unor 
asemenea acțiuni, care să cores
pundă interesului, preocupărilor 
lor. De fapt, testul, la care ne 
referim este numai una dintre 
modalitățile de sondare și cu
noaștere a opiniilor masei de 
uteciști deoarece în afară de dis
cuțiile purtate de la om la om, 
ascultara părerilor cu ocazia 
ședințelor interesul comitetului

MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a ll-a)
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La Turnu Severin a avut loc, 
duminică la amiază, solemnita
tea înmînării de ordine ale Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia unor constructori, 
montori, maiștri, proiectanți, și 
alți specialiști, care și-au adus 
o contribuție deosebită la reali
zarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de ambasadorul Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București, Iso Nje- 
govan.

La solemnitate au luat parte 
Radivoe Markovici, membru al 
Consiliului Executiv al Republi
cii Socialiste Serbia, președinte
le părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă pentru 
Porțile de Fier, reprezentanți ai 
unor întreprinderi iugoslave care 
au colaborat la construirea Sis-

ternului hidroenergetic și de na
vigație de pe Dunăre, membri 
ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
în România.

Au participat, de asemenea, 
membri ai Comitetului județean 
Mehedinți hl P.C.R., ai Comite
tului municipal Turnu Severin 
al P.C.R., ai consiliilor populare 
județean și orășenesc, reprezen
tanți ai conducerii Ministeru
lui Energiei Electrice și ai al
tor ministere, ai Comisiei mixte 
româno-iugoslave pentru Porțile . cw__ 

co- 
im-

CRONICA
U. T. C

Ieri, a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Buda
pesta, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, for
mată din tovarășii Nicolae 
Gafița și Maria Topor, acti
viști ai C.C. al U.T.C., care 
va participa la lucrările Se
minarului internațional, cu 
tema : „Integrarea tineretu
lui muncitor în procesul de 
producție", organizat de că
tre Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist 
(KISZ) din R. P. Ungară în 
colaborare cu Federația Mon
dială a Tineretului Demo
crat (F.M.T.D.).

Palatul Culturii din Turnu 
Severin

Foto : CH. CUCU SCRISORI DE LA DUNĂRE

METAMORFOZE
SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

luăm în seamă și pe cei ieșiți 
de curînd din evidenta organi
zației U.T.C., absolvenți ai șco
lii profesionale sau foști uce
nici la locul de muncă, doar cu 
cîțiva ani în urmă, ne putem 
face o imagine cu privire la 
responsabilitatea vîrstei tinere 
a uzinei în înfăptuirea unui 
plan ce prevede în actualul cin
cinal un volum de 
cu peste 48 la 
față de 1970. o producție marfa 
cu 45 la sută 
pentru a fi și

producție 
sută superior

mai mare. Și 
mai explicit,

„Flamura roșie" din Sibiu a început producția a două noi mo
dele de creioane cu pasta „Corina" și „Goliat" • La Uzina „înfră
țirea" din Oradea a început fabricația unor noi tipuri de mașini de 
găurit radiale • în trei zile la Combinatul siderurgic Hunedoara 
s-au realizat peste plan circa 300 tone minereu aglomerat, 80 de 
tone cocs metalurgic, 150 tone oțel Martin electric, 150 tone lami
nate, 260 tone fontă • Schela de extracție din județul Timiș a 
realizat peste prevederile planului 140 tone țiței • între mijloacele 
de educație folosite in orașul Drăgășani se număra și gazeta „Re
flectorul tineretului" care prezintă cu ajutorul fotografiilor aspecte 
pozitive și negative • Se amenajează drumul Poiana Codrului — 
Blrs&ul de Jos (jud. Satu Mare) • „în căutarea timpului pierdut" 
s-a intitulat programul brigăzii artistice de agitație a Fabricii „Mo
dern" din Timișoara prezentat ia faza județeană a concursurilor bri
găzilor, obținind locul III • Pe agenda Clujului : s-a terminat cea 
de a IX-a bază sportivă a orașului ; Patinoarul artificial ; s-au în
cheiat lucrările la noul baraj de regularizare a Someșului ; expozi
ția sculptorului Petre Jucu deschisă in holul Teatrului Național se 
intitulează „Omagiu lui Eminescu și Blaga"; membrii cenaclului 
literar „Lucian Blaga" din Cluj au fost oaspeții colegilor lor de la 
Societatea „Speranțe bihorene" din Oradea; Palatul culturii este 
gazda expoziției „Aspecte din activitatea studențimii clujene"; Două 
noi elite de gladiole, o elită de garoafe de seră, trei elite de Ger- 
bera au obținut recent cercetătorii Stațiunii experimentale horti- 
viticole din cluj • 1400 de tineri din județul Argeș au fost in 
excursii pe Valea Prahovei, nordul Moldovei, munții Cibinului, la 
Porțile de Fier și în nordul Olteniei • în cele 14 orașe ale jude
țului Prahova tinerii s-au întilnit cu peste 60 de ofițeri care le-au 
vorbit despre dubla semnificație a zilei de 9 Mai • în județul Te
leorman a avut loc faza pe centre a concursului „Pentru patrie"; în 
50 de organizații de tineret au avut loc primiri in U.T.C. • Fanfara 
Grupului școlar C.F. Craiova condusă de prof, ion Găvenea, cîști- 
gătoarea concursului cultural-artistic, a prezentat programe în prin
cipalele centre urbane și stațiuni balneare de pe traseul Craiova— 
Sibiu — Brașov • Poetul Virgil Carianopol și prozatorul Stelian 
Păun au fost oaspeții tinerilor din comuna Grădinari (Ilfov) prilej 
cu care s-a prezentat și un montaj literar inspirat din trecutul dc 
luptă al poporului nostru. (De la corespondenții noștri : Maria Ju- 
gănariu, Benone Neagoe, Victor Cmeciu, Victoria Șein, Vasile Moro- 
șan, Constantin Groza, Horia Horăscu, Alexandru Dragomir, Tudor 
Știrbu, Gheorghe Mirea, Emil Matei, Nicolae Florian, S. Dumitru).

Spectator la cascadori 

„CMBOIUL 7WM lll\l 
PERSONAJ NEGATIVE

Din cele trei demonstrații 
publice ale cascadorilor fran
cezi care au avut loc pe sta
dionul Dinamo am văzut, pe 
nerăsuflate, două la rînd. De 
fapt, ca să fiu sincer, m-am 
dus și a doua oară ca să sa
vurez nu atît mersul incredi
bil al mașinilor pe două roți 
sau derapajele uluitoare, cit 
comentariul și prezentarea 
numerelor. Fiindcă întreg 
programul, de la cap la coa
dă. a beneficiat de un spici 
voit repezit, ceva ă la Walter 
Wincell din Incoruptibilii. 
Un spici șoching, de-a drep
tul.

... Iată, cele două Simci se 
îndreptau una spre alta. în 
viteză, rulînd fiecare pe o 
coastă. La cîțiva decimetri, 
cînd ziceai că se ciocnesc, 
ele cad brusc pe cele patru 
roți și rămîn încremenite 
față-n față. Spicherul (alert): 
„Cînd doi tineri se iubesc, 
ei se sărută ! Gil Legri și 
Clod Legri. deși pista este 
udă de ploile care au căzut 
în ultima vreme, au execu
tat pentru dumneavoastră — 
sărutul automobilelor ! !“

Alta (mai mare, .de groază). 
Atîrnat de o chingă lungă, 
trasă de mașină, apare un 
cascador. Vehiculul fugea, 
chinga se-ntindea, pe casca
dor îl tirîia. (Fum nu ieșea). 
El, glasul, in haut-parleur î 
„Vă mai amintiți de filmele 
cu cauboi ? Așa erau pedep
siți răufăcătorii 1 Iată, Gil 
Legri tîriie pentru dumnea
voastră un personaj nega
tiv !" Pe urmă mașina se o- 
prea, Gil ieșea, cascadorul se 
scula, lumea aplauda... Ime
diat text, pe atmosfera în
cinsă : „Cauboiul și răufăcă
torul vă salută ! !“

Mai una (de milioane), și 
gata... Iar vine mașina capie,

cu două roți în aer. Alt cas
cador, în salopetă roșie 
(„Jean-Pierre Marin !“ îl 
prezintă vocea, pronunțînd 
Marin, pe oltenește), stă ne
clintit în drumul ei. Frînă. 
Buf ! cade automobilul tot la 
cîțiva decimetri, în fața lui 
Marin care n-a schițat nici 
măcar un gest. Ropote de a- 
plauze. Vocea (evident, șoc) ! 
„Iată, îndrăzneala și încre
derea reciprocă au învins ! 
încercați și dumneavoastră, 
mîine, cu soacra ! !“

A mai fost și textul de la 
numărul intitulat „Torța u- 
mană“, și repetarea obse
dantă a mărimii unghiurilor 
la derapajele controlate — 
„...mașina s-a întors la 45 
grade !“ (cînd, de fapt, erau 
90, că la 100 de grade fierbe 
apa, vorba bancului ăluia cu 
Bulă, dacă-1 știți) —, și for
mula ..multi îi mai dau coate 
vecinului, dar ce vedeți aici 
e adevărat !“... Ce să mai 
lungim vorba, trei zile la 
rînd, s-a servit tot tacîmul 
în materie de comentariu 
(șoching, cum spuneam).

Toată admirația noastră 
pentru cutezanța și măestria 
cascadorilor francezi ! Ei 
ne-au dezvăluit cu generozi
tate multe din tainele nebă
nuite ale filmelor de acțiune 
trepidantă. I-am aplaudat cu 
căldură, făcindu-i să înțelea
gă că le mulțumim, lor, a- 
cestor profesioniști ai volanu
lui și ai riscului. Iată de ce, 
credem, putea foarte bine să 
lipsească vocea aceea care, 
debitînd lucruri stupide, a 
fost cît pe-aci — fără să iz
butească din fericire — să 
dea o tentă de bilei unei ad
mirabile demonstrații de vir
tuozitate.

VIOREL RABA

vom mai adăuga alte două ele
mente de ordin calitativ. Unul 
privește indicatorul „cheltu
ieli la mia de lei producție 
marfă" planificat să scadă cu 
140 lei. Un altul, beneficiul e 
stabilit să crească cu 
sută față de realizările 
1970.

Am întîrziat în aceste 
parfum sărbătoresc în 
întreprinderii pregătită _

390 ia 
anului

zile de 
incinta 

_ _____ ___  să ani
ne in ghirlandele activității sale, 
prețioasele buchete ale succe
selor. Am refăcut la pas în in
timitatea atelierelor traseul 
diurn al produselor în drum 
spre rampa de expediție. Ne-am 
oprit de repetate ori în puhcț 
tele de impact ale tehnologiei 
cu gestul profesional al tineri
lor chemați să aștearnă pe cer
tificatul de calitate al repere
lor sigiliul propriei răspunderi. 
Am purtat în sfera locurilor de 
muncă dialoguri tremurate de 
fluxul și refluxul materialelor 
spre dimensiuni finale. * M-am 
ambiționat să ascult gîndurile 
cîtorv-a dintre tineri, ale cîtorva 
rțumai din sutele de tineri al 
căror semn de competentă pro
fesională se află caligrafiat în 
salturile de care aminteam pe 
cadranul producției. Am discu
tat cu cîțiva dintre ei pentru a 
cunoaște mai îndeaproape De 
cei ce vor fi chemați de aici 
încolo apelînd la însemnele de 
noblețe ale meseriei, să con
tribuie la înfăptuirea reperelor 
amintite. Au meserii diferite, 
lucrează în locuri diferite, au. 
Ia această oră, de mijloc 
lei. preocupări diferite, 
poți reda ce înseamnă 
pentru ei, pentru fiecare 
tre ei, ar echivala să redau de 
la caz la caz răspunsuri dispa
rate izvorînd dintr-o viziune 
personală a locurilor, determi
nate de o trăire personală a si
tuațiilor, de o particulară în
cadrare în semnificații. Folo
sind cuvintele lut. cuvintele cu 
care adresează un sfat colegu
lui mai tînăr. o consultație de 
strictă specialitate, aceleași cu
vinte cu care nu ezita să le so
licite la rîndu-i cu am în urmă, 
cu vocea un pic mai tremura
tă poate, lăcătușul Constantin 
Rohacek se străduia a mă face 
să înțeleg că ceea oe consti
tuie pentru el uzina, se poate 
transcrie simplu și extrem 
de explicit : totul. Contac
tul cu munca productivă 
s-a produs cu 17 ani în 
urmă. în zilele de practică ale

a zi- 
Cum 

uzina 
din-

școlii profesionale. Contactul 
cu producția azi, se manifestă 
nemijlocit pe fluxul de fabri
cație în noua hală a cărei su
prafață de peste 1 500 mp a 
fost utilată cu utilaje noi de 
înaltă productivitate. Ne măr
turisește și nu ascunde cîtuși 
de puțin mirarea pentru o ase
menea întrebare, că unde în 
altă parte decît în uzină ar pu
tea să probeze că e în stare de 
ceva, de ceva anume, de lu
cruri care reclamă nu doar mu
tarea înainte a pionilor pe ta
bla de sah. ci înainte de orice 
să stăpînești, și nu oricum, ci 
doar foarte bine, tehnica com- 
binativă. Pentru Grigore Ia- 
cobescu uzina constituie spa
țiul de conturare a drumurilor 
spre tainițele meseriei. Unul 
din drumuri — calificarea. Un 
altul — completarea cunoștin
țelor prin școala serală. Unul 
însemnînd germinarea. Celă
lalt creșterea acestor centre de 
cristalizare, aduse la dimensiu
nea cerută de rigorile implaca
bile ale complexității produc
ției. Pentru Ion Mandres uzi
na. Uzina de vagoane din Tr. 
Severin are valoarea simbolică 
a unui catalizator. De fiecar-o 
dată la alt nivel, la- altă ?otă, 
de pe orbite abia atinse, pe cea 
superioară ca număr de valen
țe, ca stadiu potențial. Mai in- 
tîi pe traseul necalificat — 
muncitor calificat. Școala pro
fesională a operat această trans
lație calitativă. Muncitor 
muncitor cu bacalaureat. A in
trat în acțiune seralul. Munci
lor cu înaltă calificare — in-ț 
giner. Și-a asumat noua misiu
ne Politehnica timișoreană. U- 
zina din Severin a reprimit pe 
fostul învățăcel în ale meseriei 
cu onorurile ce se cuvin mari
narului de cursă lungă auten
tificat ca atare de rezultatele 
fără cusur trecute în jurnalul 
de bord al navei propriei de
veniri. Pentru Mihai Petrascu. 
Paul Almăjanu, pentru Dumi
tru Mareși băieți ale căror 
nume le-am descoperit așezate 
cu grija de a se vedea cît mai 
bipe, în chenarul panoului de 
onoare, fabrica înseamnă, nu 
numai asta desigur, terenul in
vestigației, teren de prospecție, 
de experiment, de confruntare 
a soluțiilor cu realitatea. Rezul
tatul se regăsește în elementul 
prețios al eficienței. în sume 
importante pe catalogul bunu
rilor colectivului. în expresia 
materială a noutății tehnice.

de Fier,, precum și ai unor 
ganizații economice care au 
laborat la realizarea acestui 
portant obiectiv.

Pentru merite deosebite 
construcția Sistemului hidroe
nergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, au fost deco
rați cu ordinul „Steagul iugo
slav cu cordon", tovarășii: Emil 
Drăgănescu, Octavian Groza, 
Ioan Avram, Traian Dudaș, Ion 
Anton, Florin Iorgulescu, Vasi
le Șandru și Ion N. Coste, cu 
ordinul „Steagul iugoslav cu 
cununa de aur", tovarășii *. Ion 
Al bule țu. Nicolae Armencoiu, 
Adrian Georgescu, Marin Măro- 
iu, Constantin V. Antonoaie, 
Ion A. Radu, Alexandru I. Toa- 
der și Emil I. Cristea.

Au fost decorați, de aseme
nea, cu ordinele „Steagul iugo
slav cu stea de aur la colan", 
..Steagul iugoslav cu stea de 
aur" și „Steagul iugoslav cu 
stea de argint" un număr de 
134 constructori montori, pro
iectanți. profesori, alți oameni 
de știință, muncitori, tehnicieni 
și ingineri care au contribuit la 
înfăptuirea mărețului obiectiv 
industrial de la Porțile de Fier.

înmînînd înalte distincții. în 
numele președintelui Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia în Ro
mânia a subliniat că Sistemul 
hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier este o 
operă comună a specialiștilor 
iugoslavi și români, ce va ră
mîne înscrisă cu litere de aur 
în istorie, ca un exemplu al co
laborării fructuoase și de bună 
vecinătate între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
țări socialiste vecine și priete
ne. Felicitînd călduros pe toți 
realizatorii mărețului obiectiv, 
ambasadorul iugoslav le-a urat 
noi succese în activitatea vii
toare de exploatare în cele mai 
bune condiții a Sistemului hi
droenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier.

Carnavalul
tinerilor

ofițeri

în

Ar avea astăzi șaizeci de ani. 
Un poet tinăir, înflăcărat, cu a- 
dînci rădăcini în această pa
trie comună. Un comunist in
ternaționalist, care a închinat 
mai toate poeziile sale sufe
rințelor și luptei clasei munci
toare. Pornind din mijlocul oa
menilor, care trăiau de pe o zi 
pe alta din explotarea păduri
lor de lingă Gheorgheni, după 
o copilărie plină de mizerie și 
de suferințe, vrea să devină ju
rist, să apere drepturile umane 
ale celor săraci, ale comuniști
lor. Nu are nici o ezitare, cînd 
întră în mișcarea comunistă și 
scrie primele sale poezii cu un 
conținut bogat în idei nova
toare.

Marele critic literar contem
poran, Gaâl Gâbor scrie către 
un coleg de al său : „Am cu
noscut un tînăr ciudat. 11 chea
mă Salamon Erno și nu numai 
că scrie poezii, ci este și un 
poet. Merită să fie urmărit cu 
atenție...". Perioada dintre cele 
două războaie mondiale, în ca
re Salamon Erno și-a desfășu
rat activitatea literară și politi
că, înseamnă pentru țara noas
tră vremuri de grele încercări, 
cînd toți cei ce țineau la dem
nitatea lor de OM, se atașase
ră, mai mult sau mai puțin fă
țiș cauzei luptei proletariatului, 
pentru o viață demnă, lipsită de 
orice exploatare și asuprire. 
Dintre acești oameni face par
te și Salamon Erno, marele 
poet maghiar din România, ca
re rămîne pînă în ultimele cli
pe ale vieții sale purtătorul de 
cuvînt al maselor largi de pro-

letari, fie ei români, maghiari, 
germani sau de alte naționa
lități.

Ca personalitate, era un om 
ciudat și dîrz : existența lui nu 
a depășit niciodată limitele mo
dului de viață, în care au trăit 
semenii săi. Rămîne fidel su
ferințelor, elogiind într-un fel 
lumea sărăciei, a mizeriei cu 
convingerea, că victoria este a 
acelora care au rămas curați, 
care posedă acea mînie sfîntă, 
ce va zdrobi cătușele exploată
rii.

In anii cînd fascismul întu-

știința noastră contemporană 
comună. Testamentul lui, scris 
în anul 1942, cu puțin timp 
înanifte de moarte, de care era 
conștient, va rămîne pe lingă 
opera sa o expresie a demnită
ții umane, a consecvenței re
voluționare, la care a ținut atîti 
de mult pină în ultimele clipe.

„Liniștiți-vă : va fi pace oda
tă. Și o pace frumoasă. O vre
me harnică, zîmbiitoare, cura
tă. Ignoranța și subiectivismul 
ne vor părăsi. Oamenii vor în
văța. că îndatoririle lor pot fi 
îndeplinite și cu voie bună. Vor

TESTAMENTUL LUI
SALAMON ERN(i

necă întreaga Europă. Sala- 
mon Erno face parte dintre a- 
cei poeți care văd cu claritate 
pericolul acestei nebunii oarbe. 
Pentru Salamon Erno fascis
mul nu înseamnă numai o te
roare sîngeroasă. o forță pericu
loasă ci și însăși pericolul și 
tragedia vieții lui individuale. 
Persecutat de mai multe ori, 
apoi înrolat în batalioanele de 
pedeapsă, în rîndul acelora, care 
erau siliți să execute ordine
le înjositoare și inumane ale 
fasciștilor, eate împușcat de hor- 
thyști. Cade victima urii rasia
le, dezlănțuită de fascismul hi- 

» tlerist.,
Opera lui este o parte valo

roasă în tezaurul culturii ță
rii noastre. Ca figură eminentă 
a literaturii maghiare din Ro
mânia, a literaturii comuniste, 
ocupă un loc însemnat in con-

învăța să se joace. Fiindcă toa
tă lumea s-ar juca cu plăcere, 
numai că nu știe sau nu are 
curaj. (...).

Nu aștept de la posteritate 
nici-o recompensă. Dar vreau, 
să mi se dea crezare : în viața 
mea zbuciumată și totuși plină 
de armonii, n-am avut nici o 
clipă în care a? fi pierdut în
crederea în posibilitatea elibe
rării umane. Aruncați poeziile 
mele, dacă credeți că sînt inu
tile, dar să nu scuipați în mor- 
mîntul meu : eu am crezut in 
înfăptuirea libertății universa
le a muncii și a păcii.

Acest testament să stea în 
fața (volumului) Soarta minu
nată".

CSEKE GABOR

fără,
Salonul de marmură al 

Casei Armatei din Capita
lă a găzduit simbătă seara o 
originală și interesantă ma
nifestare al cărei inițiator a 
fost organizația U.T.C,

Carnâvâlul tinerilor ofi
țeri. căci așa se numește — 
indici nd de fapt pe cei ce au 
beneficiat de această acțiu
ne — seara cultural-distrac- 
tivă la care ne referim, s-a 
distins printr-un program 
bogat și variat cu un remar
cabil conținut instructiv- 
educativ. Alături de momen
tele vesele susținute de ar
tiști cunoscuți ai scenei 
noastre, alături de soliștii de 
muzică șoară <sau populară, 
alte două au fost punctele 
programului care s-au bucu
rat de succes : parada uni
formelor militare purtate 
de români de-a lungul tim
purilor și scurta incursiune 
în istoria dansului modern.

CRONICA FILMULUI
făcind 
fel de 
căruia

unei

ANGAJARE COMUNISTĂ
(Urmare din pag. I)

U.T.C. de la combinat în această 
direcție este reliefat și de exi
stența în perimetrul unității a 
8 cutii poștale în care uteciștii 
fac propuneri pentru activități, 
dau sugestii pentru emisiunea 
„Clubul tineretului", sesisează 
unele lipsuri...

O oglindă a participării aces
tora la viața de organizație o 
oferă șl caietele de sarcini exis
tente începînd de la nivelul or
ganizațiilor pe secții pînă la co
mitetul U.T.C. pe combinat. Fie
care utecist ori grup de uteciști 
are de îndeplinit într-o perioadă 
dată o sarcină sau mai multe, în 
funcție de aptitudinile, talentul, 
capacitățile profesionale ale a- 
cestora și de natura sarcinilor.

secției. Este inițiatorul a nume
roase acțiuni profesionale și ob
ștești. Tinerii loan Prus și Cons
tantin Morar au participat cu 
multă responsabilitate și curaj, 
timp de 12 ore, la intervenția de 
Izolare și repunere în funcțiune 
a compresorului de sinteză a 
gazului metan, Ștefan Fazekas, 
dînd dovadă de înaltă conștiință 
profesională și vigilență în ser
viciu, a descoperit o defecțiune 
la instalația AMC, intervenind 
la timp pentru înlăturarea ei și 
prin aceasta asigurînd buna 
funcționare a instalației. Și alto 
nume de tineri a căror contri
buție la depășirea sarcinilor de 
plan, la realizarea tuturor pro
iectelor inițiate de organizația 
U.T.C. este pe drept cuvînt, dar

cu un cuvînt care nu reflectă în 
întregime realitatea, substanți.- 
ală. fn felul acesta, cele trei e- 
lemente pe care le întîlnim în 
activitatea organizației U.T.C. 
deveneau organic legate între 
ele, se continuau unul pe altul. 
Consultarea opiniei tinerilor în
semna stimularea inițiativei lor ; 
repartizarea unor sarcini con
crete indica locul exact al fie
căruia în concertul unui efort 
colectiv ; înscrierea în cartea de 
onoare era rezultatul firesc al 
aolicării celorlalte două, conse
cință a profundelor mutații pe
trecute în conștiința tinerilor, în 
munca și viața lor. în tot ceea 
ce numim atunci cînd rostim 
angajare comunistă.

După un cunoscut roman de 
Lion Feuchtwanger, regizorul 
Konrad Wolf a realizat in stu
diourile „DEFA Berlin" și 
„Lenfilm" o adaptare cinemato
grafică deopotrivă fidelă textului 
și spiritului cărții, reconstituind 
(sub pretextul unei biografii) 
fresca unei lumi corupte, Spa
nia dominată de obscuratismul 
intolerant.

Trecută pe ecran ideea prin
cipală a cărții — omul de artă 
în viața cetății, relațiile dintre 
artist și societatea în care tră
iește — chiar dacă este pe alo
curi semnificată doar de anec
dotică, de elementele de supra
față ale evenimentelor istorice 
sau biografice, rămîne principa
lul cîștig al acestui film. Ima
ginii cinematografice îi este de
sigur mai ușoară această recon
stituire decît cuvîntului scris al 
romanului, dar, în același timp, 
este mai lesne pîndită de fastul 
mdnoton și tragic al unei lumi 
aflate într-o perioadă zbuciuma
tă, într-un declin zgomotos. 
Spania din jurul anului 1800 o- 
feră datele unei lumi pe care 
privind-o, cu un ochi necruțător, 
Goya a pictat-o pentru că, spu
nea ilustrul personaj principal 
al cărții lui Lion Feuchtwanger, 
dacă „omul are nevoie de doi 
ani pentru a învăța să vorbească" 
îi uremază apoi „șaizeci de ani 
ca să învețe să-și țină gura". 
Aceasta nu a însemnat decît un 
fel de a vorbi la propriu, ta
blourile pictorului fiind o măr
turie care infirmă dureros o tă
cere impusă. Cea mai bună do
vadă în acest sens este hăitu
iala la care a fost supus Goya 
de teribila Inchiziție, neșfîrși- 
tele și rafinatele „interogatorii",

uriașul aparat de opresiune mo
rală declanșat cu furie și exac
titate pentru o încercare zadarni
că de a opri mersul istoriei. A- 
ceasta, tot aceasta, este și 
partea cea mai frumoasă a fil
mului, cea mai bine realizată 
dacă ochiul spectatorului nu se 
lasă furat de imensa galerie de 
personaje de la orgolioasa și 
neputincioasa Curte a Spaniei

ba chiar le-a amplificat, 
din drama unui artist un 
izbucnire de nevropat 
defectele și strălucirile 
lumi, defecte organice și strălu
ciri aparente, nu-i provoacă alt
ceva decît un periplu gălăgios. 
Din acest motiv defectul princi
pal al romanului, antagonismul 
dintre artist și sociatate. dintre 
Goya și Spania unei feudalități 
târzii apare și în film ca un re
zultat al singurătății impuse da 
o boală necruțătoare. Celebrul 
surghiun în „Casa Surzilor" de-

GOYA sau
DRUMUL SPINOS 

U ECRANIZĂRILOR

și dacă înțelegerea noastră nu 
se rătăcește în intrigile de 
culise.

Dacă în film nu mai observăm 
„drumul spinos al cunoașterii" 
cum își intitula scriitorul cartea, 
observăm drumul spinos al ecra
nizărilor, controversă cu 
nație în infinit, (sau 
zice publicistic in opt 
pentru că Wolf Konrad,
rul, a subliniat defectele cărții,

termi- 
cum se 
culcat) 
regizo-

vine astfel înstrăinare voită și 
nu îndepărtare impusă de^o 
lume care trebuia „judecată". 
Actorul sovietic Donatas Banio
nis reușește în această „trimite
re" regizorală să salveze parți
al rolul chiar dacă împrumută 
prea mult din postura altor in
terpret din biografiile cinema
tografice ale unor pictori : Gau
guin și Toulouse Lautrec.

TUDOR STANESCU

Pe fila rezervată tinerei Elena 
Hărșan în dreptul rubricii „fe- ■ 
Iul sarcinii", scrie : „Pînă la 1 
iunie va pregăti o brigadă de a- 
gitație" iar în dreptul rubricii 
„observații" este notat la 15 și

I
,__ SPSwSS»
30 aprilie stadiul în care se află ■ 
îndeplinirea. Eleonora Baciu va I 
pregăti o seară de poezie cu ■ 
tema „Poeții oîntă tinerețea" ; - 
Petre Șuciu este redactor șef al ■ 
emisiunii „Clubul tineretului" și I 
răspunde de întocmirea și pre
zentarea programelor ; Maria 
Abony „va prezenta o informare 
cu privire la evenimentele poli
tice interne în perioada 1—15 
mai"; loan Bogățeanu „se va 
ocupa de pregătirea profesională 
a doi ucenici care se califică la 
locul de muncă" ; 
va organiza un concurs __ , 
și table pentru tinerii organiza
ției de la atelierul mecanic. Și ■ 
astfel fiecare utecist este antre- I 
nat într-o acțiune concretă. Fie- B 
care știe ce are de făcut și că ■ 
trebuie să dea socoteală în fața I 
adunării generale desore modul ■ 
în care și-a dus la îndeplinire 
sarcina încredințată.

Ceva mai tîrziu, răsfoind car
tea de onoare a organizației, am 
putut citi printre altele : Simion 
Sabău constituie un exemplu de 
conștiință și dăruire profesio
nală pentru ceilalți salariați ai I

I
I

e sr uctiu.ua ia — 
; Vasile Gliga I 
concurs de șah |

I
I
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(o-TRAFIC : rulează la Patria 
rele 12,30; 16; 18,30: 21).

INIMA E UN VINĂTOR SINGU
RATIC : rulează la Scala (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 21), Grădina Select (ora 20); 
Grădina Capitol (ora 19,30).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 19,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 16,15;
19.30) , Glulești (orele 15,30; 10).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit (o- 
rele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
II; 18.30; 20,45).

GOYA : rulează la Miorița (ore
le 9; 12.30; 16; 19.30).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Excelsior (orele 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30), Feroviar (orele 9,15: 
12,30; 16: 19,30), Modern (orele 9; 
12,30:................ : “ ’ " •
(ora 20.15).

ASTA SEARA. DANSĂM ÎN 
FAMILIE : rulează la Gri vita fe
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.75- 20.30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; II,30;

16: 19,30), Grădina Modern

18,15), Flamura (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina To
mis (ora 20).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15, 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Grădina Aurora 
(ora 19,30).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,30; 20,45).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Bucegi (orele 
15,45: 18; 20,15), Gloria (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18,30 în continuare), (la ora 20,15 
— program de documentare).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : - -
(orele 15,30;
(ora 20).

19 FETE ȘI 
lează la Dacia (orele 9; 
13.30; 16: 19,15; 20.30), Victoria (o- 
rele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20.45).

INCIDENTUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 17.45: 20).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18).

rulează la Unirea
18), Grădina Unirea

UN MARINAR : ru-
11.15;

LOVE STORY : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 18; 20,15).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora 
19,30).

PRERIA : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30), 
Grădina Arta (ora 20), Arta (orele 
15.30; 17,45).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Pacea (orele 15.45; 18; 20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează la 
Viitorul (orele 16; II; 20).

SILVIA : rulează la Floreasca (o- 
rele 15.30; 18,30; 20,30).

MARY POPPINS : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45), 
Grăaina Moșilor (ora 20).

WATERLOO : rulează la Munca 
(orele 16; 19).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

HELLO DOLLY : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20).

OSCEOLA : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grădina Buzești (ora 20).

VIKINGII (orele 10; 12; 14: 18), 
rulează la Cinemateca „Union".

Steaua fără nume — emisiune con
curs pentru tinerii interpret! de 
muzică ușoară. 22,30 „24 de ore". 
22,45 Contraste în lumea capita
lului.

PROGRAMUL II

LUNI, 15 MAI 1972
PROGRAMUL I

20.00 Cupa Primăverii — compe
tiție de mihi-baschet. 20.40 Ghișeul. 
21,00 Romantic club — transmisiu
ne de la Ploiești. 22,40 Cronica li
terară.

rusă. 
Des- 

volan

18,30—17,00 Curs de limba 
Lecția a 14-a reluare. 17,35 
chiderea emisiunii. 17,40 La 
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,00 Căminul. 18,45 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 19,10 Noutăți cultural- • 
artistice^ 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,10 Reflector. 20,25 
„Salut Germain". Un nou serial 
produs de studiourile de televiziu
ne din R.D.G. 21,15 Drumuri in 
istorie. Turnu-Severin — 1850 21,30

Teatrul Național „Ion Luca Ca- 
ragiale" (Sala Studio) • DULCEA 
PASĂRE A TINEREȚII — ora 20: 
Teatrul „C. Tănase" (Sala savoy' . 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — O~a 
19,30; Teatrul „Ipn Vasileacu" : 
SICILIANA — ora 19,30: Studioul 
„Casaîfdra" al I.A.T.C. : TEROA
REA ȘI MIZERIILE CELUI DE 
AL III-LEA RETCH — ora !*0; 
A.R.I.A. (La Sala Ansamblu?:! 
„Rapsodia Română") : TEATRUL 
SATIRIC DE STAT DIN SOFIA — 
„GOLEMANOV" — ora 20.

uctiu.ua
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FOTBAL România-Ungaria 2-2 (1-2)
Festival atletic pe Stadionul Republicii

Calificarea se va decide

totuși, la elgrad
Stadionul „23 August" din Capitală a fost sor

tit să dea răspuns ultimului semn de întrebare 
existent pe agenda amatorilor de fotbal j Cine 
va fi cea de-a patra semifinalistă a Campiona
tului European ?

Primele trei „fotolii de orchestră" au fost 
ocupate simbătă. cînd disputarea celui de-al 
doilea tur al „sferturilor" a admis în protipen
dada fotbalului european trei formații repre
zentative, mai mult sau mai puțin scontate.

Dacă de calificarea R. F. a Germaniei, nu 
se îndoia nimeni, iar echipa Uniunii Sovietice 
pleca cu prima șansă în fața Iugoslaviei, Bel
gia „incitase" presa sportivă prin acel 0—0 în 
fața Italiei, pe terenul acesteia, dar șansa hîr- 
tiei o dădea ca o a doua favorită, chiar pe 
teren ășin4 așteptările
și, mai ales, adversarul direct, belgienii și-au 
asigurat calificarea și, ceea ce este și mai im
portant, disputarea turneului final pe teren 
propriu.

★
în prezența unei asistențe record, înconju

rate de o atmosferă de „zile mari", echipele 
și-au făcut intrarea pe teren. Meciul a început 
crispat, dar cei care au reușit să scape primii 
de trac au fost oaspeții, care, la o lovitură 
liberă executată de Bene, de la circa 18 m în 
bară, Szoke, complet nemarcat, a deschis 
scorul în minutul 5.

încetul cu încetul jocul s-a echilibrat și la 
o minge „lucrată" de Dumitru, Dembrowschi 
a expediat un șut la colțul de jos al barei și 
Dobrin a adus egalarea printr-o minge „pusă" 
peste apărarea adversă (min. 14). De-aici și 
pînă spre sfirșitul meciului, mijlocul terenului

ne-a aparținut prin Dumitru și Nunweiller, 
dar în minutul 35 Deleanu, mult avansat îi 
permite lui Szoke să facă o cursă pe aripă, 
urmată de o centrare la Bene, pas la Kocsis 
care înscrie plasat și 2—1 pentru oaspeți.

în penultimul minut de joc, la o minge șu
tată în careu, Lupescu cade cu mina pe minge 
și arbitrul acordă 11 m. Șutează același Kocsis 
dar Răducanu, pentru a-și „spăla păcatele" 
din meciul cu Cehoslovacia, apără miraculos.

începutul reprizei secunde ne aparține, sin
tem „peste adversari" dar atacăm steril și de 
mai multe ori trecem pe lingă egalare, în 
timp ce oaspeții caută să organizeze o apărare 
supranumerică, ca armă principală rămînin- 
du-le contraatacul.

Cu toate eforturile depuse de jucătorii noștri 
pînă în minutul 80 nu reușesc să echilibreze 
situația pe tabela de marcaj. Dar la o centrare 
a lui Lucescu (introdus în echipă în locul lui 
Dembrovschi), preluată de Dobrin, Domide lo
vește balonul cu capul și portarul respinge la 
Neagu (și el introdus, inspirat, în locul lui 
Iordănescu), care, bine plasat, înscrie sigur, din 
apropiere, aducînd o binemeritată egalare și 
perspectiva disputării unui al treilea joc la 
Belgrad.

Rezultatul este echitabil, dacă ținem cont de 
faptul că atît noi cît șî adversarii noștri am 
depus eforturi deosebite pentru obținerea acestui 
„egal".

Deci calificarea nu s-a decis nici la București; 
fotbalul a vrut altfel.

S. UNGUREANU

ÎN COMUNAȘAGU-ARAD FAPTE PE
MĂSURA

PREOCUPĂRILOR
Așezată în imediata vecină

tate a Aradului, comuna Șagu, 
ai cărei locuitori se disting prin 
hărnicie și spirit gospodăresc, 
Simte din plin această apro
piere, faptul repercutîndu-se 
pozitiv asupra tuturor domenii
lor de activitate. Ceea ce nu 
înseamnă că această localitate 
rurală și-a pierdut specificul, 
personalitatea, că nu-și duce o 
viața a sa proprie. Dimpotrivă, 
au știut să folosească la maxi
mum avantajele oferite de a- 
ceastă situație pentru a-și de
fini nuanțat specificitatea șj 
originalitatea, pentru a se face 
remarcați cu acțiuni proprii, 
făcînd o demonstrație convin
gătoare a inițiativei, a posibili
tăților existente pentru ca fie
care comună să se distingă 
printr-o activitate multiplă, ar
monios integrată preocupărilor 
majore generale ale țării în
tregi. Ne-am convins de acest 
lucru discutînd cu oamenii de 
aci, observînd și consemnînd 
multiplele activități desfășu
rate : pe plan politico-ideologic, 
edilitar-gospodăresc, cultural- 
artistic, în domeniul sportului 
de masă etc. .

Ne vom limita să aducem cî
teva argumente în acest 6ens 
referindu-ne la activitatea aso
ciației sportive. Nu pentru eă 
acesta este sectorul cel mai 
important. Nu pentru că ar fi 
cel mai bine organizat sau că 
ar întruni nu știu ce trăsături e- 
sențiale, definitorii. Ci pentru 
faptul că tocmai în acest sec
tor, în alte părți se manifestă 
mai multă reținere, se adu® 
mai multe argumente pentru a 
convinge că este, dacă nu im
posibil, oricum foarte, foarte 
greu de făcut ceva, sportul de 
masă rămînînd la faza de... 
deziderat. Oare așa să stea lu
crurile? Să fie chiar așa de 
greu ? Șe poate renunța cu atî- 
ta ușurință la practicarea spor
tului de masă în localitățile din 
sfera de influență imediată a 
orașelor ?

Asociația sportivă, sugestiv
• intitulată „Tineretul", din Șagu 

numără 138 membri : mecani
zatori ai unității din localitate, 
tineri cooperatori, elevi, sala- 
riați și muncitori navetiști. 
Iată, deci, un prim element no
tabil : atragerea de către orga
nizația U.T.C. și consiliul aso
ciației în activitatea sportivă 
— și nu numai sportivă — a 
comunei, a muncitorilor local
nici care fac naveta la Arad 
unde lucrează în diferite între
prinderi, pe șantiere etc. Mem
brii asociației activează în sec
țiile de fotbal, handbal, șah și 
tenis de masă. Recent a fost în
ființată o secție de popic? și, 
în perspectivă imediată, o sec
ție de lupte. De fapt de trîntă, 
dar pentru că au fost achizițio
nate două saltele de lupte au 
preferat s-o denumească așa. 
Echipa de handbal (băieți) acti
vează în campionatul județean, 
iar cea de fotbal, în campionatul 
municipal. Sportivii au partici
pat, obținînd rezultate merito
rii, în toate competițiile incluse 
în calendarul sportiv al U.T.C., 
inclusiv în Cupa tineretului de 
la sate. De fant, așa cum ne in
forma Ioan Kaufman, preșe
dintele asociației. întregul ti
neret al comunei practică spor
tul fie în cadrul competițiilor 
pe plan județean, fîe în cele 
organizate la nivelul comunei, 
manifestări cărora li se acordă 
o atenție sporită tocmai pentru 
caracterul lor mai cuprinzător. 
Cu atît mai mult cu cît baza 
materială de «are dispune aso
ciația asigură condiții optime 
acestei activități. Și pentru că 
sîptem la acest capitol să men
ționăm cîteva date. în comuna 
Sagu a fost amenajat un teren 
de fotbal, unul de handbal (mai 
este încă nu teren de handbal 
Ia școală), o masă de tenis la 
școală și o popicărie. Popicăria, 
cu două arene acoperite, a fost 
construită mai de mult de for-

mația de pompieri civili. Fă- 
cîndu-i-se unele reparații a de
venit utilizabilă.

în legătură cu baza materială 
consemnăm o inițiativă merito
rie a organizației U.T.C. și aso
ciației sportive : noul cămin cul
tural — aflat în momentul pre
zenței noastre acolo în faza de 
finisaj — a fost prevăzut cu a- 
menajări speciale care-1 fac u- 
tilizabil pentru practicarea 
sporturilor de sală. Este un de
ziderat mai vechi, de fapt o 
hotărîre purtînd și semnătura 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, care aci, la Șagu, 
devine realitate. Similar se 
prezintă lucrurile și în ceea ce 
privește dotarea cu echipament 
și material sportiv. Coopera
tiva agricolă de producție a 
procurat, din fondurile anume 
destinate, echipament pentru 
fotbaliști. Din sumele prove
nite ca urmare a obținerii lo
cului doi pe județ în acțiunea 
de înfrumusețare a comunei, 
acordat de Consiliul popular ju
dețean, au fost achiziționate 
două saltele pentru lupte și

alte materiale sportive. Această 
simplă enumerare este, credem, 
suficientă pentru a contura 
preocupările și realizările obți
nute de sportivii comunei. Și 
dorința tinerilor de a avea, la 
terenul de fotbal, amenajări 
moderne și complete ni se pare 
în acest stadiu firească.

Dar ceea ce trebuie menționat 
ca element propulsor al între
gii activități, ca factor esențial 
al rezultatelor de care vor
beam, sînt oamenii, acești pa
sionați de sport care vor să 
facă ceva trainic, durabil. Se
cretarul organizației de partid, 
primarul comunei, secretarul 
organizației U.T.C., Bogyas 
Marcwart, profesor de edu
cație fizică și antrenor al echi
pei de handbal, tinerii din 
comună, toți la un loc și-au u- 
nit eforturile pentru a demons
tra că la Șagu practicarea spor
tului de masă nu e un simplu 
deziderat, ci o realitate vie, 
concretă. Și faptul e cu atît 
mai remarcabil cu cît în ace
lași fel se acționează pe scara 
tuturor activităților.

AL. DOBRE
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Anul acesta forțele medicale desfdșoarâ o ampla campanie 
ae combatere^ a bolilor de inimâ și vase sub deviza „Inima, 
în inima sânâtâfii". în legdturâ cu acest subiect de interes 
general care confruntă, asâzi, lumea medicala, societatea 
contemporana, am solicitat, pentru cititorii „Scînteii tineretului*, 
un interviu tovarășului Dr. IOAN DRĂGAN, doctor în științe 
medicale, directorul Centrului de medicină sportivă București.

— Cum explicați că în acest 
an O.M.S. și-a propus să săr
bătorească Ziua mondială a să
nătății sub semnul dezbaterii 
problemei „Inima, în inima să* 
nătății".

— Nu este deloc întîmplătoare
această alegere ; ea este gene
rată de unele realități obiecti
ve, existente în societatea con
temporană. în primul rînd, aș 
vrea să arăt că, Ia această oră, 
morbiditatea și, mai ales, mor
talitatea provocată de afecțiunile 
cardio-vasculare se situează, in 
majoritatea țărilor lumii, în 
special in America și Europa, 
pe primul loc. Chiar aș vrea să 
ilustrez această situație rapor- 
tînd-o la continentul european 
unde, într-adevăr, bolile cardio
vasculare fac ravagii. Cititorilor 
poate li se pare interesant că 
frecvența acestor îmbolnăviri 
este in strînsă corelație cu ni
velul dezvoltării social-econo
mice, cu tehnicitatea și auto
matizarea muncii și cu crește
rea incidenței factorilor de risc: 
fumatul, excesele alimentare, 
lipsa de mișcare, suprasolicita
rea psiho-fizică. De aici și me
tafora care circulă „societatea 
modernă, inamicul numărul 
unu al omului", care vrea să 
sublinieze că bolile de inimă 
și vase le întîlnești în continen
tele unde civilizația modernă, 
progresul au atins culmi ' “ 
nuite. — -
acest 
însuși 
rează ______ 
dispunîndu-și 
sele sanguine 
tre cele

De 
dicton 
este 

aceste

nebă- 
fal-s 

omul 
gene- 

pre- 
va-

fapt este 
întrucît 

cel care 
neajunsuri, 
inima și 
— organe din- 

maî importante ale 
organismului uman — la aceste 
îmbolnăviri. Aceasta pentru că 
uzura organismului 
este cu atît mai 
tă cu cît anumite __ ___ __
viață, muncă, alimentație nu 
sînt respectate. Dar să revenim 
la situația actuală. Deși media 
de vîrstă a populației a crescut 
considerabil în ultimii 30 de 
ani, totuși, în ceea ce pri
vește morbiditatea și mor
talitatea cardio-vasculară, a- 
cesțea fără a se afla în primele 
trei locuri în statisticile de a- 
cum 30 de ani. azi, ele se si
tuează pe primul loc, înaintea 
afecțiunilor infecto-contagioase, 
TBC și a tumorilor maligne, ac
cidentelor rutiere etc. Astfel, în

omenesc 
accelera- 
reguli de

ARGENTINA MENIS LA 
GRANIȚA RECORDULUI MONDIAL!
Puținii spectatori care au asis

tat ieri și alaltăieri pe Stadio
nul Republicii la desfășurarea 
concursului republican de primă
vară al seniorilor au avut mo
mente de înalt spectacol sportiv. 
Ei au fost martori cînd discul 
Argentinei Meniș — adevărată 
farfurie zburătoare — a ateri
zat cu dezinvoltură în vecinăta
tea stegulețului care indica re
cordul mondial și european al 
probei. Aruncarea de 64,24 m. — 
nou record românesc, și cea mai 
bună performanță mondială a 
anului, este doar la 60 cm. de 
recordul lumii pe care sintem 
convinși că în curind vom avea 
satisfacția să-1 consemnăm aici, 
pe stadionul din Dealul Spirii. 
Dar și a doua clasată, Lia 
Manoliu, a obținut o per
formanță excepțională : 62,06
m. record personal, poate la 
fel de meritoriu, dacă ți
nem seamă de longevitatea 
sportivă a acestei sportive 
de excepție. Tenacitatea, opti
mismul, exuberanța cu care 
ne-a obișnuit, o mențin mereu 
tînără și cu îndreptățite velei
tăți de a mai cuceri o medalie 
olimpică pe această atletă la a 
cărei vîrstă alții încheiaseră 
poate de un deceniu, ori și mai 
mult, cu activitatea sportivă 
competițională.

Celelalte performanțe obținute, 
este drept, întrucîtva umbrite 
de aruncătoarele de disc, pre
vestesc un sezon atletic cu re
zultate deosebite, așa cum se 
cuvirfce, de altfel, într-un an o- 
limpic. Am reținut, în primul 
rînd, recordul obținut de Natalia 
Andrei la 1 500 m. (4 :18,3) care 
din primul tur a luat conduce
rea cu un avans apreciabil. Ple
cată prea tîrziu în urmărirea ei, 
Maria Lincă s-a apropiat pînă 
la cîțiva metri de cîștigătoare — 
dar n-a mai găsit resursele să 
o poată depăși, deși și ea a ter
minat sub vechiul record al pro
bei. A fost o cursă spectaculoa
să în care învingătoare și învin
să au primit de la cei prezenți 
răsplata cuvenită efortului de
pus.

Cu noi recorduri s-au încheiat 
întrecerile din prima zi și la 
probele de 100 m. plat femei — 
Valeria Bufanu cu 11,4 — și cea 
de 110 m. garduri ciștigată de

Niculae Perța în 13,7 sec. r 
în cursa de garduri, juniorul 
șean Radu Gavrilaș a obținut 
nou record al juniorilor 
14.4 sec.

Din prima zi de concurs 
mai plăcut cursele de 400 
plat, unde la fete a cîștigat 
nioara Liliana Leau cu 55,0 sec., 
iar la băieți, quartetul dinamo- 
vist antrenat de Alexandru Stoe- 
nescu, a ocupat primele patru 
locuri, în ordine : Paul Vasile, 
Sălcudeanu, Niculae și Dulghe- 
ru. Am mai remarcat, dintre cîș- 
tigători, pe Toma Petrescu cu 
10,3 sec., pe 100 m. plat, pe Șer- 
ban loan cu 2.14 m. la înălțime, 
pe Petre Lupan la 1 500 m. cu 
3 :48,1 și pe Vasile Dumitres
cu la triplusalt, cu 16,13 m. în 
schimb, cei peste doi metri care 
l-au separat de Adrian Gagea, 
cîștigătorul aruncării greutății, 
de următorul clasat, arată în 
continuare mediocritatea în care 
se sbate această probă.

în ziua a doua a concursului 
a continuat seria succeselor ob
ținute mai ales de atletele noas
tre. Ileana Silai a alergat de 
una singură 800 m în 2 : 02, 4,
iar în urma ei 3 atlete Rafira, 
Andrei și Lincă au reușit să 
meargă sub 2 : 06 ceea ce este 
unic în atletismul nostru. Va
lentina Cioltan, la aruncarea 
greutății, a întrecut din nou re
cordul republican cu 17,65 m 
apropiindu-se de granița consa
crării internaționale a celor 18 
metri. Ne bucură reintrarea 
Corneliei Popescu la săritura în 
înălțime, cu un promițător 1,82 
m. Mariana Goth a reușit să-și 
ia revanșa la 200 m 
Valeriei 
Eleonora
locul III, să obțină un nou re
cord de J 1

Au mai cîștigat : Elena Mîr- 
za 100 m. garduri în 13,7 sec.. 
Ion Rățoi 400 m garduri în 52,0 
sec., Mihai Zaharia și-a între
cut din nou adversarii la sări
tura în lungime cu 7.69 m, 
Gheorghe Zamfirescu cu 21.3 
și-a adjudecat 200 m., iar Ort
win Scheible proba de 5 000 
m., cu 14 : 18;4.

Proba de aruncare a suliței 
unde concurau protagonistele 
Marion Becher și Mihaela Pe- 
neș a fost cîștigată de ...Ioana 
Stancu cu 50,96 m. !

Cea moi bună performe

ră a anului în discul fe

Tot 
. ie- 
t un 

cu
au
m. 

ju-

B

i

minin Argentina Menis, 

ne îndreptățește speran

țele într-o medalie Olim

pica, prin comportarea 

sa ascendent bună

CONSTANȚA: Campionatele europene la haltere

Primele recorduri au și fosl inregiitrate

in fața
Bufanu cu 23,8 iar 
Monoranu, sosită pe
junioare.

rindu-i drept loc de disputare 
o foarte frumoasă sală a spor
turilor". încă după primele în
tâlniri, desfășurate simbătă și 
ieri se poate afirma că actuala 
ediție a Campionatelor euro
pene de haltere, se concretizea
ză printr-o dispută animată, 
dîrză, în lupta cu vechile recor
duri, în lupta pentru titluri. 
Dar iată și primele rezultate 
înregistrate simbătă și duminică 
pînă la închiderea ediției noas
tre. în prima zi medaliile de 
aur, argint și bronz au fost dis
putate de halterofilii categoriei 
muscă. Titlul de campion al 
■Europei a revenit polonezului 
Zygmunt Smalcerz, care a rea
lizat la cele trei stiluri 340 kg 
(112,5—102,5 —125 kg). La sti
lul „smuls". Smalcerz a stabi-

nou record mondial cuSimbătă in moderna și ele
ganta sală a Sporturilor din 
Constanța s-a dat semnalul de 
începere a întrecerii celor mai 
puternici sportivi din lume, 
prezenți aici pentru a-și dispu
ta medaliile ce-i vor consacra 
pe podiumul ierarhiei bătrinu- 
lui nostru continent. A 31-a e- 
diție a Campionatelor europene 
de haltere debutează sub aus
piciile unei organizări ireproșa
bile, a unei participări nume
roase și de valoare.

Așadar, timp de 9 zile pe po
dium vor evolua nu mai puțin 
de 150 halterofili — recordmeni 
mondiali, europeni și națio
nali — din 27 de țări. Relativ 
la numărul țărilor participante 
credem că merită să amintim 
cititorilor noștri că la ultima 
ediție a acestei competiții — 
organizată la Sofia — au fost 
prezenți halterofili din 19 țări. 
Iată, deci, un prim record : a- 
cela de participare. Dintre nu
mele cu rezonanță 
sportului venite __
prestigiul și titlurile notăm pe 
cele ale ' ’ ” ’
(U.R.S.S.). __________ .
la categoria supergrea, pe 
campionilor olimpici 1”___
Kangasniemi (Finlanda) și Wal- 
demar Baszanowski (Polonia). 
Sînt prezenți peste 100 de zia
riști si un mare număr de spe
cialiști.

Federația română de specia
litate și forurile locale au fă
cut eforturi remarcabile pen
tru a asigura cele mai 
condiții de desfășurare a com
petiției. De altfel, în 
sens, ne face plăcere să repro
ducem cuvintele, elogioase ale 
președintelui Federației Inter
naționale de Haltere. Janosz 
Pszedpelsiki (Polonia) : „D’n 
primele zile ale sosirii mele 
aici, din contactele pe care 
le-am avut și din ceea ce am 
văzut la Constanța mi-am dat 
seama cu cită seriozitate și spi
rit de răspundere au pregătit 
specialiștii români competiția, 
asigurîndu-i ambianța unui 
oraș plăcut și interesant, ofe-

lii un
performanța de 103 kg realiza
tă din cea de-a patra încercare. 
Medalia de argint a fost atri
buită sportivului sovietic Adam 
Gnatov cu 332 kg (120—85—127,5 
kg), urmat de maghiarul Lajos 
Szucz — 327,500 kg (107.5—92, 
5—127,5 kg), cane a primit me
dalia de bronz. La stilul „îm
pins" Adam Gnatov (U.R.S.S.) 
a egalat cu performanța de 120 
kg recordul lumii. Sportivul ro
mân Ion Hortopan a ocupat 
locul șase în clasamentul final 
cu 305 kg (92,5—95—117,5 kg) și 
s-a clasat pe locui doi la sti
lul „smuls" cu 95 kg, perfor
manță pentru care a primit me
dalia de argint. Astăzi, campio
natele continuă cu întrecerile 
categoriei cocoș.

D. ALEXANDRU

în lumea 
să-și apere

lui Vasili Alekseev 
recordmenul lumii 

ale 
Kaarlo

Reînnoind legăturile
cu rugbiul insular

acest

în această partidă

O repunere de la tușă, la fel 
de îndîrjită ca multe altele

bune

Interesul stîrnit de partida 
internațională de rugbă dintre 
Selecționata britanică Corna- 
walI-Devon și o Selecționată 
divizionară română, a atras un 
mare număr de spectatori, du
minică dimineață, pe stadionul 
Dinamo din Capitală.

Amatorii jocului cu balonul 
oval nu au avut ce regreta, ei 
au asistat la o partidă de un 
înalt nivel tehnic și spectacu
lar, animatorii jocului fiind re
prezentanții noștri. Dacă în 
primele minute sintem surprinși 
de jocul în viteză. în care teh
nica mînuirii 
placajului nu 
litatea să ne 
linia noastră 
priza a doua __ _______ ..
parținut. în plină dominare en
gleză, Pearn, prinde pe picior 
greșit apărarea noastră, înscri
ind o încercare, transformată 
tot de el. Vom restabili egali
tatea prin încercarea lui Nica, 
transformată tot de Bucos. ieri 
unul din cei mai buni jucători 
de pe teren. Echipa noastră are 
o perioadă de cădere, Gammon, 
profită și înscrie o încercare la 
colțul terenului. Din acest mo-

balonului și a 
ne-au dat posibi- 
punem în valoare 
de înaintare, re- 
și finalul ne-a a-

menț, jucătorii noștri vor strin
gs rindurile, desfășurînd un joc 
pe toată lățimea terenului și 
punctînd atunci cînd au avut po
sibilitatea. Căldura mare și con
diția fizică deficitară, după o pe
rioadă de timp scad din poten
țialul de joc al adversarilor 
noștri. Nica de două ori și Răș- 
canu vor semna încercări spec
taculoase, toate fiind transfor
mate de fundașul nostru Bucos.

Scorul final de 22—16 în fa
voarea Selecționatei divizionare 
române, scor meritat și muncit, 
au scos în evidență posibilități
le pe care le au tinerii noștri 
rugbiști, care vor îmbrăca du
minică. la Praga, tricourile na
ționale în vederea jocului cu 
Cehoslovacia. Nu trebuie negli
jat aportul adus la acest joc- 
spectacol de jucătorii englezi 
care, posedînd o tehnică perfec
ta, ne-au demonstrat cîteva din 
subtilitățile rugbiului. ne-au a- 
rătat că este un joc de angajare 
fizică și dăruire totală.

Arbitrul întîlnirii, Ren£ Chi- 
riac, a avut o sarcină ușoară, jo
cul desfășurîndu-se într-o depli
nă sportivitate.

GABRIEL FLOREA

1967, 46,2 Ia sută din totalul de
ceselor au avut drept cauză afec
țiuni cardio-vasculare, fața de
17.7 Ia sută decese generate de 
cancer, sau 6,4 la sută decese 
datorate accidentelor rutiere. 
Dintre bolile cardio-vasculare, 
aterio-scelroza coronariană și 
infarctul miocardic, bolile ce- 
rebro-vasculare, au fost cele 
mai frecvent întîlnite cauze de 
deces (23,3 la sută și, respectiv,
12.8 la sută). O constatare des
tul de alarmantă este aceea că 
în prezent, aceste boli afectează, 
într-un proces îngrijorător, 
populația tînără, cu vîrsta cu
prinsă între 30 și 45 de ani.

— Care sînt principalii agenți

funcțional Ia nivelul sistemului 
nervos central repercutabil di
rect pe aparatul cardiovascular, 
excesele de toxice (fumatul, 
consumul exagerat de cafea, 
automedicația nerațională), lip
sa unui regim de viață echi
librat în care efortul (fizic și 
intelectual) nu se găsește în
tr-un raport optim cu refacerea 
organismului după procesul 
muncii. După cum se vede a- 
cești factori de risc stau la în- 
demîna omului, .care printr-un 
perpetuu autocontrol îi poate 
evita, înlătura, contribuind, ast
fel la scăderea substanțială a 
procentelor de îmbolnăviri de 
inimă și vase. Aș vrea să arăt 
că chiar atunci cînd un singur 
factor de risc din cei enunțați 
mai sus este ameliorat, rezul
tatele sînt extrem de concluden
te. Bunăoară în țările nordice 
unde educația fizică și sportul 
— mișcarea zilnică — au o răs- 
pîndire largă în masa popu
lației, numărul de afecțiuni

Omul contemporan și sportul

terveni oportun și eficace în 
această bătălie pentru asigura
rea sănătății inimii și vaselor ? 
Sau, ca întrebarea să aibă un 
caracter și mai concret, cum 
poate sportul, mișcarea în aer 
liber, exercițiul fizic preveni și 
combate tulburările cardiovascu
lare ?

— Aș începe răspunsul cu o 
remarcă : procentul de tulburări 
și îmbolnăviri cardiovasculare la 
sportivi prezintă o disproporție 
impresionantă fată de populația 
nesportivă. Astfel, o statistică a 
Centrului nostru de medicină 
sportivă ne arată că în timp de 
2 ani de zile (1970—1971) am 
înregistrat un procent de 6,3 la 
sută de tulburări cardio-vascu
lare — precizez : tulburări ceea 
ce nu înseamnă boli de inimă 
și vase — comparativ cu sta
tisticile ce se referă la restul 
populației unde cazurile, rapor
tate la aceleași categorii de 
vîrstă. ajung pînă la un pro
cent de 16,4 la sută de boli de
clarate ! Iată, deci, un argu
ment care nu mai comportă 
pledoarii pentru efectele miș
cării. Toți indicii funcționali 
cardiovasculari măsurați la spor_ 
tivi și nesportivi arată valori 
evident superioare în favoarea

pulsații pe minut, tensiunea ar
terială maximă după efort a 
scăzut de la 185 mm mercur la 
165 mm, consumul de oxigen 
a crescut cu 14 la sută, iar do
zarea acidului lactic după efort 
a scăzut cu 12 miligrame la sută, 
toți acești parametri indicînd o 
ameliorare netă a funcției car
diovasculare și respiratorii. Un 
experiment făcut pe copiii ve- 
niți vara să învețe înotul la 
centrele organizate în Bucu
rești (circa 30 000 de copii între 
5—13 ani) arată că numai după 
14 lecții de înot, circa 90 de 
minute zilnic, indicii cardio- 
respiratori s-au ameliorat ast
fel : pulsul în repaus, de la 
78—86, a scăzut la 60—72 pe 
minut ; tensiunea arterială ma
ximă a scăzut de la 115—120 la 
105—110 în timp ce capacitatea 
vitală a crescut de la 2150 la 
aproape 3100 mililitri apă. A- 
ceste date sînt prin ele însele 
semnificative și obligă pe toți 
cei care vor să fie sănătoși și 
robuști, să reflecteze la valoa
rea și semnificația lor și, în 
consecință, să practice sistema
tic sportul, exercițiul fizic.

Deși valențele profilactice ale 
terapiei prin mișcare, prin 
sport, de preîntîmpinare a îm-

Inima, in inima sănătății^
SPORTUL, MIȘCAREA, EXERCIȚIUL FIZIC MIJLOACE EFICACE

DC PREVENIRE șl COMBATERE A MALADIILOR CARDIOVASCULARE

determînanți și favorizanți ai 
acestor maladii ?

— Dintre factorii care cau
zează asemenea îmbolnăviri, 
trebuie să menționăm, în pri
mul rînd, pe aceștia : infecția 
reumatismală, diabetul (bolile 
de nutriție), sifilisul, hiperten
siunea arterială. In medicina 
modernă un mare rol se atri
buie, însă, așa zișilor factori de 
risc ai acestor afecțiuni care, 
neglijați, conduc deseori la in
stalarea afecțiunilor cardiovas
culare. Aceștia sînt reprezen- 
tați de : hipochinezia, sedenta 
rismul (lipsa de mișcare în 
viața omului contemporan), ex
cesele alimentare — care duc 
la tulburări metabolice și creș
terea în greutate corporală cu 
urmări nefaste pentru om, 
solicitările excesive psiho-fizice _______ __ __ __

care conduc la un dezechilibru sură considerați că poate in-

Interviul nostru cu dr. IOAN DRĂGAN,
directorul Centrului de medicina sportiva București

cardiovasculare este semnifica
tiv 
țări 
tori 
este 
care . .
primii ani de școală și 
repercusiuni favorabile 
nu numai asupra 
ci și asupra societății.

— Din cele spuse am reținut 
că medicina modernă presupu
ne, în primul rînd, profilaxia 
îmbolnăvirilor și apoi tratarea 
lor. Medicina sportivă care este, 
prin execelență o medicină pre
ventivă, utilizînd ca mijloace 
terapeutice mișcarea și factorii 
naturali de mediu, în ce mă-

mai scăzut decît în alte 
europene deși ceilalți fac- 
nu diferă decisiv. “
o chestiune de 
trebuie începută

Evident, 
educație 
încă din 
care are 
multiple 

individului

primilor, fapt ce denotă o bună 
stare de antrenament cardiovas
cular, adică, posibilitatea ca 
omul să desfășoare un travaliu 
muscular cît mai ridicat cu un 
preț biologic (consumul de oxi
gen, creșterea pulsului și ten
siunii arteriale, creșterea debi
tului cardiac etc.) cît mai re
dus. Dar să mai apelăm la o 
statistică : după un experiment 
care a durat numai 6 săptămîni 
și care a cuprins 27 de femei 
neantrenate (vîrsta 20—30 ani) 
care au urmat un antrenament 
fizic (20 minute, de 3 ori pe 
săptămînă) s-a constatat îmbu
nătățirea indicilor cardiaci după 
cum urmează : pulsul a scăzut 
după efort de la 170 la 150

bolnăvirilor cardiovasculare, se 
află pe prim plan, nu pot fi» 
totuși, ignorate efectele cura
tive ale mișcării pentru bolna
vii de inimă și vase. Astfel, 
bolnavii de hipertensiune arte
rială. aterioscleroză, varice, fle- 
bite. arterite etc. beneficiază 
in terapia modernă de foloa
sele exercițiului fizic, ale miș
cării. Dacă ne-am referi numai 
la infarctul miocardic în care 
nu cu mulți ani în urmă, imo
bilizarea la pat pe o durată 
de mai multe săptămîni, era 
prima măsură de tratare, în 
timp ce astăzi, la 2—3 săptă
mîni, după trecerea fazei acute 
se procedează la o adevărată 
reantrenare a mușchiului și va
selor inimii prin exerciții fizice 
(gimnastică medicală speciali
zată) scurtîndu-se, astfel, cu 
multe săptămîni atît perioada

de recuperare și integrare în 
activitatea profesională a bol
navului — și avem o imagine 
destul de clară, de elocventă a 
locului pe care a ajuns să-1 o- 
cupe in medicina modernă, în 
arsenalul terapeutic — mișca
rea ! Nu este locul să ilustrăm 
aceasta prin rezultatele a nu
meroase investigații făcute pe 
bolnavii cardiovasculari. Citez 
numai o statistică recentă efec
tuată pe 79 de bolnavi sufe
rinzi de arterită obliterantă a 
membrelor inferioare — adevă- 
rați invalizi care merg cu foar
te mare dificultate suportînd du
reri la mers, uneori țintuindu-i 
pe loc — care supuși unui tra
tament prin exerciții fizice și 
mișcare, au ajuns să meargă 
fără dureri de la 2,9 la 8,2 mi
nute, iar timpul de apariție a 
imobilizării pe loc să crească 
de la 1,7 la 3,5 minute.

— Ce recomandări s-ar im
pune pentru evitarea bolilor 
cardiovasculare și tratarea lor, 
și, pentru atingerea unui scop 
social care este mai presus de 
orice — ameliorarea capacității 
de efort fizic și intelectual al 
omului, pentru realizarea unui 
standard sanitar cît mai înalt ?

— Un regim de viață judi
cios alcătuit, echilibrat în care 
efortul fizic să fie alternat cu 
cel intelectual, în care munca să 
fie în strînsă corelație cu proce
sul de refacere. Acest regim de 
viață implică o alimentație ra
țională. igienică, echilibrată, 
fără excese ; în același timp, 
evitarea exceselor de fumat și 
alcool, precum și a celorlalte 
toxice, cum ar fi medicamen- 
tația exagerată, fără prescrip
ția medicului ; asigurarea unei 
perioade de odihnă pasivă (som
nul) de minimum 7—8 ore din 
24 ; în sfîrșit, integrarea în re
gimul zilnic de viață a miș
cării, a sportului, a exercițiului 
fizic după cum urmează : gim
nastică igienică de înviorare, 
dimineața, la deșteptare, timp 
de 8—10 minute, mers pe jos 
zilnic pînă la 4—5 km (60 mi
nute), activități sportive diverse 
(înot, vîslit. turism — iarna și 
vara — alergări, jocuri sportive 
— fotbal, volei, tenis etc., cel 
puțin de 1—2 ori pe săptămînă), 
iar în timpul vacanțelor și con
cediilor de odihnă efectuarea 
zilnică a acestor activități. în 
momentul în care fiecare dintre 
noi vom ajunge să înțelegem 
necesitatea vitală și beneficie
rile unui asemenea regim de 
viață — vom fi noi înșine 
primii beneficiari în sensul pro
movării sănătății individuale și 
colective,

VASILE CABULEA

RAPID

a întrerupt

fa-

s. u.

ur-
..en

cu

Penicilinei
„seria"

La sfirșitul săptămînii tre
cute. noua sală de sport din 
Pitești a fost gazda turneu
lui final al campionatului 
feminin de volei. Ideea de a 
organiza în orașul de pe 
malul Argeșului întrecerea 
pentru ocuparea primelor 
patru locuri s-a dovedit in
spirată, amatorii de sport din 
localitate. „răsfățați" mai 
puțin cu asemenea eveni
mente sportive, au ținut să-și 
exprime satisfacția printr-o 
participare numeroasă în fie
care din cele trei zile cît a 
durat competiția.

Disputa a dat cîștig de 
cauză feroviarelor bucurește- 
ne. care plecau favorite din 
timpul anului competițional. 
prin locul întîi. ocupat în 
clasament, la un punct dife
rență de principala sa 
măritoare, campioana 
titre" Penicilina-Iași. și 
un setaveraj superior.

Alături de aceste mari 
vorite turneul a consemnat 
alte două prezente redutabi
le. Medicina și I.E.F.S.. în 
continuă ascensiune și puse 
oricînd pe încurcarea ..ițe
lor". precum și o absență 
de ..marcă" Dinamo, obosi
tă și ieșită din formă.

Cum era de prevăzut, cele 
două echipe studențești au 
făcut zile grele candidatelor 
la titlu, iar una din ele — 
I.E.F.S. a reușit să „decidă" 
campioana mai devreme, prin 
victoria categorică obținută 
în dauna Penicilinei (3—0). 
Astfel, Rapid reintră în po
sesia titlului de campioană 
— pentru a cincea oară, iar 
..umbra" unei foste multiple 
campioane. C.P.B.. retrogra
dează alături de „Construc
torul" Arad.



O puternică manifestare 
a prieteniei dintre pest elhotare

România
(Urmare din pag, 1)

torit relațiilor statelor și po
poarelor noastre".

Vizita oaspeților din R. D. 
Germană, deși scurtă, a per
mis conducătorilor acestei 
țări frățești să cunoască cîteva 
din preocupările și realizările 
poporului român condus de 
partidul său comunist, pro
fundele transformări socia
liste, procesele înnoitoare 
care au loc în toate sectoa
rele de activitate din țara 
noastră. Tovarășul Honecker 
sublinia că transformările 
însemnate care își pun am
prenta pe înfățișarea Româ
niei socialiste de astăzi de
monstrează în mod impre
sionant marea forță ■ creatoa
re, realizările clasei munci
toare și ale întregului popor. 
In același timp, s-a exprimat 
interesul și calda simpatie cu 
care poporul român urmărește 
activitatea clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității 
din R. D. Germană pentru 
făurirea unei industrii puter
nice, a unei agriculturi mo
deme, pentru ridicarea nive
lului de trai material și spiri
tual al tuturor celor ce mun
cesc.

Convorbirile — desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă — au 
oferit posibilitatea unei exa
minări profunde a stadiului 
actual al relațiilor bilaterale, 
ca și a posibilităților de ex
tindere a lor în viitor. Comu
nicatul dat publicității la în
cheierea vizitei subliniază e- 
voluția ascendentă a colabo
rării economice, creșterea și 
diversificarea, de la an la an, 
a schimburilor comerciale, lăr
girea și adincirea cooperării în 
producție și tehnico-științifice. 
în acest sens, s-a reliefat în
semnătatea pe care o dobîn- 
dește acordul comercial de 
lungă durată, pe perioada 
1971—1975, potrivit căruia 
schimburile de mărfuri vor 
•pori cu peste 70 la sută în 
comparație cu nivelul atins în 
perioada precedentă. Repre
zentanții celor două 6tate au 
preconizat luarea unor măsuri 
suplimentare care să ducă la 
depășirea actualelor preve
deri, in conformitate cu po
tențialul economic și tehnico- 
științific în continuă creș
tere al României și R.D.G. 
Comunicatul înfățișează un 
teren larg de cooperare în 
producție și exprimă dorin
ța de a se realiza noi ac
țiuni, mai ales în ramurile 
de importanță majoră ale e- 
conomiei, cum sînt industria 
construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnica, electronica, 
chimia și petrochimia, meta
lurgia, industria ușoară. Fo
rurile corespunzătoare au 
fost însărcinate să identifice 
noi posibilități de cooperare 
în producție, știință și tehni
că. Ambele părți au afirmat 
dorința de a amplifica coo
perarea pe toate planurile. 
Comunicatul relevă interesul 
față de lărgirea în continuare 
a colaborării economice cu 
statele membre ale C.A.E.R. 
De asemenea se exprimă ho
tărirea României și R. D. Ger
mane de a acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea colaboră
rii cu țările participante 
la Tratatul de la Varșo
via, pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării multila
terale cu toate țările socialis
te în vederea întăririi unității 
și coeziunii acestora, în in
teresul socialismului și pă
cii. După cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu in

Omagiu adus lui
Gheorghi Dimitrov

In aula Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie din Ca
pitală a avut loc o adunare 
comemorativă dedicată împli
nirii a 90 de ani de la naște
rea lui Gheorghi Dimitrov. La 
adunare au luat parte studenti 
bulgari care învață în țara 
noastră, studenți străini și ro
mâni. Au fost, de asemenea, 
prezenți reprezentanți ai Am
basadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

în cuvîntul de deschidere, 
Liubomir Ivanov, secretar al 
Asociației studenților bulgari 
din România, s-a referit Ia 
activitatea revoluționară a lui 
Dimitrov pusă în slujba nă
zuințelor poporului bulgar, a 
idealurilor păcii și socialis
mului.

Vorbitorul a subliniat, în 
continuare, contribuția inter- 
naționalistă a marelui luptă
tor, exemplul strălucit pe care 
Dimitrov îi constituie pentru 
tinâra generație a țării sale, 
pentru organizația sa revolu
ționară. pentru întregul popor 
bulgar.

Din partea studenților ro
mâni, a adresat un cuvînt de 
salut Dan Bîrliba, secretar al

si R.D.
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cuvîntul său, „noi pornim de 
la faptul că ceea ce unește 
țările socialiste este pre
cumpănitor și fundamental 
iar deosebirile de păreri a- 
supra unor probleme sau 
soluționarea diferită a unor 
aspecte concrete ale con
strucției socialiste nu trebu
ie să umbrească colaborarea 
dintre ele".

Fenomenele lumii contem
porane, profundele prefa
ceri de pe arena mondiala, 
schimbările intervenite în 
raportul de forțe internațio
nal sînt evidențiate in docu
mentul comun de la Bucu
rești. Se relevă faptul că si
tuația internațională actuală 
evoluează în favoarea forțe
lor socialismului, democra
ției și păcii, că popoarele se 
ridică tot mai hotărît împo
triva politicii imperialismu
lui de agresiune și dictat, de 
dominație și amestec în tre
burile interne ale altor state, 
pentru apărarea indepen
denței naționale, pentru în
țelegere și colaborare inter
națională. O atenție deose
bită a fost acordată situației 
de pe continentul european, 
evidențiindu-se procesul de 
destindere și normalizare a 
raporturilor dintre statele eu
ropene, proces la care atît 
România, cit și R.D.G., au 
adus și aduc o contribuție 
activă. Ambele părți •— se 
arată în comunicat — se pro
nunță pentru crearea unui 
sistem de angajamente pre
cise din partea tuturor sta
telor, care să excludă orice 
folosire a forței sau amenin
țare cu forța în relațiile din
tre statele europene, pentru 
recunoașterea caracterului 
definitiv al granițelor pe 
baza dreptului internațional, 
a inviolabilității acestora, in
clusiv a graniței dintre R.D. 
Germană și R.F. a Germani
ei, precum și a graniței de 
vest a R.P. Polone, respecta
rea integrității teritoriale a 
tuturor statelor europene ca 
o premisă necesară a proce
sului de destindere, colabo
rare și înțelegere, a întăririi 
păcii și securității pe conti
nentul european. Cele două 
guverne se pronunță pentru 
convocarea neîntîrziată a 
conferinței general-europe- 
ne, considerînd că este nece
sară intensificarea eforturi
lor pentru ca pregătirea mul
tilaterală a Conferinței de la 
Helsinki să înceapă în cel 
mai scurt timp. întregul 
curs al evenimentelor relevă 
faptul că în Europa există 
condiții favorabile pentru tre
cerea cît mai grabnică la ac
țiuni practice în vederea or
ganizării conferinței state
lor de pe continent.

Însănătoșirea atmosferei 
în Europa, adîncirea procesu
lui de destindere, ar fi fără 
îndoială stimulate prin ra
tificarea tratatelor soviete— 
vest-german și polono-vest- 
german, documente de o în
semnătate deosebită Pen“ 
tru pacea pe continent. înțe
legerile Republicii Demo
crate Germane cu Republica 
Federală a Germaniei și cu 
Senatul Berlinului occiden
tal constituie valoroase con
tribuții la destinderea în Eu
ropa. în comunicat se arată 
că cele două părți și-au ex
primat convingerea că în 
interesul destinderii, secu
rității și colaborării în Eu
ropa este necesară stabilirea, 
pe baza dreptului internațio
nal, de relații normale, .de 
egalitate între Republica 
Democrată Germană și Re-

Consiliului U.A.S.R., care a o- 
magiat memoria lui Gh. Dimi
trov, luptător ferm pentru 
prietenia româno - bulgară. 
Vorbitorul a arătat că aceas
tă manifestare constituie atît 
un prilej de . rememorare și 
actualizare a tradițiilor revolu
ționare, cît și de relevare a 
realizărilor pe care poporul 
bulgar, sub conducerea comu
niștilor, l-a obținut în anii so
cialismului. Urmînd consec
vent politica marxist-lenlnistă 
a P.C.R. — a subliniat vorbito
rul — sîntem conștienți că 
prin munca noastră ne adu
cem contribuția internaționa- 
listă la întărirea unității țări
lor socialiste, a întregului 
front antiimperialist, la afir
marea idealurilor socialismu
lui, progresului și păcii în 
lume. Tineretul român e preo
cupat de cunoașterea marilor 
tradiții de luptă ale popoare
lor, a figurilor unor mari 
luptători așa cum a fost 
Gheorghi Dimitrov.

In continuarea adunării fes
tive a urmat un film docu
mentar despre activitatea și 
lupta revoluționară a lui 
Gheorghi Dimitrov.

Germană
publica Federală a Germa
niei. Poziția României este 
clară și consecventă: țara 
noastră militează pentru pri
mirea ambelor state germa
ne în O.N.U., și în alte or
ganizații internaționale, pen
tru crearea tuturor condiții
lor ca aceste state să poată 
lua parte cu drepturi depline 
Ia viața internațională. De
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Demo
crate Germane — mențio
nează comunicatul — apre
ciază în mod deosebit spri
jinul consecvent acordat de 
Republica Socialistă Româ
nia, Republicii Democrate 
Germane pentru recunoaște
rea sa internațională, pentru 
stabilirea de relații egale, pe 
baza dreptului internațional 
și pentru participarea ei ne
stingherită Ia viața interna
țională.

Schimbul de păreri a scos 
în evidență preocupările pen
tru instaurarea unor relații 
de bună vecinătate, colabo
rare și înțelegere în Balcani, 
Europa Centrală și în alte 
zone ale continentului euro
pean.

România și R.D.G. și-au 
reafirmat, încă o dată, so
lidaritatea cu cauza dreaptă 
a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare indochi- 
neze, au condamnat cu ho- 
tărîre noile acte agresive ale 
S.U.A. în mod just s-a apre
ciat că, prin măsurile între
prinse, S.U.A. a încălcat în 
mod flagrant dreptul inter
național, normele privind 
comerțul și navigația inter
națională. Cele două părți 
s-au pronunțat pentru relua
rea tratativelor de la Paris, 
pentru rezolvarea politică a 
conflictului, cu respectarea 
drepturilor legitime ale po
poarelor indochineze.

în ceea ce privește criza 
din Orientul Apropiat, am
bele părți s-au pronunțat 
pentru rezvolvarea ei politi
că pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. Documentul 
reafirmă convingerea că este 
imperios necesar să se între
prindă măsuri concrete pen
tru înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, a 
celei nucleare. De asemenea, 
este exprimată solidaritatea 
cu mișcările de eliberare na
țională ale popoarelor afri
cane împotriva oricăror for
me de colonialism și neoco
lonialism.

Convorbirile de la Bucu
rești au dat celor două dele
gații prilejul de a reafirma 
hotărirea Partidului Comu
nist Român și Partidului So
cialist Unit din Germania de 
a extinde și adinei colabora
rea lor tovărășească.

Vizita în România a so
lilor Republicii Democrate 
Germane, semnarea Trata
tului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală, con
vorbirile Ia nivel înalt dintre 
conducătorii celor două sta
te, creează premise favorabi
le pentru dezvoltarea în con
tinuare a legăturilor de prie
tenie dintre țările noastre po
trivit intereselor fundamen
tale ale popoarelor noastre, 
ale cauzei unității și coeziu
nii tuturor țărilor socialiste. 
Eveniment politic remarca
bil, vizita oficială a delega
ției de partid și guvernamen
tale a R.D. Germane a con
stituit o puternică afirmare a 
trăiniciei legăturilor ce u- 
nesc Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană.

Administrația marionetă 
de la Saigon continuă să 
aplice măsuri represive îm
potriva organelor de pre
să care formulează critici 
la adresa regimului Thieu. 
Numai în primele 10 zile 
ale lunii curente — anunță 
agenția „ELIBERAREA" 
— administrația marione
tă a ordonat confiscarea 
unui număr de 46 de ediții 
ale diferitelor publicații 
saigoneze.

ROMANUL „ȘATRA" 
EDITAT LA BUbAPESTA

• IN LIBRĂRIILE din Buda
pesta a apărut, în limba unga
ră, romanul „Șatra" al scriito
rului român Zaharia Stancu. 
Romanul — editat de cunoscuta 
editură budapestană „Europa", 
a apărut intr-o frumoasă pre
zentare grafică.
• PREȘEDINTELE Sudanului, 

Gaafar el Numeiry, a acceptat 
demisia lui Abubakr Awadallah 
din funcțiile de prim vicepre
ședinte al republicii și membru 
al Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste Sudaneze. In scrisoa
rea sa de demisie, Abubakr A- 
wadallah a cerut eliberarea 
imediată din posturile pe care 
le ocupa — anunță agențiile in
ternaționale de presă.

• GUVERNUL PERUAN a a- 
doptat o lege privind dizolva
rea „Societății naționale agrare 
din Peru“ și „Asociației crescă-

Manifestație în favoarea politicii guvernului Brandt, pentru ratificarea tratatelor R. F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și R. P. Polonă

Sărbătoarea presei 
comuniste de tineret 

din Franța
Corespondență telefonică din Paris de la

EUGEN FLORESCU

„ Dorim 
ratificarea"
Cu ocazia unei manifestări 

organizate în localitatea 
Flensburg din R. F. a Ger
maniei, de către social-de- 
mocrații vestgermani și da
nezi — premierul Danemar
cei, Jens Otto Krag, s-a pro
nunțat pentru o urgentă ra
tificare de către Bundestag a 
tratatelor încheiate de R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și Po
lonia, transmite agenția 
D.P.A. ,Dorim ratificarea și 
sprijinim politica răsăriteană 
a guvernului Brandt, întrucît 
promovarea relațiilor Est- 
Vest este în interesul tuturor 
țărilor europene, inclusiv al 
Danemarcei, a spus premie
rul Jens Otto Krag.

Violente ciocniri în 
Republica Maigașă

Capitala Republicii Malgașe a 
fost, în ultimele 48 de ore, tea
trul unor mari manifestații, ur
mate de violente ciocniri între 
forțele de ordine și participant, 
soldate cu un număr apreciabil 
de decedați și răniți- In ciuda a- 
pelurilor la calm, transmise la 
radio de președintele țării, Phi
libert Tsiranana, grupuri de ma- 
nifestanți au atacat, azi dimi
neață, instituții oficiale. O ști
re de ultimă oră anunță decizia 
cabinetului malgaș de' a crea o 
„Comisie tehnică permanentă 
de studiu", compusă din miniș
tri, reprezentanți ai asociațiilor 
studențești, de părinți și confe- 
sioanele pentru examinarea ce
rerilor prezentate de studenții 
și elevii școlilor Secundare, par
ticipant la demonstrați-

Președintele Turciei a respins 
lista noului guvern

Președintele Turciei, Cevdet Sunay, a respins, sîmbătă seara, 
lista cuprinzînd membrii noului guvern alcătuit de premierul 
desemnat, Suat Hayri Urguplii. în scrisoarea adresata acestuia, 
șeful statului turc a precizat că hotărirea sa de a refuza lista 
cabinetului este determinată de faptul că acesta „nu corespunde 
actualelor condiții din Turcia".

Evenimentul i-a surprins pe o 
serie de oameni politici de la 
Ankara și, după cum apreciază 
corespondentul agenției Associa
ted Press, a creat o anumită 
stare de confuzie, întrucît, în 
urma reuniunii sale de sîmbătă 
dimineața cu președintele Su
nay, premierul desemnat anun
țase avizul de principiu al șefu
lui statului în legătură cu alcă
tuirea cabinetului. Cabinetul fu
sese alcătuit în urma unor in
tense consultări desfășurate timp 
de două săptămîni cu liderii tu
turor celor șase partide politice 
reprezentate în Parlament, iar 
componența sa era apre
ciată ca reflectând raportul de 
forțe din forul legislativ al țării.

Nu a fost anunțat încă în mod 
oficial dacă președintele Sunay 

lorilor de vite din Peru". Din a- 
ceste organizații făceau parte 
marii latifundiari din Peru.

RETROCEDAREA OKINAWEI

• LUNI, 15 MAI, la Tokio se 
va desfășura ceremonia oficială 
de retrocedare a insulei Oki
nawa către Japonia. Aflată timp 
de 27 de ani sub jurisdicția mi
litară a Statelor Unite, Okinawa 
se reîntoarce, astfel, poporului 
japonez. Negocierile decisive, in 
această problemă. între oficiali
tățile americane și japoneze, au 
început în anul 1969, iar la 17 
iunie 1971 a fost semnat acordul 
cuprinzînd data și condițiile re
trocedării insulei.

Partidul Comunist din Japo
nia, Partidul Socialist precum și 
un mare număr de sindicate ni
pone au organizat, pentru ziua 
de 15 mai. demonstrații și greve 
pentru a-și exprima opoziția 
față de prevederile acordului ja- 
pono-american, ce menține posi
bilitatea ca Okinawa să fie fo

S
îmbătă și duminică, 
s-a desfășurat săr
bătoarea revistelor 
„Avantgarde" și 
„Clarte", editate de 
Mișcarea Tineretu

lui Comunist Francez (M.J.C.F.). 
Organizate în decorul natural al 
unui veritabil amfiteatru verde 
de la MontreuiI, festivitățile s-au 
bucurat de participarea a circa 
12 000 de tineri veniți, așa cum 
anunța programul, pentru „două 
zile de discuții înflăcărate de 
cîntece în toate limbile, de bucu
rie și solidaritate frățească".

Sărbătoarea celor două reviste 
a fost onorată de prezența, la 
Centrul cărții, a unor conducători 
ai Partidului Comunist Francez 
care au oferit autografe pe vo
lume proprii. La manifestare au 
participat cunoscuți interpreți de 
muzică populară și ușoară prin
tre care Los Calchachis, Frances
ca Sollevile și Julien Clerc, a fost 
oferit un variat program specific 
organizat în numeroase standuri 
aparținînd unor organizații comu
niste de tineret, și s-a prezen
tat pentru prima dată în acest an, 
un centru al prieteniei, cuprin- 
zînd expoziții ale ziarelor „Kom- 

îl va desemna din nou pe Suat 
Hayri Urguplii cu formarea al
tui cabinet sau va încerca să 
găsească altă personalitate parla
mentară. Indiferent cum va pro
ceda, observatorii din capitala 
Turciei sînt de părere că pre
ședintele va consulta personal o 
serie de lideri politici, pentru a 
facilita soluționarea actualei 
crize guvernamentale în sensul 
alcătuirii unui cabinet capabil 
să realizeze reformele legislative 
referitoare la impozite, învăță- 
mînt, domeniiil funciar etc.

Reamintim că, în urma demi
siei de la 17 aprilie a premie
rului Nihat Erim, problemele 
curente ale țării sînt rezolvate 
de un guvern interimar condus 
de Ferit Melen, fost ministru al 
justiției în cabinetul Erim.

losită, in continuare, drept bază 
de forțele militare ale S.U.A.

• REGELE HUSSEIN al Ior
daniei a inaugurat, sîmbătă 
noul aeroport internațional A-

qaba, din sudul țării, în apro
piere de Marea Roșie. Construc
ția aeroportului, finanțată de o 
firmă britanică, a necesitat in
vestiții în valoare de 4.2 mi
lioane de dolari. 

somolskaia Pravda" (U.R.S.S.), 
„Junge Welt" (R.D.G.), „Scînteia 
tineretului" (România), „Mlada 
Fronta" (Cehoslovacia), „Stan- 
dar Mlodych" (Polonia) „Narodna 
Mladej" (Bulgaria), „Magyar Ifju- 
sag" (Ungaria), „Horizonte" 
(Spania), „Elan" (R.F. a Germa
niei) „Nouva Generazione" (Ita
lia), expoziții de fotografii și a- 
fișe ale unor tineri din Vietnam, 
Cambodgia, Grecia, Turcia și Ar
gentina.

Prezența românească Ia sărbă
toarea revistelor „Avantgarde" și 
„Clarte" a fost, potrivit aprecie
rilor organizatorilor și ale unor 
vizitatori, printre cele mai bogate 
și interesante. Ziarul „Scînteia 
tineretului" a prezentat, în Cen
trul internațional, o expoziție de 
fotografii cu tema „50 de ani de 
la crearea U.T.C.", un stand Ia 
care au fost expuse și difuzate 
publicații de tineret din țara 
noastră, precum și o frumoasă 
expoziție cuprinzînd obiecte de 
artizanat, albume de artă, discuri 
de muzică populară românească, 
în cadrul festivităților au fost 
prezentate doua filme înfăți- 
șînd imagini din viața studenților 
bucureșteni și peisaje turistice din 
țara noastră. Pe cele două scene 
ale parcului, unde s-au desfășu
rat festivitățile, formația de mu
zică și dansuri populare „Mugu
relul" avînd ca principali inter
preți pe Patrița Goicea (fluier), 
Eugenia Miclea, Lidia Gafton, 
Elena Dumitriu și Elena Cristi- 
noiu (dans) a evoluat în aplau
zele spectatorilor alături de alte 
formații din Chile, U.R.S.S., 
R.D.G., Spania.

Paris, 14 mai 1972

Un meteorit 
a căzut pe Lună

Centrul spațial de la Houston, a anunțat că un meteorit a 
căzut sîmbătă pe Lună, impactul produs avînd o putere de 
100 000 tone de trotil și provocînd un crater larg pe suprafața 
lunară și, poate, furnizînd secrete prețioase în legătură cu in
teriorul satelitului natural al Pămîntului — informează agenția 
United Press International. Șocul ciocnirii meteoritului de 
Lună a fost resimțit timp de aproape trei ore, „aselenizarea" sa 
produeîndu-se în apropierea unei stații seismice instalate anul 
trecut de astronauții de pe nava spațială „Apollo-14", in regiu
nea Fra Mauro.

Coliziunea a fost, de asemenea, apreciată de specialiștii N.A.S.A. 
(Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic), drept un eveniment cu totul deosebit, 
care ar putea să fi emis unde ce au străbătut întregul corp 
al Lunii. Șocul a fost înregistrat de toate cele patru stații seis
mice lăsate pe Lună și este considerat ca fiind cel mai pu
ternic seism detectat pînă acum pe astrul nopții.

Vibrațiile înregistrate ar putea indica dacă Luna are sau nu 
un nucleu fierbinte asemenea Pămîntului, a declarat Gary 
Latham, cercetător al N.A.S.A.

IMAGINI DE TELEVIZIUNE 
DE... PATRU ORI MAI 

CLARE 1

• COMPANIA JAPONE
ZĂ „Tokio Shibaura Electric 
Co" (Toshiba) a anunțat că 
a pus la punct și a realizat 
proiectul unui tub electronic 
pentru televizoare color, ca
pabil să transmită imagini de 
patru ori mai clare decit tu
burile convenționale. Oficia
lități ale companiei ..Toshiba" 
au precizat că noul produs, 
numit yChalmicon**, are la 
bază selenida de cadmiu, un 
compus chimic cu o înaltă 
fotosensibilitate, utilizat la 
transformarea luminii în 
pulsații electronice.

Solidaritate fermă 
cu eroicul popor 

vietnamez
• ÎNTREVEDERE CIU EN-LAI— 

XUAN THUY

După cum transmite agenția 
China Nouă, Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, l-a primit 
pe Xuan Thuy, secretar al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, șeful delegației gu
vernului R. D. Vietnam la Con
ferința de la Paris asupra Viet
namului. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială, prie
tenească.

• SPRIJINUL POPORULUI 
CAMBODGIAN

Agenția V.N.A. anunță că No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național din Cambod
gia, a primit pe ambasadorul 
R. D. Vietnam la Pekin. Ngo 
Thuyen. Cu acest prilej, Noro
dom Sianuk a condamnat hotă- 
rîrea președintelui Nixon de a 
mina și bloca porturile R. D. 
Vietnam și de a intensifica răz
boiul aerian și naval împotriva 
Vietnamului. El a subliniat că, 
loial declarației comune a Con
ferinței la invel înalt a popoare
lor indochineze, poporul cam
bodgian va lupta» umăr la u- 
măr cu popoarele frățești viet
namez și laoțian, pentru a deju
ca acțiunile agresive brutale ale 
guvernului american și pentru 
a alunga pe ocupanții americani 
din Indochina.

La rindul sau, Penn Nouth, 
președintele Biroului Politic al

Lupte crîncene 
la Kontum

Pafriofii au străpuns liniile 
trupelor saigoneze

Situația a devenit critică Ia Kontum, unde luptele s-au întețit 
duminică dimineața — relatează agenția France Presse, referin- 
du-se la un comunicat difuzat de a doua regiune militară de ia 
Pleiku. Dimineața, forțele patriotice au pătruns în perimetrul liniei 
de apărare a trupelor saigoneze și au continuat atacurile lor sus
ținute și în următoarele ore.

Duminică dimineața a conti
nuat, cu o deosebită intensitate, 
ofensiva declanșată de forțele 
patriotice asupra orașului An 
Loc, situat la aproximativ 100 de 
km. de Saigon. Patrioții sînt spri
jiniți în acțiunile lor de un pu
ternic tir de artilerie și rache
te. Orașul An Loc este, practic, 
asediat, relatează agenția France 
Presse, menționind că armata 
saigoneză recurge la bombardie
re americane „B-52“ în încercă
rile ei de a opri ofensiva for
țelor F.N.E.

Comandamentul flotei a 7-a a 
anunțat că al șaselea portavion 
„Okinawa" transportînd îndeo
sebi elicoptere, s-a alăturat ce
lorlalte cinci portavioane ale flo
tei a 7-a din largul coastelor viet
nameze, transmite agenția France 
Presse.

Celelalte cinci portavioane sînt: 
„Hanckock" „Midway", Constel
lation", „Kitty Hawk" și „Coral 
Sea".

„PREMIUL MUZICII" 
CONFERIT LUI 

YEHUDI MENUHIN
• YEHUDI MENUHIN este 

laureatul ediției din acest an al 
..Premiului Muzicii", acordat de 
Fundația Sonning marelui ar
tist „pentru darurile sale muzi
cale» pentru umanismul și entu
ziasmul său".

Laureații precedențî ai „Pre
miului Muzicii", care se atribuie 
anual de către Fundație, au fost 
Igor Stravinskî, Witold Luto- 
slawsi, Benjamen Britten. Leo
nard Bernstein, Sergiu Celibi
dache, Birgit Nilsson, Baris 
Christoff și Arthur Rubinstein.

• LA SANTIAGO DE CHILE 
a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
din Chile. A fost dezbătut rapor
tul prezentat de secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Socia
list. Carlos Altamirano, cu pri
vire Ia pregătirile pentru alege
rea conducerii Centralei unice a 
oamenilor muncii din Chile. 

Frontului Unit Național dir 
Cambodgia și președinte al Gu 
vernului regal de uniune națio 
nală al Cambodgiei — Grunl 
care l-a primit, de asemenea, 
pe ambasadorul R. D. Vietnam, 
a exprimat profunda indignare 
a guvernului și poporului cam
bodgian în legătură cu noile 
acte agresive ale guvernului 
S U A

‘ DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

Purtătorul de cuvînt al minis
terului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație de protest împotri
va noilor acțiuni ale agresorilor 
americani împotriva R.D.V. La 
12 mai, se spune în declarație, 
agresorii americani au continuat 
să mineze și să blocheze portul 
Haifong și alte porturi nord- 
vietnameze și au efectuat nume
roase bombardamente asupra 
provinciilor Yen Bai, Hoa Binh, 
Nam Ha, Minh Binh, Thanh 
Hoa și altele.

Subliniind că acțiunile forțelor 
armate americane constituie o 
gravă violare a suveranității 
R.D. Vietnam și a acordurilor 
de la Geneva din 1954, ca și a 
normelor unanim recunoscute 
ale dreptului internațional, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D.V. condamnă cu severitate 
aceste acțiuni și cere încetarea 
minării și blocajului instituit a- 
supra porturilor R.D.V., ca și a 
bombardamentelor și altor ac
țiuni care atentează la suverani
tatea și securitatea R. D. Viet
nam.

Poezia 
româneasca 
la Sorbona
în aula Sorbonei în care 

au fost celebrați de-a lungul 
anilor toți marii poeți fran
cezi, a avut loc zilele trecu
te, o festivitate închinată 
poeziei tinereții și tinereții 
poeziei din țara noastră.

Organizată sub auspiciile 
Lectoratului de limbă, lite
ratură și civilizație română, 
manifestarea a cuprins o 
prezentare a fenomenului li
ric românesc din ultimul de
ceniu în contextul literaturii 
europene, expunere făcută 
de criticul literar Eugen Si- 
mion, lector la Sorbona.

Studenții francezi care 
s-au dedicat studiului limbii 
și literaturii române au re
citat, in original, versuri de 
Cezar Baltag. Ion Gheorghe, 
Mircea Ivănescu, Adrian 
Pâunescu, Marin Sorescu, Ni- 
chita Stănescu și alții.

Apoi aceleași versuri, tăl
măcire de ei in limba lui 
Hugo și Aragon au fost as
cultate de un numeros 
public, printre care pro
fesorul universitar Alain 
Guillermou, șeful cate
drei de limbă italiană și 
română, alte cadre didactice 
ale universității. Au fost pre
zenți numeroși absolvenți ai 
lectoratului precum și stu
denți și stagiari români aflați 
la studii la Paris. Festivita
tea de la Sorbona s-a înche
iat cu o audiție de muzică 
populară românească.
VIORICA DIACONESCU
Paris, 13 mai

Contraofensiva... 

zăpezii

Puțin verosimil și totuși... 
în cîteva țări din Europa 
occidentală, iarna a lansat, 
în prag de sezon estival, o 
nouă contraofensivă. Nin
soarea și-a făcut apariția în 
departamentul francez Lo- 
zere, din sud-estul masivu
lui central francez — Ge- 
vaudan. In plină lună mai, 
mai multe creste ule masi
vului au fost reacoperite cu 
mantia albă de nea.

în ultimele 24 de ore, ză
pada și-a făcut apariția și 
în Spania. Mai multe masi
ve din provincia Leon, 
Monteviejo și Masenales, 
precum și din Monacyo, 
provincia Soria, erau aco
perite, sîmbătă, cu un strat 
de zăpadă.
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