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TINERETUL — factor activ in îndeplinirea
cincinalului în patru ani și jumătate

Un îndemn, o datorie de onoare:

MAI IUTE, MAI BINE,
MAI MULT

• Toți utecițtii cu normele zilnice depășite • De la 
începutul anului nu s-au mai înregistrat rebuturi • Forme 
de propagandă vii, mobilizatoare — realizări remarcabile

Inscripția „Un minut r.e fruc
tificat pe zi de către fiecare 
muncitor. înseamnă o nsf-bă 
Slnară de 1—2 frig: re. iar 
anual 182 000 lei producție- ce 
la intrarea în întrepr 
Tehnoutilaj din Odorheiul Se- 
cuiesc și multiplicată de altfel 
în fiecare atelier al amintitei 
unități. te introduce oarecum 
in fondul concepției de muncă 
a constructorilor de utilaje teh
nologice pentru industria ali
mentară, de aici, 
mobilizator este 
contribuție concreta 
nirea dezideratului 
tal al acestor ani. formulat la 
Conferința Națională a partidu
lui din iulie anul trecut — de
vansarea datei scadent? a ac
tualului cincinal. Ea este rele
vată și de îndemnurile : „Net 
un rebut". „Mai repede, 
mult; mai bun.
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Ianuarie 1973. Țara toată a sărbătorit împlinirea a M de suni de 
viață și 40 de ani de activitate ca membru al Partidului Comunist 
Român de către cel mai iubit fiu al poporului nostru, de numele că
ruia se leagă marile înfăptuiri ale națiunii române pe drumul edifi
cării socialismului, prestigiul cucerit de România pe toate meridia
nele lumii : tovarășul Nioolae Ceaușescu. A fost, această măreață si 
emoționantă aniversare, o manifestare a sentimentelor profunde și 
durabile pe care i le poartă secretarului general al partidului fie
care om de pe meleagurile patriei noastre, un adevărat simbol al 
încrederii și al adeziunii întregului popor față de politica partidului 
Și statului. ..

Un remarcabil eveniment editorial — apariția In librării a lucrării 
„Omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu- — recompune atmosfera săr
bătorească din acele zile de sfirșit de ianuarie, cind din toate ora
șele și satele patriei, din gîndurile și inimile virstniciloc și tinerilor, 
deopotrivă, i-au fost adresate tovarășului Nioolae Ceaușescu. izvorite 
din dragoste adincă, urări de sănătate și de viață lungă ; cind. <xma- 
giindu-1 pe cel mai iubit fiu al patriei, poporul a adus un omagiu 
fierbinte partidului, in rîndurile căruia au crescut și s-au format 
revoluționari încercați, militanți care s-au avintat cu nețărmurit devo
tament. cu dirzenie și fermitate comunistă în lupta pentru libertate, 
independentă națională și progres social.

Vibrant document istoric, volumul editat de Editura politică cu
prinde fierbinți și emoționante pagini ale sărbătorii din ianuarie : 
un omagiu adus omului, revoluționarului, patriotului, internaționalistu
lui Nioolae Ceaușescu. Parcurgînd paginile cărții — autentică ediție 
jubiliară — retrăim momente de mare entuziasm... în Piața Palatu
lui. la Încheierea lucrărilor conferinței organizației municipale Bucu
rești a P.C.R.. zeci de mii de oameni au adus tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu urarea „La multi ani !“. în tumultul „Horei Unirii- numele 
secretarului general al partidului a răsunat în cea mai fericită sim
bioză : „Ceaușescu — România — Viitorul"... Expresie a vibrantului 
omagial pe care țara întreagă îl aduce conducătorului iubit ai parti
dului si statului nostru, la sediul Comitetului Central al P.C.R. au 
venit delegații ale militanților din ilegalitate al partidului, ale orga
nizațiilor de masă și obștești, ale forurilor științifice și uniunilor de 
creație, reprezentanți ai unor mari întreprinderi pentru & prezenta

ADRIAN VASILESCU
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Manifestări consacrate
anului 1848 teatrului

r
I
I

Pajiștile naturale i
i

pot asigura o I

producție mai mare
I 
I
I 
ITara noastră dispune de un bogat patrimoniu furajer natu

ral. Cele aproape 3 milioane hectare pășuni și 1,4 milioane 
hectare finețe, răspînaite în majoritatea județelor țării, repre
zintă un rezervor inestimabil de hrană pentru animale, hrană 
furnizată la un preț de cost redus. O lege specială reglemen
tează condițiile de folosire eficientă a acestei zestre natu
rale, iar producțiile animaliere sporite prevăzute în progra
mul național de dezvoltare a zootehniei trebuie obținute în 
bună parte cu „materia primă" furnizată tocmai de pajiștile 
naturale. Ce se prevede în acest an pentru ridicarea con
tinuă a potențialului lor productiv, pentru folosirea judicioasă 
a celor 4,4 milioane hectare de pășuni și finețe ? Ne-am 
adresat cu această întrebare tovarășului inginer VASILE 
șută, director-adjunct în Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, șeful resortului bază furajeră.

de curățire, defrișări, fertili- | 
zări, extinderea pajiștilor îmbu- ■

I

I
I
I
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— Prevederile de plan pe 
anul 1973 vizează în principal 
introducerea în circuitul de fo
losire intensivă a unei suprafe
țe cît mai. mari, sporirea pro
ducției de masă verde prin a- 
plicarea unor lucrări elementare

nătățite și semănate. Statul a 
alocat fonduri importante în

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pog. a ll-a) i

<

nostrulele petroliere Morenî, Băicoi, 
Boldești și Berea, precum și la 
căminele culturale din peste 80 
de localități rurale au avut loc 
expuneri și simpozioane privind 
semnificația și înfăptuirea ma
relui eveniment istoric.

• IN JUDEȚUL GALATI 
numeroși tineri muncitori, elevi, 
studenți sfat antrenați în a- 
ceste zile 
pe tema 
de epocă , ______
epopee în istoria patriei-. Con
cursul este organizat de co
mitetul județean U.T.C. și își 
propune să stimuleze preocupă
rile tinerilor de a cunoaște, pe 
baza unei cuprinzătoare biblio
grafii, evenimentele de la 1848. 
Concursul se desfășoară în 
patru etape, ultima, faza jude
țeană. pe 10 iunie a.c. Pe în
treaga perioadă de desfășurare 
a concursului, organizațiile 
U.T.C. vor iniția simpozioane, 
seri de poezie patriotică, expu
neri, vizite la muzeele de isto
rie, medalioane literare.

★
Alți tineri au vizitat expo

ziția omagială „Revoluția din 
1848 în Țările Române", deschi
să recent în sălile Muzeului de 
istorie din Galați. Oprindu-se 
îndelung în fața documentelor, 
scrisorilor, fotografiilor, artico
lelor din presa vremii și rela
tărilor din timpul acestui eve
niment, au refăcut în memorie 
starea revoluției din orașul du
nărean din acea perioadă, at
mosfera întâlnirilor de la Mîn- 
jina.

rigir.ale privind desfășurarea 
revoluției tn județul Dolj, pu
blicațiile guvernului revoluția 

rovizoriu. o parte din «*eie 
pe 6 000 documente origî- 
fa majoritate eorespo.-.- 

aparțfalnd generalului 
Magr.tr- șt familiei sale.

a
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LA ORIZONT
VACANTA

?• devreme 
despre vaca 
cum. cind elevi 

de parcurs o -unâ < 
tură ? Cuman dames
trai de organizare a 
lor școlare a socotit 
este tocmai timpul potrivi 
a se lua măsurile, ce se imp 
pentru pregătirea condițiilor 
odihnei active a elevilor din 
timpul celor trei Juni de vară, 
în scopul reconfortârii lor-fi
zice și intelectuale, petrecerii 
în mod plăcut și educativ a 
repausului prevăzut pînă la în
ceperea noului an școlar. în 
ședința sa. care a avut loc a- 
cum cîteva zile și la care au 
participat șl reprezentanții in
spectoratelor școlare județene, 
ai comitetelor județene U.T.C. 
si ai organizațiilor de pionieri, 
s-a perfectat și aproba: planul 
de măsuri pentru organizarea 

-vacanțelor școlare la anul 1973.
Ce surprize le rezervă elevi

lor. mari și mici. ' vacanța de 
vară dir. acest an ?

Una din marile atracții ale 
zilelor de vară slnt taberele și 
excursiile. Pentru vara care 
vine s-au alocat însemnate fon
duri. mai mari față de anul 
trecut. încît un număr sporit 
de elevi să petreacă o parte 
din vacanță. împreună cu co
legii, la munte sau la mare, zile 
frumoase de tabără sau de ex
cursii. Cifrele vor spune totul 
In această privință : in tabere

E-

RĂSPUNDERI

MABIETA VIDlAșCl

PENTRU AUTUAEUl SEZON
In actualul sezon, serviciile 

acordate turiștilor în stațiuni
le noastre maritime vor fi 
substanțial mai bune decît în 
trecut — s-a subliniat în ca- 
drvl conferinței de presă or- 
sanizata la Mamaia duminică, 
:c centrala O.N.T. „Litoral" 

ie care au luat parte un 
e număr de ziariști din 

’-^'eaga țară.
Printit aprecierilor factori- 

'*• resort, aceasta se da- 
Tr- * ■ calificării, perfecțio- 
’«. ■ •. selectării riguroase a
-Z^ticrr de toate categoriile, 
mt-. - Jhrii și diversificării 
i» •• . r. creșterii posibilită
ți. r^trecere în mod plă- 
atr c ’.mvului liber.

-■jrile de ordin tehnico-

organizatoric se conjugă cu 
sporirea capacității de cazare. 
In sudul litoralului urinează a 
fi dată curînd în folosință 
noua stațiune „Cap Aurora". 
Alte hoteluri, vile, bungalo- 
tvuri au fost construite pe în
treg litoralul, capacitatea to
tală de cazare ajungind astfel 
în această zonă turistică la 
peste 110 000 de locuri pe 
sejur. Printre numeroasele 
noutăți ale actualului sezon 
de pe litoral, care s-a deschis 
o dată cu sosirea a mii de 
turiști din nordul Europei, O- 
landa, Belgia, R. F. Germania 
și alte țări, se înscriu, de ase
menea, numeroase noi unități 
comerciale de alimentație pu
blică, un tîrg de vară perma

nent la Mamaia, pe o supra
față de zece hectare, 40 de 
piscine cu apă de mare, 
parcuri de distracții la Ma
maia, Eforie, Neptun și Ju- 
piter, un mare număr de dis
coteci cu ultimele noutăți 
etc. Programul stagiunii esti
vale cuprinde aproape 700 
spectacole diverse. In unele 
cofetării vor fi oferite spec
tacole de păpuși pentru copii.

In sfirșit, baza de trata
ment balnear s-a îmbogățit cu 
un mare complex la Eforie, 
iar stațiunea Venus a fost do
tată cu băi termale de apă 
sulfuroasă și instalații pentru 
tratamente cu nămol de turbă.

• DUMLV1CA au continuat 
e consacra» ani- 
25 de ani de la Re
ia. Altfel, corul 
orcbwtra Liceului 

n Baia Mare au pre
ia Casa de cultură din 

Tirgu Lăpuș, un specia- 
igial de clntece patriotice 
t aniversării acestui im- 

tant eveniment.
Simpozioane urmate de pro

grame artistice, expuneri pe 
eme ale Revoluției de la 1848, 
narcind contribuția cărturarilor 

ste părți au fost prezen- 
la căminele 

ireșene din 
L PăulestL

cul turale 
comunele 

_____Crucilor, 
Sanisiau, Livada. în mai 

generale din județ 
hise expoziții ale 
hfaate evenimentu-

• MANIFESTĂRI SIMILARE 
j avut loc și Tr. numeroase 
calități dir. județele Buzău. 

Dîmbovița si Prahova. La Ba- 
fast deschisă 
, „Anul 184F 

epocii-. La 
din Ctepfna, 

Breaza. Tîrgoviste. Gâesti, Pu
cioasa. Rra. Sărat și Mirii. Ia 
cluburile salariaților de la sche

la un concurs 
,.’848 — început
nouă, pagini de

A fost o idee excelentă. 
Cite o săptămină consacrată 
fiecăruia dintre teatrele 
bucureștene, iată o măsură 
fără pretenția, nici dorința 
de a reglementa pe cale ad
ministrativă raporturile din
tre teatru și public, ci dim
potrivă, cu intenția de a 
sublinia solemn, de a cons
finți, dacă vreți, iubirea 
trainică, simpatia încercata 
îndelung, prietenia adevăra
tă dintre spectator si scena 
sa preferată.

Căci nu se poate consta
ta : asemenea sentimente 
există. Avem preferințe și

ÎNSEMNĂRI
de ȘTEFAN IUREȘ

PLENARA CONSILIULUI
U. A. S. C. R

S’.mbătă s-au desfășurat Ju
ră rile plenarei Consiliului U- 
. iun ii Asociațiilor Studenților 

Comuniști din România. La lu
crările plenarei a participat to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a adoptat un pro
gram de măsuri ce se vor în
treprinde de Asociațiile Studen
ților Comuniști pentru traduce
rea în viață a indicațiilor cu-

prinse !n cuvfntarea tovarășu
lui Nioolae Ceaușescu la cea 
de-a IX-a Conferință a 
U.A.S.C.R.. pentru buna pregă
tire a sesiunii de examene, a 
practicii in producție și vacan
ței de vară.

Plenara a adoptat. în formă 
definitivă. Statutul Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România, cu modifică
rile propuse la Conferința a 
IX-a a U.A.S.C.R.

le mărturisim. Toate teatre
le au în echipa lor cîteva 
nume cu rezonanță pentru 
noi; cel puțin un mănunchi 
de comedieni cu mari virtuți 
interpretative, cel puțin un 
director de scenă cultivat și 
om de gust, cel puțin un 
scenograf cu fantezia mereu 
în alertă. Dar, între toate 
teatrele, al nostru întruneș
te o serie de calități supli
mentare. Aici găsim spiritul 
de echipă care ne convine, 
acea inefabilă acoladă care-i 
preface pe tofi — directorul 
teatrului și ultimul figurant 
— în membrii unei familii 
artistice. Toate teatrele in
clud sistematic în repertoriu 
anumite titluri din fondul 
de aur al dramaturgiei. Dar 
aici, la teatrul nostru, regă
sim piesa clasică de cea mai 
înaltă ținută, astfel redată 
nouă încît sensul ei inițial 
să rămînă nealterat. în vre
me ce valențe altădată ne
bănuite îi pun în valoare 
sensurile perene, ideile ne
muritoare, eterna tinerețe. 
Toate teatrele militează pen
tru promovarea și dezvolta
rea dramaturgiei originale,

(Continuare tn pag. a ll-a)
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De ce în unele locuri
se poate, 

iar în altele nu ?
Fâcind, recent, o investigație in mai multe comune și sate din 

județul Mureș, cu scopul de a vedea cum sint traduse în viața 
sarcinile și răspunderile izvorite din hotârîrea plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și 
sportului, pentru factorii care organizează aceste activități in 
mediul rural — organizațiile U.T.C. și asociațiile sportive — am 
constatat fapte și realizări încurajatoare, inițiative și acțiuni 
demne de laudă, dar și aspecte și situații negative, diametral 
opuse. Atunci ne-am întrebat : de ce în unele locuri se poate, 
iar în altele nu ? Și iată ce răspunsuri ne-au dat realitățile 
întilnite.

MAI MULT DECÎT UN SIMPLU 
EXEMPLU

Numeroase sînt acele locuri în 
care asociațiile sportive își jus
tifică existența prin atragerea 
și cultivarea pasiunii pentru 
Sport Ia tineri, prin organizarea 
de acțiuni și activități la care 
aceștia participă în număr mare, 
în acest sens, comuna Gurghiu 
este mai mult decit un exem
plu. Calitativ vorbind, comple
xul sportiv existent aici rivali
zează cu cele ale multor clu

buri profilate pe sportul de 
performanță : teren de fotbal, 
cu pistă de alergări, două tere
nuri pentru tenis de clmp, te
renuri de volei, handbal, bas
chet bituminizate. un alt teren 
de handbal și unul de baschet 
cu zgură, un portic de gimnas
tică cu multiple aparate — evi
dențiază dorința organizatorilor 
vieții sportive de a satisface 
preferințele tinerilor, ale celor
lalți locuitori ai comunei, de 
a asigura tinerilor din detașa
mentele pentru apărarea patriei 
condiții optime de pregătire.

— La noi — ne mărturisește 
Mircea Miron, secretarul Corni- 
tetului U.T.C. pe comună — se 
practică sportul in tot timpul 
anului. Sintem favorizați oare
cum și de relief, dar trebuie să 
remarc dăruirea cu care tinerii 
s-au așternut la lucru pentru ca 
să realizăm ceea ce avem acum 
și ceea ce avem in proiect să fa
cem. tn sport mai nou, care a 
ciștigat deja peste 100 adepți, 
pentru care pregătim un.......tur
neu al campionilor", este teni
sul de cimp. E adevărat că se 
practică cu rachete noi șî cu 
mingi uzate deoarece nu găsim

MIRCEA BORDA
(Continuare in nag. o 111-a

CITIȚI IN PAG. A III-A;

Relatări de la cele mai im
portante manifestații spor- 
♦:ve din țară și de peste 

hotare
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| TlNĂRUL ACTIVIST U. T. C. |

TRANSFERUL
DE EXPERIENȚĂ
...Mă aflam in comuna Plopa- 

na, așezare frumoasă, hălăduind 
între dealurile calme ale Tuto- 
vei, la marginea județului Ba
cău, către Vaslui. Aici am înfi.’- 
nit doi activiști ai comitetului 
județean U.T.C. Unul, instructo
rul de zonă, Constantin Miron, 
activist cu un deceniu de vechi
me în muncă ; celălalt, Gheo*- 
ghe Căutișanu, un tînăr blond fi 
— încă — sfios, avind cu ceva 
peste douăzeci de ani și sub două 
luni vechime ca activist sala
riat. După cum îfi poate închi
pui oricine, activistul mai tînăr 
se afla la Plopana tocmai pen
tru a învăța sensul practic al 
muncii, pentru a prelua, măcar 
în linii generale, ceva din expe
riența de ani a unui om care știe 
totul sau aproape totul despre a- 
ceasta muncă dificilă și nobilă : 
educația politică.

— M-a chemat zilele trecute 
primul secretar la el în birou, în
noadă firul Constantin Miton. De 
mîine, zice, îl iei cu dumneata 
în teren pe noul nostru coleg, 
Căutișanu. Tnvață-l tot ce știi 
dumneata, adaugă primul secre
tar și menționează că m-a ales 
pe mine pentru această treabă 
deoarece am mai multă expe
riuță. Inițial, m-a cuprins teama 
și, poate, chiar o nesiguranță. Ce 
știu eu în plus ? Nu realizam 
pe moment scopul misiunii mele 
„suplimentare".

— Ne-am întîlnit în zorii zilei 
următoare la autogara, intervine 
Cheorghe Căutișanu. Din primul 
moment m-a inițiat în citeva lu
cruri, aparent fără importanță: 
cum se rețin, cum se obțin bile
tele de autobuz, unde trebuie să 
bst atunci cind sînt în pericol de 
a rata o acțiune din pricina unor 
întârzieri neprevăzute. Apoi, cind 
am intrat în comună — în tot 
drumul îmi enumerase satele 
prin care treceam, calitatea ac
tivității de organizație, nivelul de 
trai și de spirit al oamenilor din 
respectivele așezări — m-a pre
zentat părinților comundî, secre
tarul de partid și primarul. Ca 
să știe oamenii cine sint, dar, în 
același timp, să știu și eu cui sa 
cer sprijin la nevoie.

— Am procedat așa cum era 
normal, cum am învățat și eu la 
vremea mea. Acum, Căutișanu 
are un avantaj: eu știu în ce 
greșeli să nu cad. 11 feresc și pe 
el dar i le semnalez, pe măsură 
ce situațiile oferă asemenea cap
cane.

— M-a „prins**, nu mai de
parte decît iert. Discutam într-o 
organizație, la CA.P., despre con
ceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată. Tovară
șul Miron m-a lăsat pe mine să 
explic conceptul. A făcut la sfîr
șit citeva completări. Apoi, afa
ră, mi-a demonstrat că un con
cept, o lege trebuie transmise 
„pe limba" auditoriului, nu cum 
știi tu, din cărți.

— Băiatul ăsta știe multe Fl
eruri și le explică foarte frumos, 
eu inimă, reia cuvîntul Constan
tin Miron. Mai trebuie să-și șle
fuiască puțin vocabularul. A de
monstrat că poate și știe ce vrea. 
Să-l fi auzit vorbind despre acor
dul global!

— La școala generală mi-a de
monstrat practic cum poate fi 
convins un director de necesita
tea înființării unui colț al ute- 
cișlilor. Aproape că îmi venea 
să mă apuc eu să-l instalez.

— Trebuie să ții cont și de 
condițiile reale, de posibilitățile 
care stau la îndemîna organiza
țiilor. Nu ai dreptul să ceri ceea 
ce nu se poate realiza.

— Am înțeles care sînt căile 
de luptă împotriva formalismu
lui la unele cicluri de învăță- 
mînt politic. Tovarășul Miron a 
reproșat — cu tact, dar ferm — 
cadrelor didactice că nu între
buințează cele mai eficente și 
apropiate metode pentru atrage
rea conștientă a elevilor la a- 
ceste forme de educație politică. 
Am asistat, de asemenea, la o a- 
dunăre generală — de la organi
zare pînă la final — la o festi
vitate de despărțire a unui mem
bru de organizație (împlinise o 
doctoriță din sat 30 de ani), la 
discuții legate de îmbunătățirea 
programului de activități la că
minul cultural... Sînt, intr-adevăr, 
multe de învățat.

Este perfect adevărat, întă
rește reporterul, care nu a con
siderat necesar să intervină în 
dialogul celor doi colegi. Poate, 
acum, in finalul acestor rînduri 
ar completa tabloul cu citeva 
impresii personale : dimineața, la 
prima oră a zilei, cei doi acti
viști își alcătuiesc planul de ac
tivitate iar cel mai în virstâ, 
Constantin Miron, îi expune tî- 
nărului său prieten scopurile pe 
care le urmărește precum și me
todele prin care crede că-și va 
îndeplini misiunea. Seara, la ca
mera de oaspeți, cei doi activiști 
trag linie și fac socoteala.

— Vezi, spune Constantin Mi
ron, ne-am întîlnit astăzi cu o 
seamă de situații. Ele sînt însă 
doar citeva din cele posibile de 
întâlnit. Aș vrea să-ți spun că 
trebuie întotdeauna să înțelegi 
bine fondul problemelor dar, în 
același timp, să detectezi toată 
nuanțele care apar. Instrucțiu
nile. legile sînt numărate. Dar 
Sv ‘’^ntatea de aplicare a lor, la 

fiecărei organizații, este tn-

PRINOSUL GÎNDURILOR
Șl INIMILOR NOASTRE
teCsriU-: wrarăfuîui Nicolae Ceausescu. -îngăduiți-ne să vă 

m cw acest prilej — se sublinia în mesajul 
CC *1 U.T.C — eă lai—t-a Tineret «lui Comuaist. tineretul 
patriei. țiiliMinâa-ae după prețioasele Dumneavoastră indica
ta. se rar >Aa i« priiele rin4vri ale luptei creatoare ale intre- 
gate* popor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, 
pcoaro înfăptuirea programului făuririi societății socialiste mul- 
titaae-aj ăervrtttte, elaborat de Congresul a| X-lea al partidu- 
ho « da C

șulai Nicolae Ceaușescu, prinosul de mulțumire al copiilor 
țării, eseuri, articole, lucrări literare, plastice, muzicale dedi
cate omagiatului, mesaje de felicitare din partea cultelor — 
urări de sănătate și fericire de pe toate meleagurile patriei, 
de la toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități. Sînt inserate în paginile lucrării și felici
tările adresate președintelui Nicolae Ceausescu de șefii misiu- 

xor diplomatice acreditați la București, mesaje de felicitare 
de pe toate meridianele globului, expresie a prestigiului con
ducătorului. a prestigiului țârii.

Volumul „Omagiu tovarășului Nicolae Ceausescu", inserează 
documente semnificative pentru personalitatea conducătorului 
partidului și statului nostru, documente care recompun su
gestiv atmosfera sărbătorească de la sfîrșitul lunii ianuarie 
— emoționantă dovadă a dragostei pe care poporul o poartă 
: varășulu: Nicolae Ceausescu, a hotărîrii întregii țări de a 
merge, sub conducerea înțeleaptă a partidtilui, a secretarului 
său general, cu nestrămutată cutezanță spre înfăptuirea idea
lurilor noastre comuniste.

Cu mîndrie remarcăm în aceste rînduri că paginile volumu
lui redau omagiul generației tinere, prinos de recunoștință adus 
cu patosul șj sinceritatea, caracteristice virstei omului care, 
.• -epiiaiad munci de răspundere în. conducerea partidului, a 
= rdat o deosebită grijă educării și formării tineretului, ridi- 
âr:: «. promovării dir. rfndurile acestuia a numeroase cadre 

:;-»ere bîr.e pregătite, care ulterior au primit diferite însărci- 
-âri de răspundere în conducerea partidului și statului, ală
turi de tovarășul Nicolae Ceaușescu ; omului care, în fruntea 
partidului și stătu’.ui nostru — cu toată răspunderea și căpă

tă tea de efort pe care i le cer îndeplinirea celorlalte sarcini 
arată o grijă deosebiră pentru munca și viața tinerei gene-

T L E A
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
NICOLAF. CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Gui
neea, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 
tovarășului AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă a

Vă mulțumesc cu căldură dumneavoastră, iar prin dumnea
voastră, întregului partid și poporului guineez, pentru felicită* 
rile adresate eu ocazia aniversării Partidului Comunist Român.

Doresc, la rîndul meu. să vă transmit, în numele poporului 
român, al Partidului Comunist Român, cu prilejul celei de-a 
26-a aniversări de la crearea Partidului Democrat din Guineea, 
salutul nostru de prietenie militantă. împreună cu urări de noi 
șî mari succese pentru dezvoltarea economică și socială a țării, 
în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului; pentru apărarea independenței naționale, pentru 
progresul și prosperitatea poporului guineez prieten.

TAteEt\rfnv^
Duminică și-a închis porțile 

expoziția internațională „Estimo 
’73“. Manifestare economică 
care, timp de opt zile, a pola
rizat atenția specialiștilor și oa
menilor de afaceri din nume
roase țări; expoziția s-a bucurat 
de o largă participare, expri
mată prin prezența a 80 de fir
me din 16 țări : Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria. Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția. Franța, 
Finlanda, R.D.G.. R.F.G., Ita
lia, Iugoslavia, Olanda, Polonia 
și Ungaria.

din România, s-a desfășurat 
timp de trei zile, la Institutul 
pedagogic <jin Pitești,

EMANUEL ISOPESCL

jucător*.-i iubit în ca- 
tral al P.CJU, Consiliul 

Republicii Socialiste 
e Beef “Hnnoris Causa 

iar dat ccmar.- 
etxfrji ofer-t de 

tfe Interne
di
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itatea fiecărei zflg
a mus

ite că

La 13 mai, t-a ...... 
de-al 6-lea Colocviu național al 
cercurilor științifice de folclor, 
care, sub egida Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști

aceasu ultimă 
i este o perioadă 

pentru con
ta: ei cr la InvâU-

— La ce lucrări pot să acor
de un ajtitOT eficient tiaerii sa
telor noastre ?

— La toate. Depinde de nu
mărul si conștiinciozitatea lor. 
Sînt lucrări ca ceie de c 
de tonrrte 
cini, de i 
ielor, de 
pentru sc 
le pot ef 
clasele nr

PAJIȘTILE 
NATURALE

(Urmare din pag. I)
acest scop. Astfel fertilizările se 
vor aplica pe 1 084 000 hectare, 
lucrările de întreținere sînt 
prevăzute pentru 1 123 000 hec
tare, defrișările pe 54 000 hec
tare, combaterea eroziunii solu
lui Pe 26 000 hectare. loturile se- 
mincere vor fi extinse la 35 000 
hectare.

— Ce s-a realizat pînă in 
prezent ?

— Avem în 35 de județe ale 
țării (excepție fac județele Tul- 
cea, Ialomița, Teleorman și 
Brăila) întreprinderi pentru 
executarea lucrărilor de îmbu
nătățiri și exploatarea pajiști
lor care au responsabilitate 
directă pentru suprafețele apar- 
ținînd consiliilor populare (45,1 
la sută din total) dar și îndru
mă și chiar efectuează lucrări 
de profil pe pajiștile coopera
tivelor agricole de producție «i 
întreprinderilor agricole de stat. 
Din ultimele operative rezultă 
câ în multe județe, bine dotai« 
cu pajiști» lucrările se află in
tr-un stadiu avansat, mai ales 
dacă nu facem abstracție de 
condițiile de sol și ciimă difici
le din lunile martie și aprilie. 
Astfel, in județul Satu Mare 
lucrările de întreținere s-au ă- 
plicat pe 85 la sută din supra
fața planificată, în Sibiu pe 30 
la sută, Argeș — 52 la s-râ. La 
Cluj s-a depășit chiar cu foar
te mult suprafața prevăzută i 
40.000 hectare față de 18.000. La 
fertilizări — procente mari, in 
ordine, județele Argeș, Satu- 
Mare, Cluj. Brașov, Vrancea. 
Bihor, Maramureș. Sint ir.sâ și 
județe în care se ava-^ed-ă 
foarte greu. In Covasna de pil
dă. s-au aplicat lucrări de În
treținere doar pe 5.690 hectare, 
fertilizarea pe 6.932 hectare, isr 
combaterea eroziunii, tarlaliză- 
rile, lucrările de regenerare 
nu s-au efectuat p? nici un 
hectar.

— Ce se pierde prin neexecu 
tarea acestor lucrări ?

— Pierderile sînt ir.caieuli- 
bila mai ales dacă ie raporăm 
la minusurile determinate în 
producția de 'apte, carne, da
torită furajării insuficiente. 
Un lucru e cert: fiecare hectar 
îngrijit iși poate dubla și chiar 
tripla producția de masă verde. 
Cu acest surplus, ia fiecare o 
sută de hectare pășune se poate 
realiza un spor de cel puțin 1 600 
hectolitri lapte, la un pre( de 
cost simțitor redus. Dacă fa
cem calculul la numai un mi
lion de hectare care poate răs
punde substanțial la îngrijirile 
aplicate, înseamnă un spor, nu
mai de lapte, de 10 milioane 
hectolitri. Aceasta. în condițiile 
consumării integrale de către un 
efectiv sporit a plusului de masă 
verde. Să adăugăm și sporurile 
de came, creșterea vigurozității 
și potențialului productiv 
animalelor întreținute pe

Lâ orizont: VACANTA MARE
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lorniți să studieze istoria, 
afia și folclorul nostru. Și 
să încercăm un prim bi- 
in tabere, excursii și ex- 

i științifice vor participa 
} de elevi, cu 35 000 mai 
decit in vacanța anului

___________ nească elevii sa fie enunțate
răspunzători din’ :imp, să cdnoască sfera de 

id&r
din acest punct de

se aCă direct în mîinile

Președintele Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii, Mar
cel A. Naville, (CJ.C.R.) împre
ună cu soția, care la invitația 
președintelui Societății de Cruce 
Roșie a Republicii Socialiste 
România, general-colonel Mihai 
Burcă, a făcut o 
noastră, a părăsit 
pitula.

Delegația Frontului Național 
al Germaniei Democrate con
dusa de Alexander Mallckh, 
membru al Prezidiului și Secre
tariatului Consiliului Național, 
care se află în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Sociâlfete, a 
vizitat sîmbătâ și duminică noul 
oraș Orșova, Sistemul hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier", precum și alte obiective 
economice și social-culturale din 
municipiul Drobeta Tumu Seve
rin.

vizită in țara 
duminică Ca-

Încheiat cel

Duminică, s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din Republica 
Federală Germania. delegația 
condusă de tovarășul Vasile 
Vîlcu, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Constanța, care, la in
vitația președintelui Senatului 
orașului Hamburg, a făcut o 
vizită în cadrul relațiilor de 
prietenie între orașele Constan
ța și Hamburg.

Săptămina
teatrului nostru

batere a erori

Pășunile model de pe Valea Sasului, din județul Ar£
Foto: FM. T.UXJALĂ

as:â participare este pre- 
â și asigurata la nivel cen- 
In toate județele țării 

c ■*man dame n tele locale, 
•priffr.fte d- organele de oartid, 
au pn» Ln naiscare forțe tonem- 
oete oertru ea toți elevii să 

ne de o vacanță fru- 
De pe acum se fac au- 

>ase inițiative : la 
Caras-Severin, Iași, 

n multe alte locuri 
mai bune eonii- 
asta înseamnă că 

î mai multe °x 
tabere locale, campin- 
:e de vacanță, baze tu- 

iir.dk ațele și-au pu« 
ția elevilor, în zilele 

casele de cultură 
se asigură accesul 

stadioane, la bazi 
și pe terenurile 

formațiile artistice 
resioniste și de amatori își 
gătesc programe și turnee 
aberele și Ia locurile unde 
or petrece elevii vacanța.
m nu e totul să asiguri 
ai condițiile materiale pen- 
o vacanță reușită, coman- 
entul central a luat in dis- 

.ție și conținutul programelor, 
mandlna să predomine ac- 

?r liber, sportive, 
culturale, dis- 

! să se asigure un 
perfect între recreere 
activă, între fortifi- 

lărgirea orizon- 
științific și artis- 
mai depinde de 

xnar.dament. înfrucit de far

so.idarea rezul’ 
tură, pentru asigurarea succe
sului acestui ar. școlar, elevii

activkăți d- vacanță potrivite 
lor ■ ca vîr»ti și preocupări. 
Taberele, excuraiile. expedițiile 
1® vor ocuoa numai uri- nbmâ? 
de rile și saptârmni din 
trei luni de vară. Ce vor facă 
în restul timpului ?

îi vom întîlni, de bună sea
mă. petrecindu-și o parte din 
timp ia înfrumusețarea satelor 
și orașelor natale, a școlilor 
în care învață, la amenajarea 
bazelor sportive — în acțiuni 
de muncă patriotică, tradițio
nale și atit de tinerești. Consi
liile elevilor, organizațiile U.T.C. 
din școli pot prevedea mani
festări sportive de sezon, de 
mai mare sau mai mică am
ploare, întotdeauna pline de 
tentație pentru elevi. în rest ? 
Râmîn deschise nenumărate alte 
căi de folosire a zilelor libere : 
în fond, munca de cercetare a 
istoriei sau folclorului se poate 
desfășura și în grupe mai mici, 
organizate pe plan local, cu 
concursul profesorului de spe
cialitate ; carnavalul nu tre
buie să-și aibă sediul doar în 
parcul orașului — el poate fi 
la fel de feeric și în curtea 
școlii dacă va fi bine organizat; 
întîlnirile cu oameni de vază, 
chiar dacă nu vor purta nea
părat girul comandamentului de 
vacanță, pot fi pline de învăță
minte cu condiția ca personali
tățile cu care vor să se întil-

" Interese a elevilor. Totul este 
ca, de pe acu®, £ă se întreprindă 
sondaje, cit mai mulți elevi să 
fie consultați și aatx’-enați ca 
organizatori ai propriei lor va
canțe. Apropiata vacanță poate 
să figureze și pe ordinea de zi a 
adunărilor generale U.T.C. din 
luna iunie, wthmări la care să 
fie invitați t3ți-elev1i încît pro
gramul eiabo£afr_șă includă su
gestiile a cit-mai mulți dintre 
beneficiarii vâcâhțeL

în ceea ce ne ”privește, noi. 
. „Scinteia tinatfetului". sîntem 
• gata să publicăm proiecte de 

. vaear.țâ inrartssaime, să facili
tam un schimb de experiență, 
pe această temă, intre consiliile 
elevilor și organizațiile U.T.C. 
din școli, contribuind astfel la 
conceperea ediției din acest an 
a vacanței mari.

totuși al nostru ■ lucrat cel 
mai'strins cu autorii, i-a 
descoperit șj lansat pe mai 
mulți debutanți promițători, 
a corectat orbita literară a 
unor talente mai substanți
ale, s-a bătut cu mai multă 
consecvență pentru a tace 
să răsune de pe scenă ade
vărurile contemporaneității, 
ne-a adus în fata unor o- 
glinzi mai bine șlefuite în 
care să privim, recunoscîn- 
du-Ie, dramele și comediile 
acestui timp. Și, desigur, 
toate teatrele fac — mai 
mult sau mai puțin — efor
tul montărilor într-o viziune 
modernă, ostilă colbului mu
zeistic, fie e) și pios. Dar 
parcă numai la teatrul nos
tru îndrăzneala concepției 
are o asemenea aderență la 
obiect și noutatea este atît de 
esențiale diferită de exchibi- 
ția exotică. Cu un cuvânt, la 
nici un alt teatru nu ne 
simțim atît de mult acasă.

Firește, sentimentele sint 
reciproce : la rindu-ne, noi 
sintem ai acestui anumit 
teatru în aceeași măsură în 
care el ne aparține. Dacă își 
are sediul in inima cartie
rului muncitoresc unde lo
cuim, e firesc sft-l cunoaș
tem in întregime repertoriul. 
Dacă fi-a făcut un obicei din 
a prezenta spectacole în u- 
zina in care lucrăm, avem 
toate motivele să-1 întimpi- 
năm întotdeauna cu o căl
dură aparte. Dacă ne-a in
vitat la matineele de poezie, 
la spectacolele-lecturâ. la 
divertismentele pentru tine-

ret ale studioului său, cum 
să nu onorăm toate aceste 
invitații cu interes și plă
cere ? Rudei noastre din 
provincie sau fostului coleg 
de școală sosiți cu treburi 
in Capitală, le recomandăm 
o seară la teatrul nostru, 
optind cu atîta atenție încît 
la viitoarele călătorii de a- 
cest fel ideea de spectacol 
bucureștean și numele tea
trului nostru să rămină de 
nedespărțit și pentru ei, oas
peții de ocazie. In sfîrșit. 
cind teatrul nostru pornește 
să ne reprezinte țara și arta 
peste hotare, sintem cei din
ții care se bucură de succe
sele acestui ambasador ex
traordinar și, citind extra
sele din presa străină, în
cercăm satisfacția ci noi am 
descoperit de mult farmecul 
inegalabil al unei formații 
in fața căreia specialiștii de 
pe toate meridianele criticii 
își scot acum, cu respect, 
pălăria.

Remarcabil act de cultură, 
săptămina teatrului nostru 
— ediția 1973 — s-a consu
mat deja sau de-abia ur
inează sa aibă loc, depinde 
cărei embleme ne-am încre
dințat anume simpatia. Tot 
ce vrem este ca încăpătoa- 
rea. luminoasa, bine aerisită 
casă locuită de Artă și de
reticată minuțios cu acest 
prilej, sa mențină sus pla
cheta exigenței și după a- 
ceea, neîngăduind nici plic
tiselii, nici indiferenței, nici 
altor asemenea coroziuni 
sufletești să-și facă vreo
dată loc între scenă și stal.

EVENIMENTE

(Vrmar» din pag. /)

ducției globale cu 4.6 la eută, a 
producției-marfă cu 6.2 la sută, 
iar a pieselor de 6ch:.mb cu 21.3 
la sută, vorbește despre hărni
cia și priceperea lăcătușilor, 
strungarilor, turnătorilor, sudo
rilor de la Tehnoutilaj.

— O caracteristică a fabrici
lor odorheiene. sublinia tovară
șul Endre Iakab, secretarul co
mitetului U.T.C.. e^te tinerețea. 
In general, sint unități noi și 
chiar dacă unele ființează mai 
de mult dezvoltarea lor in ul
timii ani. a necesitat recruta
rea a mii de tineri muncitori. 
Calificați la locul de muncă și 
prin școlile profesionale, ei de
pun eforturi pentru a se înca
dra în ritmul mereu mai acce
lerat al producției, impus de 
sarcinile sporite ale industrie: 
moderne. Această notă este spe
cifică și colectivului nostru. De 
aceea, preocupările organizației 
de tineret, evidențiate de altfel 
de programele noastre de acti
vitate. se subordonează conști
entizării uteciștilor tineri asu
pra valorii lor sociale, necesită
ții participării plenare printr-o 
conduită ireproșabilă în muncă 
și societate, la dezvoltarea și 
perfecționarea ei.

Cursurile de ridicare a califi
cării, organizate în colaborare

ed biroul personal și invâțâmir.r, 
la care participă 174 de tineri, 
antrenarea tuturor uteciștilor la
concursurile profesionale fi ex
tinderea acestor forme de mobi
lizare Ia studiu la sudori sr 
turnători. invitarea tinerilor 
muncitori la activitățile clubu
lui inginerilor și tehnicienilor 
pentru a-: anti

cele destinate cunoașterii de că
tre tineri a politicii partidului 
nostru, a «arcinilor economice 
ale întreprinderii. Afișele și 
gr«f. -ie inii Ini te în secții, emi
siunile dir.. cadrul clubului ti
neretului. gazeta „Tineretul și 
producția", oglindesc stadiul e- 
fortului pentru respectarea an

na la mișcarea- gajamentelor.

MAI IUTE, MAI BINEr

MAI MULT
de inovații și raționalizări, par
ticiparea la muncă patriotică 
pentru executarea unor obiecti
ve de interes obștesc, cum ar 
fi plantarea puieților în pădu
rea Viroag. amenajarea locurilor 
de agrement de la Fîntîna să
rată și Sejke. a bazei sportive 
proprii, sint citeva dintre acțiu
nile înscrise in agenda organi
zației U.T.C.. realizate ori în 
curs de realizare. Alături de 
ele, cu termen permanent, sint

— La mine, in secția cazange- 
rie — mărturisea maistrul Iuliu 
Lazăr, șeful secției — muncesc 
foarte mulți tineri. O apreciere 
generală, dacă im: cereți, asu
pra comportării lor este aceea 
că în orice situație s-ar ivi, 
putem să ne bizuim pe munca 
lor. Ca să completez tabloul 
pe care vreau să vi-1 infățișez, 
vă informez că in primele pa
tru luni ale anului nu s-a înre-

gistrat nici un rebut și am pro
dus peste plan 150 palete con
tainere. 19 crinte inoxidabile și 
o bandă transportoare.

400 coșuri pentru lapte peste 
plan, • au raportat la 6fîrșitul 
lunii aprilie, tinerii din secția 
navete. In dreptul fotografiei 
care reprezintă întregul colectiv, 
afișată la gazeta „Tineretul și 
producția-; scrie : ..Sint exem
plu de disciplină în muncă“. 
îi caracterizează grija pentru a 
asigura produselor o calitate 
superioară în condițiile unei 
productivități sporite. Cunoscînd 
sarcinile âe producție ale sec
ției, s-au chemat la întrecere pe 
grupe, echipe și pe schimburi, 
realizind lună de lună impor
tante depășiri de plan. Adam 
Dezideriu. Zoltan Hozo, Zoltan 
Kiss, Dionisie Pall, Adalbert 
Bartha, Ferencz Pall, Deneș 
Varga, Karol Laszlo. Gavril 
Simo sint cițiva din tabelul de 
peste 250 uteciști, care își de
pășesc zilnic normele, care în
suflețesc hotăririle luate de ei 
în adunările generale. Sint cîți- 
va dintre cei care prin activi
tatea lor au adus organizației 
în anul trecut drapelul U.T.C. 
și care sint hotărîți să acțione
ze și mai energic pentru per
fecționarea lor profesională, 
pentru formarea lor ca oameni 
și comuniști.

O anchetă despre căminele 
muncitorești, despre cum arată, 
cum sint îngrijite și ce înseam
nă pentru tinerii lor locuitori, 
pentru acei băieți și pentru acele 
fete atrași de mirajul marilor fa
brici părăsind febrile lumea sa
tului lor, și la fel de fe
brili căutînd lumea, pentru ei 
încă necunoscută sau extrem de 
complicată, a marilor și micilor 
orașe, o anchetă deci în același 
timp și despre dificultățile inte
grării, și despre modificările sau 
vitalitatea unor mentalități, dar și 
despre înțelegerea a ceea ce re
prezintă noua situație de munci
tor și de orășean, o astfel de an
chetă este cred un eveniment 
stimabil în istoria mai deloc agi
tată a programului pentru tine
ret. Și-mi fac datoria, în această 
rubrică săptămînală, să remarc 
înainte de orice seriozitatea și 
profesionalitatea anchetei semna
te de Vartan Arachelian.

Fără să fi dat răspunsuri com
plete la tot ceea ce și-a propus 
sau a reieșit din alăturarea sau 
confruntai ea mărturisirilor tineri
lor căminiști, fără să fi numit 
cu gravitatea cuvenită responsa
bilitățile uitate sau eludate, mul- 
țumindu-se cu chemări și îndem
nuri la o mai atentă și o mal 
promptă preocupare adresată or
ganizației de tineret și conduce
rii fabricilor, ancheta lui Vartan 
Arachelian a reușit totuși, e u- 
devărat că pe un ton cam senti
mental, să atragă atenția asupra 
stării actuale a cîtorva cămine 
muncitorești și a cîtorva tineri 
căminiști. Întârziind cam mult in 
artificiala și de aceea neconclu
denta opoziție dintre fetele care 
păstrează curățenia în odăile lor 
și-fi cumpără aparate de radio în 
comun, și băieții care nu se în-

vrednicesc nici măcar să 
clanța ușii, ancheta și-a 
în cele din urma măsura capa
bilă să demonstreze, chiar dacă 
insuficient de convingător — lip
sind, cum spuneam, cealaltă par
te, lipsind adică factorii respon
sabili, tovarășii îndreptățiți să 
îndrume și eventual să ajute —, 
că greul cel mare apasă pe ume
rii acelor băieți și acelor fete, că 
ei singuri sînt datori să-și gă
sească timpul, maturitatea și mij
loacele de a transforma căminul 
dintr-un dormitor mai mult sau 
mai puțin agreabil, dintr-un loc

repare 
regăsit

CRONICA

de trecere în care se aruncă sti
clele goale de băutură, intr-o 
casă a lor, intr-un loc unde să fi 
dispărut pentru totdeauna frica 
de a fi jefuit, dar și indiferența 
fața de viața vecinului de culoar 
sau de odaie. Este inutil de ar
gumentat ctt de folositoare pot fi 
aceste anchete — desigur, atunci 
cînd sint duse pînă la ultimele 
lor consecințe, cind se indică cu 
claritate răspunderile și cind se 
rostește fără sfială adevărul, cura 
s-a petrecut întrucitva și în cazul 
anchetei transmisă sub genericul 
„Tinerii despre ei înșiși" — pen
tru tinerii ascultători și privitori, 
pentru toți cei implicați intr-un 
fel sau altul în fericita prosperi
tate și înțelegere pe care o dez
văluie privirea cinstită și curajoa
să a adevărului vieți: tinerei ge
nerații...

N-am mai mut prilejul în ul
timele două iăptămiru să comen
tez nici .Serile pentru tineret", 
dar firește ci ele continui în

același anonimat monoton și 
quasi-desăvirșit de pînă acum, cu 
tendințe de înviorare mereu cău
tate și găsite în probabilul eve
niment al nevinovatelor prelegeri 
despre bunele maniere. N-aș fi 
pomenit despre aceste seri dacă 
în trecuta săptămina n-aș fi ur
mărit o emisiune festivă de vet- 
suri; lucru rar aci și prin nimic 
deosebit de obișnuitele momente 
lirice transmise pe celălalt pro
gram al televiziunii. Fără îndo
ială că nu asta contează cel mai 
mult, ci mai vechea și evident 
uitata speranță sau poate promi
siune că măcar intr-un spațiu le
jer de transmisie ca cel al „Seri
lor pentru tineret", ocupat de nu
meroase improvizații, s-ar putea 
face mult mai mult pentru tine
rii creatori, fie chiar, cum s-a în- 
tîmplat atît de rar și de nesem
nificativ, invitîndu-i la dezbateri, 
oferindu-le posibilitatea realiză
rii unor reportaje, prezentîndu-le 
cărțile sau filmele și spectacolele 
etc., etc. N-ar fi un simplu gest 
de curtoazie — nu gesturile de 
curtoazie nasc evenimente —,; 
normal și acesta la o cercetare 
mai cuviincioasă, ar fi și o do
vadă că programul pentru tineret 
și-a regîndit sau w va regîndi 
pînă la amănunte atitudinea față 
de tineret tn general, și, totoda
tă, țață de tinerii creatorii. Dar. 
fiindcă a cemt vorbă, ai nu ut- 
tăm ci artă-seeră. după mai 
multe țeptămini de absență, poe
tul fi ziaristul Adrian Făunescv 
semnează primul număr al noii 
serii -Revista literara TV*. Nu 
cred ci ne împiedică nimic să I 
‘penăm că ca fi un eveniment al 
începutului unei noi săptâmirv. 
de televiziune.

CONSTANTIN STOICIU
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FOTBAL
REZULTATELE 
DIVIZIEI B

RECORD DE
MECIURI EGALE

• SPORTUL STUDENȚESC-STEAUA 0—0
Cei 35 000 de spectatori, prezenți pe stadionul ,.23 August", 

au fost dezamăgiți de primul meci al cuplajului bucureș- 
tean, încheiat, de altfel, cu un scor alb. O panidă plic
tisitoare. desfășurată într-un ritm lent și în care au abun
dat duritățile.

• JIUL-UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1
Jocul de la Petroșani a avut un început frumos, cu faze 

spectaculoase la ambele porți. Studenții cMioveni tu des
chis scorul prin fundașul central Bădin, în min. 20. iar 
Naidin (min. 31) a adus egalarea pentru gazde. După pauză, 
ritmul jocului a scăzut. Accidentat, Oblemenco a fost înlo
cuit cu Bălan.

• F. C. ARGEȘ-STEAGUL ROȘU 1—1
Spre sa.tisfacția piteștenilor, Dobrin și-a făcut o reintrare 

frumoasă, semnînd primul gol al partidei chiar în min. 7. 
în continuare, el și-a servit coechipierii cu multe mingi 
utile. Totuși, F.C. Argeș n-a reușit nici de data aceasta să 
treacă de brașoveni, care au egalat prin Balint (min. 28) și 
au plecat cu un. punct de la Pitești.

• „U"-CLUJ—C.F.R. CLUJ 2—2
Derbiul clujean a atras un număr mare de spectatori pes

te 25 000, care au urmărit o întrecere fotbalistică viu dispu
tată, cu multe acțiuni interesante și care s-a încheiat cu 
un rezultat echitabil, de egalitate. Ău înscris Roman, auto
gol, M. Bretan a egalat (min. 45), după pauză Mureșan n 
adus din nou conducerea pentru studenți (min. 49) și Tegean 
a pecetluit scorul final de 2—2.

• F. C. CONSTANȚA-PETROLUL 0—0
O partidă anostă, de un nivel tehnic mediocru, cu o do

minare sterilă a gazdelor.

• S. C. BACAU-U.T.A. 0—0
O partidă cu multe situații de gol ratate de ambele for

mații.

• A.S.A. Tg. MUREȘ-C.S.M. REȘIȚA 2—0
In fine, formația pregătită de Bone a reușit să obțină o 

victorie clară, prin golurile înscrise de Caniaro (min. 63) și 
Mureșean (min. 73).

Seria I. Șantierele Navale Ol
tenița — C. S. Tfrgoviște 2—0. 
Gloria Buzău — Politehnica 
Iași 2—1. Metalul Piopeni — 
Știința Bacău 2—0. Progresul 
București — Metalul București
1— 1. Progresul Brăila — Chimia 
Rm. Vîlcea 2—0, F. C. Galați — 
C.S.U. Galați 1—0. Ceahiăul 
Piatra Neamț — Dunărea Giur
giu 5—2. C.F.R. Pașcani — Del
ta Tulcea 1—0.

După 23 de etape, pe locul I— 
Politehnica Iași (30 puncte). Pe 
locul II — Metalul București 
(28 p.).

Seria a Il-a. Olimpia Satu- 
Mare — Metrom Brașov 4—1, 
F. C. Bihor — Olimpia Oradea
2— 1, C.F.R. Arad — Minerul 
Anina 2—0. Electroputere Cra
iova — Metalul Drobeta-Tumu 
Severin 2—1, C.F.R. Timișoara 
— Politehnica Timișoara 0—3, 
Corvinul Hunedoara — Meta
lurgistul Cugir (aminat), C.S.M. 
Sibiu — Nitramonia Făgăraș 
1—0, Minerul Baia Mare — Glo
ria Bistrița 1—0.

In clasament, după 23 de 
etape conduce Politehnica Timi
șoara (31 p.). Pe locul doi — 
F. C. Bihor (30 p.).

Sesiune a Comitetului
Executiv al F.I.F.A

executiv al• Comitetul 
Federației Internaționale de 
Fotbal se va întruni la 
mai în orașul Leipzig din 
R. D. Germană, în prezența 
Președintelui F.I.F.A., Stan- 

*y Rous. Această sesiune 
(a 18-a) este prima organi
zată, într-o țară socialistă. 
Pe ordinea de zi a lucrări
lor sînt înscrise diverse pro
bleme privind, între altele, 
organizarea turneului final 
al viitorului campionat mon
dial. statutul fotbaliștilor a- 
matori, calificarea fotbaliști
lor pentru Jocurile Olimpi
ce, participarea Republicii 
Populare Chineze la activita
tea Federației Internaționale 
de Fotbal. Cu prilejul sesiu
nii de la Leipzig, delegatul 
Columbiei, Alfonso Senior, 
va ’prezenta candidatura ță
rii sale pentru organizarea 
Campionatului Mondial din 
anul 1986. După cum se știe, 
următoarele trei turnee fi
nale ale Cupei mondiale vor 
avea loc în R. F. Germania 
(1974), Argentina (1978), Spa
nia (1982).
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FINALA
PE ȚARĂ A

Anul acesta, la startul prestigioasei competiții sportive au fost prezenți două milioane de tineri

La cea de a Vl-a ediție, com
petiția cu cea mai largă partici
pare de masă a tinerilor din 
țara noastră — Crosul tineretu
lui — și-a demonstrat din plin 
marele rol pe care îl ocupă în 
depistarea și afirmarea celor 
mai talentați sportivi, viitori re
prezentanți în competițiile spor
tului de performanță. De pe a- 
cum se dovedește acest lucru 
prin aceea că mulți dintre ciști- 
gătorii edițiilor precedente au 
ajuns în elita atletismului ro
mânesc. Cei 480 de finaliști de 
la Arad, prin dîrzenia cu care 
și-au disputat șansele ocupării 
unui loc pe podium, dirzenie 
demonstrată și prin aceea că la 
unele categorii ciștigătorii au 
putut fi cunoscuți abia pe ulti
mii metri, atestă că în fazele 
premergătoare selecția ca și 
pregătirea pentru concurs s-au 
îmbunătățit foarte mult. Discu- 
tînd cu prof. Șerban Nițescu, 
care i-a însoțit pe reprezentan
ții județului Bacău, in afara 
aprecierii modului în care mu
nicipiul Arad și-a onorat calita
tea de gazdă, interlocutorul sub
linia că rezultatele obținute cu 
acest prilej, valoric mult mai 
ridicate decît în anii precedenți, 
se datoresc tocmai creșterii 
considerabile a numărului de 
participant in fazele de masă, 
creștere stimulată și ca urmare 
a măsurilor luate de către con
ducerea de partid în primăvara 
acestui an. De altfel, la startul 
acestei ediții s-au prezentat a- 
proape 2 milioane de tineri.

Duminică, 13 mai. locuitorii 
municipiului Arad au trăit o au
tentică zi de primăvară : a spor
tului și tinereții, a muzicii, prin 
debutul manifestărilor prilejuite 
de festivalul ..Primăvara ară- 
deană**. în prezența a zeci de 
ntii de spectatori din oraș, ali
niați pe traseul pe care urmea
ză să se desfășoare competiția, 
președintele de onoare al Comi
siei de organizare, tovarășul Li- 
viu Derban, secretar al Comite-

tului județean al P.C.R. și pre
ședinte al C.J.E.F.S., primește 
raportul. Aliniați în piața din 
centrul municipiului. emoția 
concurenților se află in apro
pierea momentului final. între
cerea propriu-zisă este preceda
tă de crosul celor peste 15 000

800 m. înaintea consemnării nu
melor celor care în acest an 
și-au văzut încununate efortu
rile prin urcarea treptelor pe 
podiumul cîștigătorilor, se cade 
să mai adăugăm prezența inedi
tă la întrecere a veteranilor 
care ani în șir și-au legat nu-

Campionii ediției 1973
Cat. 15—16 ani fete, 800 m — Rus Iolanda. județul Cluj ; 

cat. 15—16 ani băieți 1500 m — Dinu Victor, județul Pra
hova ; cat. 17—19 ani fete 1 000 m — Iancu Ecaterina, jude
țul Prahova : cat. 17—19 ani băieți 2 000 m — Voaideș Con
stantin, județul Bacău ; cat. peste 19 ani fete 1 000 m — Chicio- 
ra Mihăiță, județul Bacău ; cat. peste 19 ani băieți 3 OOo m — 
Gruia Dorel, județul Timiș.

Clasamentul pe județe : locul 1 — județul Prahova 192 p. 
Locul 2 — Județul Bacău 239 p. Locul 3 — județul Hunedoara 
292 p.

de tineri din Arad, pregătind 
astfel atmosfera de veritabilă 
întrecere și sărbătoare, in ace
lași timp.

Primii concurenți care se ali
niază la start sînt tinerele fete 
din cadrul categoriei 15—16 ani. 
care au alergat pe distanța de

mele de victoriile și prestigiul 
sportului din țara noastră. „Ti- 
nerii“ veterani, unii dintre ei 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului — Dumitru Tilmaciy, 
lor. Baboie. Ion Tărtâreanu etc. 
— de mult trecuți de 50 de ani, 
au demonstrat tuturor celor

prezenți inegalabilele virtuți pe 
care omul și le poate însuși prin 
practicarea sportului, iar aplau
zele culese nu au fost altceva 
decît cel mai sincer omagiu 
adus celor pentru care vîrsta 
nu a fost niciodată un obstacol. 
La capătul celor 2 000 de metri, 
distanța parcursă de veterani, 
ca și cînd ar fi fost vorba doar 
de cîțiva metri, i-am solicitat 
câștigătorului ei, Dumitru Tîl- 
maciu, cîteva cuvinte la adresa 
finalei din acest an : „Concu- 
renții pe care i-am urmărit as
tăzi. mi-au făcut o foarte bună 
impresie. Mulți dintre ei, dacă 
vor persevera și sînt con
vins că foarte mulți îmi vor as
culta sfaturile, vor ajunge să ne 
depășească pe noi, cei mai în 
vîrsta. Este, de fapt, o cerință 
nu numai a țării și a partidului 
nostru pe care noi le-o adresăm, 
dar ea este impusă de înseși 
performanțele sportive pe plan 
mondial. Felicit, de asemenea, 
pe gazde care prin tot ceea ce 
ne-au oferit, 
au organizat 
mine m-au 
dreptul14.

prin felul în care 
această finală, pe 

emoționat de-a

ION DANCEA

Ieri, pe Republicii
C. STAN

nou record mondial

la 10 km marț

• Duminica dimineața, în 
cadrul unei tentative efec
tuate pe pista Stadionului 
Republicii din Capitala, atle
tul Constantin Stan (de la 
clubul P.T.T.), a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 10 kilometri marș, cu tim
pul de 41’29”2 10. Vechiul re
cord, deținut de G. Panikin 
(U.R.S.S.) și P. Frenkel (R.D. 
Germană) era de 41’35”.

Pe court-urile de tenis
• Turneul internațional 

de tenis de la Bournemouth 
s-a încheiat cu victoria ita
lianului Adriano Panatta, 
care l-a întrecut în finală cu 
6—8, 7—5, 6—3, 8—6 pe jucă
torul român Ilie Năstase.

Adriano Panatta se revan
șează astfel pentru cele trei 
Infringed suferite în fața lui 
Ilie Năstase, nî finalele 
recentelor turnee de la Bar
celona, Madrid și Florența.

în finala probei de dublu 
bărbați, cuplul Ilie Năstase 
(România) — Juan Gisbert 
(Spania) a învins cu 6—4, 
8—6 perechea Ion Tiriac 
(România)—Adriano ~ 
(Italia).

Proba 
revenit 
Virginia 
cu 6—4, 
nută cu 
(Australia).

Panatta
de simplu femei a 
tenismanei engleze 
Wade, învingătoare 

6—4 în finala susți- 
Evonne Goolangog

în amfiteatrele sportului universitar
■

ot numeros. Rezultatul final : 9—9 (9—3) un egal [ 
reflectă bine jocul de ieri al celor două echipe. I 
st realizate, la Steaua de Durbac (două lovituri • 

r ce>e aie gnvițenuor ce j îouieac ■ 
arbitrat mulțumitor Dragoș Gri- I

I

I

• VOLEI

acTualifiileu

„Turneul capitalelor

• RUGBI: Fără surprize
Partida care a polarizat duminică atenția amatorilor de rugbi 

din Capitală s-a desfășurat pe terenul Ghencea intre Steaua, 
lidera clasamentului, și Grivița Roșie. întâlnirea, influențată de 

‘ și starea terenului, a fost disputată, ambele echipe apli- 
1 tactici diferite. Militarii au acționat grupat, in timp ce 

gririțenii au câutat să valorifice cit mai bine contraatacurile 
I rapide. Meciul, in general, a plăcut, dar ne-am aștepta: la ceva 

mai mult de la steliști care au o echipă mai rutinată și bene
ficiază de un lot numeros. Rezultatul final : 9—9 (9—3) m» pm! 
echitabil, care t___ .2 ‘ ;___ 1 __ __ ____
Punctele au fost realizate, la Steaua de Durbac (două lov*..aJA 
de pedeapsă și un dropgol), iar cele ale grivițenAor de Țibuleac 
(trei lovituri de pedeapsă). A 4 ' ' 
gorescu.

Tot în Capitală, Vulcan a întHnit pe teren propriu echioa 
constănțeană Farul. PraCticînd un joc sub așteptări metalurgiș- 
tii au pierdut cu 3—13.

Simbătă, 'după amiază, pe terenul din incinta Complexului 
sportiv Tei, Sportul studențesc a „capotat” in fata lui Dinamo 
cu scorul 0—10, după' un joc bun a] dir.amoviștilor.

tn țară : CjS.m. Suceava-Universitatea Timișoara ; 6—13 ; Po
litehnica Iași-Gloria 14—6: C.S.M. Sibiu-Știința Petroșani 0—0’ 
Rulmentul Birlad-Precizia Săcele : 9—3.

GABRIEL FLORE.A
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I

Mii de studenți bucureșteni
sitatea București, Vasile Bor.- 
taș. pe stadionul central a ur
mat o demonstrație de grație 
a fetelor, care au prezentat un. 
program de exerciții cu mingi. 
Țoate terenurile bazei au fost, 
apoi, asaltate de studenți, ve- 
niți sâ-i încurajeze pe cei mai 
buni reprezentanți ai lor in 
competițiile de atletism, hand
bal, volei, baschet, fotbal, ca
notaj pentru desemnarea cam
pionilor. în ciuda timpului rece 
și ploios, întrecerile au fost viu 
disputate și au relevat buna pre
gătire fizică și tehnică a stu
denților. Am notat, cu acest 
prilej, cîteva nume ale unor 
studenți cu frumoase rezultate: 
Micșunica Mihai, Ion Iovănes- 
cu, Ion Stoenescu, Ida Weiss — 
(atletism), ale echipelor f'jmi? 
nine de la facultățile de Mate
matică (baschet) și Chimie 
(handbal), ale formațiilor de 
baschet și handbal masculin de 
la Drept. Buna lor comportare, 
precum și nivelul general de 
pregătire a tuturor participant 
ților sintetizează eforturile co-» 
mune ale catedrei de educație 
fizică și comisiilor sportive ale 
A.S.C. în atragerea la practica
rea exercițiilor fizice și spor* 
tului a tuturor studenților. Sub 
deviza „Fiecare student — par
ticipant la cel puțin una 
ramurile sportive4*, catedra 
specialitate a Universității

• ZIUA
SPORTULUI 
DE MASĂ

or-„Ziua sportului de masă“, 
ganizată simbătă și ieri pe mai 
multe stadioane din. Capitală, 
ă fost dominată de o serie de 
acțiuni de amploare rezervate 
studențior, care au petrecut ore 
plăcute în aer liber, întrecîn- 
du^-se la diferite discipline spor
tive. A fost un reușit prolog la 
întrecerile complexului „Sport 
și sănătate*4, ce se va inaugura 
peste puțin timp, ca urmare a 
sarcinilor trasate de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea mișcării sportive îri 
institute, școlile de toate gra
dele. instituții și întreprinderi.

Poposind la Complexul spor
tiv Politehnica (Regie, am avut 
prilejul să urmărim o frumoa* 
să serbare, punctată de o suită, 
de demonstrații și jocuri atrac
tive, desfășurate într-o atmo
sferă entuziastă. Peste 2 000 dej 
studenți și studente de la In
stitutul Politehnic au ținut să. 
marcheze încheierea anului? 
sportiv universitar și de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
printr-o amplă manifestare ti
nerească. Programul sportiv a 

i ansamblu de 
it din aproape 

din anul I, 
Ciuli.
spec- 
exer-

1
echipe, oferind dispute 
nante. încheiate cu unele 
tate remarcabile. Protagoniștii 
au fost selecționați din c?i aproa
pe 10 000 de participant la în
trecerile preliminare, organiza
te pe ani de studii și facultăți, 
la începutul sezonului de primă
vară. Dintre cele mai bune re
zultate, notăm : Adrian Ispas 
(Mecanică) 11,5 pe 100 m.. Paul 
Stancu (T.C.M.) 5.84 m. la lun
gime, Valentin Roca (Energeti
că) 4’37” la 1 500 m., A. Lunțaș 
(Energetică) 10,50 m. la arunca
rea greutății. Gabriela Dan 
(Chimie) 13’’6/10 la 100 m.. Voica 
Borac (Electrotehnică) 9,51 m. 
la greutate. Mariana Stancu 
(T.C.M.) 4,30 m. la lungime.

M. LERESCU

SĂRBĂTOARE

pasio- 
rezul-

„Cursa Păcii"
• După 4 zile de întrecere, 

în „Cursa Păcii*4 conduce ci
clistul polonez Rysoard 
Szurowski — 8h49’47”. urmat 
de Jiri Mainus (Cehoslovacia) 
la 2’064‘, Petei* Matușek (Ce
hoslovacia) la 2’13”. Primul 
dintre eoncurenții români 
este Theodor Vasile, pe lo
cul 17, la 3 38”. Clasamentul 
pe echipe ; 1. Cehoslovacia ; 
2. Franța la 1’03” ; 3. Bel
gia la 1’56” ; 4. Polonia la 
2’09” ; 5. Italia la 4'08” : 6. 
U.R.S.S. la 4’51”. Echipa Ro
mâniei ocupă locul 11, ia 
8’58”.

SPORTIVA
IN TEI

la juniori
Aflate în preajma unor importante competiții internaționale,

— Jocurile Balcanice și Campionatele Europene. — loturile re- 
. publicane de volei juniori (băieți și fete) au susținut o primă 
f verificare... oficială, cu o serie de echipe de peste hotare. T.mr 

de trei zile, In sala „Constructorul- din Capitală - - I
• „Turneul capitalelor44 la volei, reunind patru echipe femfrnne si | 
Itrei formații masculine, reprezentind orașele Moscova, Praga.

Varșovia și București. Acestea au fost de fapt, selecționatele ta- I 
rilor respective care se pregătesc pentru „europenele- de juniori I 
din Olanda. Se poate spune că această confruntare a constituit 1 
o utilă verificare a potențialului tinerelor speranțe ale voleiului 
nostru. .

Jocurile masculine au fost viu disputate, rejinînd atenția prin 
dîrzenia și fazele spectaculoase create de tinerii volețbalisV. ..Ca- 

_?. .L'.j s-au remarcat Păușescu. Gilnther.
Enescu și Marinescu, au terminat învingători, cucerind pentru 
a doua oară, consecutiv, trofeul pus în joc. Amintim că ar.ul rre- 

• cut au ocupat locul I în turneul desfășurat la Moscova. Ieri, 
în ultima zi a competiției din sala „Constructorul-, echipa noas
tră a întrecut cu 3—1 selecționata Varșoviei. O evoluție bună 
au avut în ultima zi de concurs și tinerele noastre voleiba
liste. reușind să întreacă selecționata Moscovei, care pornea ca 
favorită. După ce au pierdut primul set. cu 11—15. sextetul nos
tru a jucat tot mai bine, cistigînd următoarele trei seturi, cu 
15—7. 15—13, 15—13. (M. L.)

• BOX: Campionii naționali
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 dîrzenia și fazele spectaculoase 

deții** noștri, din rîndui cărora 
Enescu si Marinescu, au tern
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la juniori
Finalele campionatelor republicane de box rezervate___ __

riilor de juniori au oferit numeroșilor iubitori ai sportului cu 
mănuși din Brăila dispute atractive în cele două gale din ultima 
zi a competiției. Dar iată numele tinerilor pugiliști care au 
cucerit centurile de campioni: juniori mici: Florei Zamfir 
(București) Paul Găbriceanu (Electroputere-Craiova) : Constan
tin Voinescu (Brăila) ; Paris Cosma (Cluj) ; Constantin Tingaru 
(Prahova) ; Gheorghe Rusu (Brăila) : Carol Hajnal (Oradea) : 
Andrei Pleșa (Caraș-Severin) ; Mircea Celcan (București) : Petre 
Andrei (București) ; Mircea Săndulescu (Argeș) : Petre Hudu- 
ceanu (București) ; juniori mari : Turan Rusip (Constanța) ; 
Niță Robu (Brăila) ; Alexandru Barbu (Galați) : Viorel Soro- 
ceanu (Iași) ; Nicolae Nicolaev (Galați) ; Damian Cimpoeșu 
(Brașov) ; Ion Răducu (Brăila) ; Ștefan Turcuș (Bihor) ; Costică 
Vasinoiu (Brăila) ; si Mircea Simion (București).

ION BALAURE

I
carego- I

I

I • HANDBAL : Rezultate scontate

(
Etapa de ieri a primei divizii de handbal s-a încheiat cu re
zultate scontate. Cu excepția meciului feminin din Capitală 
Progresul-Mureșul Tg. Mureș, terminat la egalitate. 10—10. in 
rest gazdele au terminat învingătoare. Iată și rezultatele teh-

I
nice, feminin : Constructorul Timișoara-Rapid 13—5. Universi
tatea Timișoara-Texiila Buhuși 19—8, Rulmentul Brașov-Voința 
Odorhei 11—6 : masculin : „U“ Cluj-Dinamo Brașov 14—8. Min- 
aur Baia Mare-Politehnica Timișoara 21—14. Dinamo București- 
Voința București 15—13. Astăzi, pe stadionul „Tineretului44 din 
Capitală se dispută în cuplaj, de la ora 17. derbiurile Universi
tatea Bucuresti-I.E.F.S. (fete) și Universitatea Bucuresti-Steaua 
(băieți).
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Undeca, în această grămadă se zăsețte... balonul ocol. (Fază din 
intilnirea de rugbi Steaua — Gricita Roșie .

Foto: X. ALEXANDRU

fost deschis de un 
gimnastică, alcătuil 
1 000 de studenți 
condus de prof. Nicolae 
care a încîntat privirile 
ta tori lor prin reușitele 
ciții prezentate pe gazonul ver
de. în două reprize. în conti
nuare. reprezentanții facultăți
lor Institutului Politehnic au 
participat la finalele concursu
rilor de atletism și jocurile pe

Festivitatea de încheiere a 
nului sportiv universitar și 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a adunat ieri, 
în „arenele*4 Complexului stu
dențesc de la Lacul Tei mii de 
sportivi și susținători -din Facui- 
tățile Universității bucureștene. 
Manifestarea a fost inaugurată 
de parada studenților, un ade
vărat marș al entuziasmului și 
bucuriei tinerești, la care au 
participat reprezentanții tuturor 
facultăților. După cuvîntul con
ferențiarului Victor Ionescu, 
șeful catedrei de educație fizi
că și sport a Universității, care 
a prezentat o scurtă sinteză a 
activității sportive de ma
să a studenților, și salutul 
C.U.A.S.C.R.. transmit prin pre
ședintele U.A.S.C. din Univer-

de

din 
de 

______ _ ___ ____ a 
adoptat măsura repartizării ca
drelor sale direct la facultăți, 
în mijlocul studenților. S-a reu
șit, astfel, o participare de ma
să a studenților în competiții 
comune cu întreprinderile (23 
August. Semănătoarea, I.F.A, 
și altele), cu studenții ✓ străini 
(„Cupa prieteniei44), interfâcul- 
lați (cupele ..Academician 4toi- 
lov*4. ..Nicola? Iorga“. ./Nicolae 
Titulescu44 ^.Mărțișorului" etc).

R. VASILE

important • ciîn comerț, dar 
se face.

— Firi si 
a<a-zise talente 
zintă in diverse 
plan județean sau național — 
intervine profesorul Toader 
Anghel, președintele asociației 
— am insistat și insistăm pen
tru eliminarea reținerilor celor 
așa-ziși „nechemați" pentru 
sport. Confruntindu-și forțele, 
ambițiile și talentul cu adver
sari de talia lor, in echipe sau 
individual, cîștigă încredere și 
cu asta rine și pasiunea pentru 
mișcare.

Preocupări pentru dezvolta
rea sportului am întîlnit și la 
organizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive de la Gornești, Mier
curea Nirajului, Sîngiorgiul de 
Pădure, Brîncoveneșri. Grebeniș, 
Sârmaș unde efortul, străda
niile comune nu se conjugă 
doar pentru a alcătui o echipă 
de fotbal la nivelul centrului 
de comună, ci printr-o partici
pare de masă la competițiile or
ganizate. La Rîciu, tovarășul 
Petru Cioloboc, contabilul șef al 
C.A.P.. ne mărturisea că în
tr-o plenară a comitetului co
munal de partid s-au stabilit 
responsabilități pe unitățile eco
nomice din comună pentru a 
sprijini activitățile sportive or
ganizate de asociație și organi
zația de tineret. „Chiar dacă în 
C.A.P. lucrează, relativ, puțini 
tineri, acest lucru nu constituie 
hrt motiv ca să nu auzim ape
lurile uteciștilor din comună, 
căci ei sînt de fapt copiii ori 
frații membrilor cooperatori și 
care răspund cînd se impune, 
chemărilor noastre pentru reali
zarea planurilor de producție. 
Toți punem umărul ca hotărî- 
rea plenarei C.C. al P.C.R. să 
devină realitate și la noi, ca 
rezultatelor de piuă acum să le

neglijâm acele 
care ne repre- 
competiții pe

adăugăm altele și mai valoroa
se.

SE
CIND PREOCUPĂRILE 

REDUC DOAR LA VORBE 
Șl BUNE INTENȚII

OAMENI CARE NESOCOTESC 
REGLEMENTĂRILE 

IN VIGOARE

Am întîlnit însă și situații 
care contrastează flagrant cu 
cele descrise mai sus, localități 
în care preocupările se reduc 
doar la vorbe și bune intenții. 
La Ceaușul de cîmpie, tovară
șul Csaba Lazăr, secretarul co
mitetului U.T.C. se lăuda cu o 
echipă de fotbal. Aici, teren de 
joc se cheamă o suprafață cu

Dezvăluind preocupările aso
ciației sportive din Sintena de 
Mureș, profesorul Emil Cormoș. 
președintele asociației, ne rela
tează : ..Am avut tradiție la mai 
multe discipline sportive și sus
țin și acum că tinerii doresc să 
practice sportul. Excepțind școa
la. unde există bază materială 
și se desfășoară o activitate 
cit de cit corespunzătoare, ac
centuez că organele locale sint 
refractare la dorințele și

justifică atitudinea lor în fața 
cetor care conduc destinele 
ooștei in aceasta comună. O 
expresie a indiferenței este și 
starea deplorabilă ir. care zac. 
pradă intemperiilor, materialele 
provenite din demolarea, anul 
trecut, a fostului cămin cultural,

‘ * MIWcind ele ar putea fi folosite 
diferite amenajări sportive.

NU O ACTIVITATE DE... 
CAMPANIE - 

CI PERMANENTA !

neca-
Tendința de a face din spor

tul de masă un deziderat al

DE CE ÎN UNELE
LOCURI SE POATE

iarbă pe care, curios, și în 
zile cu soare, băltește apa. în 
rest nici un indiciu că în pri
măvara aceasta ar fi fost vreo 
activitate pe „stadion44. ..Avem 
dificultăți — se scuza interlo
cutorul — cu terenul de fotbal, 
deoarece trebuie să săpăm 
circa 200 m șanț4*. „Dacă tre
buie, de ce nu se execută lu
crarea ?** îl întrebăm. Cît pri
vește dificultatea nu cred că 
este așa mare în condițiile in 
care, m comună, sînt peste 150 
de uteciști. Dar o dovadă că 
aici se tratează superficial ac
tivitatea sportivă, că factorii 
responsabili nu se achită cum 
se cuvine de obligații e și fap
tul că popfcâria din satul Săbed 
„oficiază** serviciul de magazie 
pentru C.A.P.

dau unnoastre. Să vă 
în anul trecut am 

din campionatul

zurile 
exemplu : 
fost eliminați 
sătesc de fotbal pentru că nu 
am avut mijloace de transport 
pentru a ne deplasa la cîteva 
meciuri progamate-

înrrucît nu am reușit să luăm 
legătura cu nici unul din mem
brii comitetului comunal de 
partid sau ai consiliului popu
lar ne-am adresat tovarășului 
Alexandru Matyaș, secretarul 
comitetul de partid din C.A.P., 
și tovarășei Emma Farkaș, con
tabila șefă. Aflăm astfel că, 
„Inlrucît C.A.P. nu are echipe 
sportive și formații artistice nu 
pot rezerva nimic din fondul 
social cultura) acestor scopuri4*. 
Un răspuns care eludează regle
mentările în vigoare și care, nu

vîrfurilor. ușurînd evident sar
cina organizatorilor, se mani
festă și în alt fel. Anul trecut 
consemnam în ziarul nostru 
efortul tinerilor din Band pen
tru modernizarea bazelor spor
tive. Visul lor a devenit, azi, 
realitate. Tot realitate este însă 
și faptul că cetățenii comunei, 
nesocotind munca uteciștilor, au 
făcut din terenul de fotbal un 
loc de scurtare a 
iar terenurile de 
handbal din curtea 
sub cheje. în timp 
de gimnastică de la _ ___
este umbrit de „tirib’omba4 
suplinește lipsa de distracție a 
tineretului în zilele de tîrg și 
duminica. Secretarul comitetului 
U.T.C., Iuliu Bartha, și Gheor- 
ghe Ianoși, președintele aso-

ciației sportive, ne asigură că 
la Band există mișcare sportivă 
de masă, argumentîndu-și afir
mațiile cu locul al ViH-lea 
ocupat, anul trecut, de volei
baliste in etapa finală a Gupei 
tineretului de la sate. Nu con
testăm. meritul de atunci al fe
telor dih Band și nici dorința 
echipei de handbal de a se 
ridica, acum, la un nivel calita
tiv superior. întrebăm. însă, 
dacă participarea la Crosul ti
neretului a unui număr de 60 
sportivi corespunde noțiunii „de 
sport de masă44 cînd în comună 
sînt peste 500 de uteciști ? Care 
este destinația spațiilor și echi
pamentului rezervat activități
lor sportive dacă nu sînt folo
site in acest scop ? în această 
situație afirmația secretarului 
U.T.C., că din comitetul co
munal fac parte doi profesori 
de educație fizică, sună fals, 
dacă în zilele libere, sîmbăta 
după masă și duminica, nu se 
organizează activități sportive 
pentru tineret.

Se impune, deci, în unele lo
calități, la nivelul organelor lo
cale de partid, și de stat, o re
considerare a concepției despre 
sportul de masă, sprijinirea fac
torilor de organizare în atrage
rea la diferite forme de miș
care și exerciții fizice a unui 
număr cit mai mare de tineri și 
x! pentru a descoperi noi

pentru a forma un ti- 
viguros și sănătos pe 

imperativelor și sarci-

distanțelor, 
baschet și 
școlii sînt 

ce porticul 
școala nouă 

care

tinere 
talente, 
neret 
măsura 
nilor pe care partidul le pune in 
fața poporului în etapa actuală. 
Și aceasta nu este numai o sar
cină a organelor U.T.C. ci, în a- 
celași front — așa cum se sub
liniază în hotărîrea 
C.C. al P.C.R. — sînt 
să se înroleze, în arara ae 
școală, consiliile populare, uni
tățile economice din localitățile 
rurale, toate organizațiile de 
masă și obștești.

plenarei 
chemate 

afară de

„Cupa Davis’*
• Meciul dintre echipele 

de tenis ale S.U.A. și Mexi
cului (finala zonei nord- 
âmericane) a continuat cu 
proba de dublu, în care, pe
rechea americană Tom Gor
man, Erick van Diillen a în
vins cu 7—5, 12—14, 6—3, 6—4 
cuplul Vicente Zarazua, 
Raul Ramirez. Astfel, după 
ziua a doua, echipa S.U.A. 
conduce cu scorul de 2—1.

C. E. de gimnastică
• La Palatul sporturilor

din Grenoble au început 
campionatele europene mas
culine de gimnastică. Pe lo
cul intîi, la individual com
pus. s-a situat Viktor Kli
menko (U.R.S.S.) care-și păs
trează titlul cucerit, cu doii 
ani în urmă la Madrid. Iată 
ordinea primelor trei locuri 
în clasamentul final : 1. Kli
menko — .56,55 puncte; 2.
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
56,30 puncte ; 3. Klaus Koste 
(R.D. Germană) 55,70 puncte. 
Gimnastul român Dan Gre- 
cu s-a clasat al 10-lea (din 
60 de participanți) cu 54,55 
puncte. Campionatele conti
nuă cu întrecerile speciale 
pe aparate.

Schimb de delegații 
sportive intre 

U.R.S.S. și S.U.A.
• în următorii .*1 ani orga

nizațiile sportive dinJJ.R.S.S. 
și Uniunea atletică de ama
tori din S.U.A. vor face 
un schimb de delegații în 
următoarele discipline spor
tive : baschet, lupte libere, 
box, polo pe apă. gimnasti
că, at’etism, natație, sărituri 
în apă. tir. scrimă. Acordul 
a fost încheiat in cadrul con
vorbirilor de la Moscova, la 
care au participat directorul 
executiv ?1 Uniunii atletice 
de amatori, Allan Cassel, iar 
din partea sovietică — vice
președintele Comitetului pen
tru cultură fizică și sport de 
pe lîn?ă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S., Vladimir Co- 
val. și alte persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor — 
se spune* în comunicat — a 
fost exprimată dorința am
belor părți de a dezvolta 
schimbul de delegai snorti- 
ve în scooul întăririi colabo
rării sovieto-americane.

De asemenea. în următorii 
trei ani, se vor efectua 
schimburi de specialiști si 
antrenori d“ lupte libere, 
baschet, natație, atletism etc. 
în acord sînt prevăzute con
ferințe și simpozioane bilate
rale pe Probleme de medici
nă sportivă, fiziologie și bio
chimie

• Turneul internațional de 
polo pe apă (echipe de ju
niori), desfășurat la Sibe- 
nik, a fost cîstigat de selec
ționata Ungariei — 5 puncte, 
urmată de România si iu
goslavia — 3 puncte, Spania 
— 1 punct. în ultima zi a 
competiției echipele Româ
niei și Iugoslaviei au termi
nat la egalitate : 6—6 (1—1, 
2—2, 2—1. 1—2).
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Securitatea europeană

continentului,
a tinerei generații

0 idee cu ample
rezonanțe în rîndul

opiniei publice

de peste hotare
Patrioții cambodgieni 

au cucerit două poziții 
importante

Unități ale forțelor patriotice 
cambodgiene au cucerit, simbătă, 
două importante poziții aflate la 
numai 25 kilometri vest de Pnom 
Penh, alungind cele două bata
lioane lonnoliste care le ocupau- 
Una dintre poziții, Thamt Pon, 
este de o importanță majoră 
pentru controlarea șoselei nr. 4, 
care leagă Pncm Penhul de por
tul Kompong Som pe care sint

transportate echipamentul mili
tar și alte furnituri pentru garni
zoana lonnolistă din capitala 
cambodgiana.

Aviația S.U.A. și-a conții: ja: 
simbătă bombardamentele asu
pra Cambodgiei. se arată intr-un 
comunicat al Comandam entalui

I
I
III

Cele mai largi cercuri ale opiniei publice de pe continen
tul nostru urmăresc cu atenție desfășurarea lucrărilor reu
niunii multilaterale de Ia Helsinki în vederea pregătirii con
ferinței europene de securitate și cooperare. Este un lucru 
firesc și, totodată, semnificativ. Se vădește astfel cu preg
nanță adevărul fundamental că realizarea securității euro
pene — ca și rezolvarea altor probleme esențiale ale vieții 
internaționale — nu este și nu poate fi de resortul exclusiv 
al guvernelor, al diplomaților, ci constituie in primul rind 
cauza popoarelor, a maselor largi populare, * tuturor națiu
nilor interesate.

Una din trăsăturile definitorii ale epocii noastre este creș
terea considerabilă a conștiinței politice a popoarelor, a 
rolului și ponderii lor in determinarea evoluțiilor pe arena 
mondială ! de aici decurge covârșitoarea importanță a acțiu
nii unite, ferme a maselor populare de pretutindeni, chemate 
să-și spună cu vigoare cuvintu] pentru promovarea aspira
țiilor lor de pace, cooperare internațională și progres. Prin- 
tr-o vastă arie de manifestări — adunări și demonstrații de 
masă, colocvii, seminarii, dezbateri — cercuri dintre cele 
mai largi ale opiniei publice de pe continentul nostru, forțe 
sociale și politice tot mai diverse militează pentru înfăp
tuirea unui trainic și eficace sistem de securitate europeană, 
pentru statornicirea in Europa a unor relații bazate pe nor
mele fundamentale ale dreptului internațional, pentru res
pectarea și aplicarea de către toate statele și față de toate 
statele a principiilor independenței și suveranității națio
nale, egalității, stimei și avantajului reciproc, integrității 
teritoriale, abolirii forței și amenințării cu forța in relațiile 
internaționale, respectării dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără amestec dinafară. Asemenea 
ample forumuri ca adunarea de la Bruxelles a forțelor so
ciale și politice reprezentind opinia publică din toate țările 
europene, adunarea de la Helsinki a parlamentarilor euro
peni, reuniunile europene ale tineretului de la Snagov, Hel
sinki, Miinchen și Florența au reflectat cu vigoare hotănrea 
opiniei publice europene de a acționa, în sfera ei proprie 
de responsabilitate, pentru a determina instaurarea unei 
reale securități pe continentul nostru $i a unei fructuoase 
cooperări între toate țările europene. Este deosebit de sem
nificativ în acest sens și faptul că recentele manifestări pri
lejuite de sărbătorirea lui 1 Mai in diferite state europene 
au avut înscrise printre obiectivele primordiale afirmarea 
năzuinței înfăptuirii securității europene, cerința ca la Hel
sinki să se facă totul pentru realizarea efectivă a acestei 
năzuințe.

In primele rînduri ale luptei pentru pace, progres, inde
pendență națională, securitate și cooperare militează clasa 
muncitoare în frunte cu detașamentele ei politice — parti
dele comuniste, alte partide și organizații muncitorești. In 
direcția promovării ideii securității converg, de asemenea, și 
luările de poziție ale unor partide socialiste, ale unor lideri 
ai partidelor și mișcărilor catolice. In rindul forțelor sociale 
ce acționează pentru securitatea europeană se înscriu ma
sele țărănești, pături ft mijlocii ale populației, oameni de 
afaceri. Cu fermitate militează pentru cauza securității și 
cooperării tineretul Europei, vital interesat într-o eră de 
pace și construcție, în lichidarea oricăror surse de confla
grații cărora el, in primul rind. le aduce cele mai mari jertfe. 
Tinăra generație a continentului nostru se afirmă ca un de
tașament activ, cu un mare potențial in ampla mișcare pen
tru pace și securitate.

Problemele păcii, securității și cooperării europene, ale 
statornicirii unor relații noi care să asigure o pace îndelun
gată și o conlucrare fructuoasă intre toate națiunile conti
nentului reprezintă o platformă largă de cooperare, de unire 
a eforturilor pe plan național și internațional între organi
zații politice, sociale și culturale de cele mai diferite orien
tări. Construirea in Europa a unui sistem de raporturi in
tre popoare și de relații intre state'in care securitatea fie
căruia să fie, în același timp, securitatea tuturor constituie 
Un cadru adecvat afirmării intereselor naționale vitale ale 
fiecărui popor al continentului nostru, un țel fundamental 
al maselor largi populare din toate țările europene.

Pentru poporul român, care a cunoscut din plin urgia ce
lor două războaie mondiale și dictatul imperialist, problema 
securității europene, a statornicirii unor norme noi 
lății intre statele Europei este o problemă vitală, de 
esențial.

împreună cu masele populare, cu cele mai largi 
ale opiniei publice din toate țările Europei, poporul, 
tul român afirmă cerința imperioasă ca — pe baza . 
selor pozitive cristalizate — să se accelereze lucrările reu
niunii multilaterale de la Helsinki, treeîndu-se cit mai 
curînd, încă in această vară, la convocarea și desfășurarea 
cu succes a Conferinței de securitate și cooperare europeană, 
astfel ca aceasta să răspundă năzuințelor popoarelor con
tinentului nostru.

Preconizarea 

unei reforme 

a invățămintului 

in India
Tntr-o declarație făcută in 

orașul Mecmt, primul mi- 
oiMni al Indiei. Indira Gan
dhi. a subliniat că reformele 
preconizate de guvem in do
meniile sistemului educațio
nal și al celui administrativ 
sint menite să contribuie la 
realizarea obiectivului major 
— dezvoltarea țării. Indirâ 
Gandhi a adresat tineretului 
chemarea de a-si mobiliza e- 
forturile in vederea progre
sului național.

forțelor americane din Pacific, 
preluat de agenția Associated 
Press. Agenția adaugă că. potri
vit unui raport publicat de 
Congresul S.U.A-, în ultima 
jumătate a lunii martie a.c.. nu
mărul mediu zilnic al operațiu
nilor aviației americane in 
Cambodgia a fost de 238 raiduri.

• Declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

Un purtător de cu viat al 
M.A.E. al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație in care 
se arată că, la 10 mai, avioane 
de recunoaștere ale S.U.A. au 
violat din nou spațiul aerian al 
R. D. Vietnam. Arătind că a- 
cestea constituie încălcări ale 
articolului 2 al Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului. 
M.A.E. al R.D.V. protestează 
botă rit împotriva unor aseme
nea acte și cere ca Statele 
Unite să pună, fără iatirziere. 
capăt tuturor încălcărilor suve
ranității și securității R. D. 
Vietnam și să aplice cu scrupu- 
loritate toate prevederile Acor
dului de la Paris.

Universitățile din

America Centrală 

resping amestecul 

străin
Consiliul Superior Univer

sitar din America Centrală 
C.S.U.C.A.) a hotărît înceta
rea colaborării cu Agenția 
pentru dezvoltare internațio
nală (A.I.D.) — societate par
ticulară nord-americană, care 
s-a făcut vinovată de ames
tec in treburile interne ale 
universităților din regiune. 
In ultimul timp. A.I.D. a in
tervenit in programele de 
insățămînt. de cercetări și 
administrative ale Facultății 
de drept din cadrul Univer
sității Naționale din San Jose 
• Costa Rica) — a declarat de
canul facultății, Eduardo Or
tiz. Asemenea ingerințe vi
zi» d și alte universități din 
America Centrală au fost re
levate în cadrul recentei re
uniuni a rectorilor din prin
cipalele centre universitare 
din zonă, reuniune care a re
comandat Consiliului Supe
rior Universitar anularea tu- 

I turor contractelor semnate 
cu Agenția pentru dezvolta
re internațională, amestecată 
M in acțiunile represive de
clanșate de poliție împotriva 
studenților — relevă Prensa 
Latina.

Agenția Reuter informează 
că 11 persoane au fost rănite 
— vase dintre ele grav — de o 
bombă care a explodat simbătă 
seara intr-un bar aglomerat din 
centru] orașului Belfast, Ir- 
landa de nord.

de re- 
interes

cercuri 
tinere- 
premi-

EM. RUCAR

„SKYLAB“
LA DRUM...
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necesitatea eliminării
OBSTACOLELOR DIN CALEA 
DEZVOLTĂRII COMERȚI1LDI 

EUROPEAN
GENEVA 13. — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, 

transmite : In cadrul dezbaterilor Sesiunii Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, consacrată schimburilor co
merciale intre state europene avînd sisteme social-econo- 
mice diferite, a luat cuvintul Mircea Petrescu, ministru con
silier, reprezentantul României.
El a subliniat că, în inten

ția de a oferi condiții tot mai 
favorabile intensificării parti
cipării întreprinderilor româ
nești la cooperarea internațio
nală, în ultimul an a continuat 
procesul de perfecționare a 
sistemului comerțului nostru 
exterior. Cu toate succesele 
obținute în construcția econo
mică, cu toate că înregistrează 
un ritm înalt de creștere eco
nomică, România este o țară 
în curs de dezvoltare, a spus 
vorbitorul. Apreciind că dez
voltarea sa trebuie să se ba
zeze, în principal, pe propriul 
efort național, România aș
teaptă, în același timp, ca ță
rile dezvoltate, membre ale 
comisiei, să manifeste o mai 
mare înțelegere față de pro
blemele sale în domeniul 
schimburilor comerciale. El 
a evocat faptul că, deși în baza 
protocolului de aderare a 
României la G.A.T.T., părțile 
contractante s-au angajat să 
elimine, pînă la sfîrșitul anu
lui 1974. toate restricțiile dis
criminatorii aplicate încă la 
importul de produse româ
nești, progresele înregistrate

pînă acum în această direcție 
sînt încă sub posibilitățile 
existente. în context, el a 
exprimat speranța că țările 
membre ale comisiei vor exa
mina Sn mod serios această 
problemă și vor adopta măsu
rile corespunzătoare.

România consideră că țările 
dezvoltate trebuie să acorde 
avantaje sub formă de prefe
rințe generalizate tuturor țări
lor în curs de dezvoltare, indi
ferent de sistemul lor social- 
economic și de zona geografică 
în care sînt situate, în vederea 
aplicării nediscriminatorii a 
sistemului de preferințe.

Reprezentantul României a 
subliniat că, în climatul de 
destindere care se conturează 
tot mai mult în Europa, este 
necesar ca sesiunea comisiei 
să-și continue eforturile pen
tru elaborarea de recomandări 
concrete, vizînd eliminarea 
obstacolelor aflate în calea 
dezvoltării comerțului între 
țâri cu sisteme sociale și eco
nomice diferite.

A
stăzi își ia zbo
rul prima misiune 
,.Skylab“. Urmă
toarele două vor 
porni in august și 
noiembrie. pe o 
durata de 56 zile fiecare. „Sky- 

lab nr. 1“ va fi plasat mai in- 
tîi pe o orbită la 435 km. altitu
dine. Miine astronauții C. Cen- 
rad. J. Kerwin și P. Weitz, la 
bordul lui ..Apollo44. se vor »- 
propia de ..Skvlab“ dar var pe
trece totuși noaptea pe „A- 
pollo**. In următoarele două zile 
astronauții vor pătrunde la bor
dul stației lansate si o vor ac
tiva: urmează 12 zile de expe
riențe, ieșirea in spațiu, alte 
nouă zile de experiențe, o a 
doua ieșire in spațiu, dezactiva
rea stației și întoarcerea pe pâ- 
niint.

Stația spațială americană (pri-

nică. Temperatura va 6 enpriat- 
să între 13 și 32 de gradr. 
O.W.S. are două nivele : la ce* 
inferior se găseste baia, tapisa
ta cu dulăpioare — adevărate 
miei uzine de tratare a deșeu
rilor prin deshidratare san con
gelare pentru a permite anali
zarea lor pe pămint. Dnscl de- 
pliabil este, in stare de aefiar- 
ționare. un simplu cerc cu dia
metrul de 1.06 metri. Cei tz* 
litri de apă folosiți de fiecare 
cosmonaut pentru dusul săpcă- 
minal costă 30 080 franci.

In ce privește alimentația pen
tru cele trei mis:uni Skylab au 
fosa conserv ale. deshidratata 
sau eonaelaae I Sta aneatari. mar
când sfirwtn! eres ahmreiTiT 
in tuburi de genul cetar pentru 
pasta de *nțL Masa proprio 
zisă este formată dinar ■■ pa
ion central cn trei platouri de 
încălzit mâncarea. La bord se 
află și o instalație stereo care 
va difuza muzică înregistrai*. 
Camerele individuale sânt cabi
ne cu o suprafața de 10-5 m:.

*m ieșirea in spațiu — îmbră- 
etamnte specială care se găsește 
împreună cu proviziile la nive
lul superior al JocuințeT.

Sășlab vor intre- 
prinde T71 experiențe in total 
dedKUăe observării atmosferei 
loresare m a 75 la sută din su
prafața planetei noastre pe care 
Iccmeae 00 la sută din omeni
re. aparate de fotografiat
«w lua simultan imagini ale a- 
ceirăasi suprafețe in bande spec
tra*? diferite care vor fi apoi 
emaparate intre ele. Un spectro- 
aneern cu raxe infrarosii va per- 
anine «abiliren diferentelor de 
anpiimi a vecetaLei. oeea- 
urtar «i fhmSor etc- l a radia 
noi cm cu marmnude sa da in-

Cît de frumoasă 
ești Roma în prima 
seară !

A
 sosi seara, ia 
ora crepusculu
lui, într-un mare 
oraș necunoscut, 
după zile și 
nopți de călă

torie cu trenul, e, într-un fel, 
un sentiment vag de inade
rență și așteptare. Amîi to
tul pentru a doua zi, dimi
neața, cînd lucrurile par in
finit mai limpezi și mai înda
toritoare. Și totuși la Roma 
este altceva, noaptea la 
Roma este o mare favoare. 
Colinzi străzile încercînd din 
penumbră să le ghicești 
traiectul istoric. Fiindcă pre
tutindeni simți și respiri isto
rie, chiar și în aventura stră
zii cu lumini crude, ca de 
candelabru în tremurare. Cli
pocitul luminilor se întretaie 
cu acela al fîntinilor. Și, 
ciudat, orașul în loc să-și a- 
doarmă umbrele, pare a le 
trezi dintr-un somn viu al lu
minii. Roma, de la vederea 
ochiului, ziua, este un imens 
armistițiu al veacurilor. împă
rați puternici oșezați în mar
moră veghează piețe publice 
și turiști, geografia timpului 
înghețată in forme și reliefuri 
de la care emană metaforele 
unei sublime și stăruitoare ci
vilizații.

Noaptea toate acestea se 
amestecă și umbra Coloșeu- 
mului acoperă cerul. Negu
storii ambulanți vînd amințiri 
ale istoriei, iar pentru băieții 
cu chitare noaptea aduce 
briza unor acorduri nostal
gice. Mașinile își măresc vi
teza, noaptea dă un curaj 
parcă mai mare chiar lumi
nii și lansarea pe străzi are 
ceva din imponderabilitatea 
umbrelor. Noaptea, la Roma, 
se cintă, noaptea e tinără. 
Arcuri in piatră, obeliscuri, 
statui și fintini in care spiri
tul latinității e o transpa
rență de aripi. Ceea ce a 
cin tot Ovidiu la Tomis era și 
o imensă pierdere, o rupere 
din anotimp a nopților. Ele 
rămăseseră aici la Roma, 
prelungite in ziduri și idile al 
căror foșnet imblinzea și zeii. 
Doar erau de import, aduși 
in marmoră fină de Carara și 
implantați cerului roman de 
unde trăgeau tainic cu ochiul 
și savurau îngăduitori tot ce 
se-ntimplâ. Și asta fiindcă și 
romanii înșiși le mai luaseră 
d;n libertăți. seche$trindu-i in
tr-o m s>*og:e proprie. Și a- 
veosi c'eptcte s-ascult și 

placa, avea dreptate 
cântărețul aceia care-și pl-r- 
oc - r>c pe chitară și ca
re- — . părea ei însuși un cin- 
tec — , Roma, cît ești de fru

moasă, Roma, în prima sea
ră I" - briză adusă de mare, 
printre colonade care înce
peau a luci. Te strecori cu greu 
printre faruri de mașini (aflu 
că sînt peste un milion în 
Roma) și stopuri cărora nu
mai ziua li se acordă un oa
recare respect și ajungi, 
unde : în Piața Șpaniei, la 
Fontana dei Fiumi, la Fon
tana di Trevi ? Ei bine, ho-

noaptea Roma șl o mută în 
alb-negru, cu istoria ei cu 
tot, în minuscule dreptun
ghiuri de hîrtie I Mda, ci
neva ar putea spune că ju
mătate din viața sa omul este 
de profesie turist. Și dacq 
înainte de la Roma porneau 
cohorte cu lănci și scuturi 
— se practica deci și atunci 
un soi de turism — azi la 
Roma se întorc 35 de milioa-

Itaîia în 
treacăt ®

torit lucru, în noaptea a- 
ceasta, la toate.

Pierdut între turiști - ce 
cuvint și acesta, sau poate 
că nu e decît o exclamație, 
cine știe, o mirare, provocare 
a muzicii, o auzi pretutin
deni, turiști, turiști, chiar și 
în miez de noapte I — pier
dut așadar, intre turiști ajungi 
să vezi și să înțelegi Roma, 
în Piața Spaniei băieți , și 
fete cu chitare pe treptele 
care urcă parcă în cer. Ti
neri romani dar cei mai mulți 
tineri turiști. Turiști care în
treabă, turiști care cumpără, 
turiști care vind, turiști care 
fotografiază și filmează, tu
riști care iubesc sau, pur și 
simplu, turiști. Ce ceasornic 
formidabil s-ar putea face din 
țăcănitul aparatelor de foto
grafiat care invadează și

ne de oameni cu aparate 
de fotografiat și filmat. Intre 
acestea și lăncile de odini
oară s-au scurs însă două
zeci de secole. Roma e îngă
duitoare cu timpul fiindcă îl 
are la ea acasă. Vom arunca 
și noi un ban la Fontana di 
Trevi, fiindcă așa spune le
genda, pentru a garanta o 
reîntoarcere, ceea ce e tot 
o invitație la timp și -e și si
gur de altfel, fîntîna trebuie 
văzută și ziua.

Și totuși, totuși îmi stă- 
ruie-n auz silabele de sunet 
ale tînărului cintăreț, întîlnit 
citeva ore mai înainte: Roma, 
cit ești de frumoasă, Roma, in 
prima seară I

O imagine din Roma: Piața 
Spaniei 1973.

Foto: C. VOITIȚ.CHI
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rc-rrxn. Traian Cbe- 
helea. a declarat că 
poporal rooui a ur
mărit întotdeauna ci 
profundă simpatie 
eforturile susținute 
ale Zambiei pe ca
lea edificării progre
sului economic
Tara noastră și-a ex
primat solidaritatea

sa militantă cu lupta 
poporului zambian 
pentru apărarea in
dependenței sale na
ționale și pentru - a 
depăși greutățile 
create de acțiunile 
autorităților d>n Rho
desia și Africa de 
^ud. In spiritul rela
țiilor de prietenie și 
solidaritate care e- 
xistă intre cele două 
țări și popoare, gu
vernul României și-a 
reafirmat recent ho- 
târirea de a 
sprijinul său politic, 
diplomatic și 
rial poporului 
bian.

acorda

mate- 
zani-

Delegatul român a 
sprijinit proiectul de 
rezoluție, supus dez
baterilor comitetului, 
care cere secretaru
lui genera] al O.N.U. 
să mobilizeze, cu e- 
fect imediat, toate 
formele de asistență 
financiară, tehnică și 
materială posibile in 
sprijinul Zambiei, 
pentru a-i permite 
să-și realizeze poli
tica sa de indepen
dență economică fa
ță de regimul rasist 
al Khodesiei și să 
poată depăși dificul
tățile economice ac
tuale.

• Colaborare sovieto
americana

într-o convorbire cu corespon
dentul din New York al agen
ției TASS, directorul Secției de 
chiinio-lerapie a Institutului na
țional de oncologie din S.U.A., 
dr. Gordon Zubrode, a declarat 
,câ relațiile de colaborare sovie- 
to-americane în domeniul com
baterii bolilor canceroase se dez
voltă rapid și cu rezultate pozi
tive.

* Decret al guvernului 
columbian

ma în lume a fost lansată în 
U.R.S.S. acum doi ani și se nu
mea „Saliut*1), are 36 m. lungi
me. 89 tone, 357 metri cubi. E 
construită din patru părți : 
A.T.M. (11 tone) — telescop des
tinat observării soarelui și al
tor stele ; M.D.A. <6.2 tone) — 
modulul de joncțiune cu cabina 
„ApoUo" •» AM.. (22 tone) — 
modul pentru traversare și ie
șire in spațiu; O.W.S. (Orbital 
Work Shop sau atelierul orbital, 
37.1 tone) — stația de locuit în
zestrată cu trei tone apă, 915 
kg. alimente, 2J tone oxigen, 
1,3 tone azot. 9,5 kg. hîrtie igie-

fiecare este dotată cu un sac 
de dormit prins vertical pe pe
rete (în stare de imponderabi
litate nu există nici „sus*4, nici 
„jos“ și deci nu contează pozi
ția celui care doarme). Telefoa
ne plasate la înălțimea obrazu
lui le permit astronauților să 
comunice unul cu altui. Pentru 
facilitarea mișcărilor, aceștia 
dispun de pantofi cu crampoa- 
ne adaptați grilajelor de la 
„sol“ și plafon ceea ce le per
mite să stea in picioare ca pe 
pămînt.

Pentru interior echipajul poar
tă combinezoane ușoare, pen-

mului în starea de impondera
bilitate. iufleența acesteia asu
pra metabolismului si aparatu
lui cardiovascular. Experiențele 
de pe ^Skyiab- \or infirma sau 
nu observațiile din ultimii 15 ani 
care au arătat că in stare de 
imponderabilitate corpul se des
hidratează. oasele se dec al ci Ra
ză, a ase le sanguine nu mai iri
gă corect corpuL

In cazul unui accident nepre
văzut o misiune de salvare le 
va veni în ajutor de pe Terra, 
după 10—W de zile, purtind pro
vizii pentru 8 luni.

România ia Iirijul internațional
dl Cărții de la Varșovia

Simbătă dupâ-amiazâ, a avut 
lei de-a 18-a ediții a Tîrguluî 
Varșovia.

România este prezentă cu un
cuprinzind o bogată tematică. La loc de frunte se află cartea 
politică m. in primul rind. cele șapte volume ale operei secre
tarului general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, 
tnarâșul Xiculae Ceaușescu: „România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dezvoltate4*.

loc deschiderea oficială a ce- 
Internațional al Cărții de la

stand de circa 500 de lucrări

Guvemul Columbiei a emis 
un decret prin care ordonă dis- 

. trugerea tuturor plantațiilor de 
canabis (marijuana) și a tuturor . 
stupefiantelor confiscate de po
liție și aflate în prezent în de
pozite ale statului. Decretul, 
scrie agenția Reuter, urmează 
unui recent acord încheiat de 
10 țări latino-americane, prin
tre care Columbia, în cursul 
unei conferințe ținute la Bue
nos Aires, la care s-a hotărît 
distrugerea tuturor culturilor 
de plante din care se extrag 
stupefiante.
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CEATA : rulează la Scala (orele 
9,15: 11,30; 14; 16 15: 18.30; 20.45); 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30: 16:
18.15; 20,30), Flamura (orele 9.
11,15; 13.30: 16: 18,15: 20.30) Gră
dina Select (ora 20).

EOLOMEA : rulează la Central 
(orele 9.30; 12; 15: 17,30: 20,15).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR: ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 18,30; 20.45).

CÎND LEGENDELE MOR : ru
lează la București (orele 9; 11,15: 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20) Grădina Bucu
rești (ora 20).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : rulează la Capitol 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 17; 
20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Luceafărul (orele 10; 14.30; 
16), Festival (oreie 9,30; 14: 18.45: 
Favorit (orele 10: 14,30; 19). Gră
dina Festival (ora 20), Grădina 
Luceafărul (ora 20).

VERONICA : rulează la Doina 
(oreie 9.30: 11,30: 13.45; 16; 18;
20.15). Giulești (orele 16: 18; 20),
Miorița (oreie 9: 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE- 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18 In continuare) Program de do
cumentare (ora 20,15).

FATA BATRÎNĂ : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.30: 20,45), Modern (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16: 18,30: 20.45), 
Arenele Romane (ora 20), Grădina 
Modern (ora 20).

ADIO. PETERSBURG : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează Ia Buzești (orele 9; 12,30; 
16: 19,30), Tomis (orele 9,30; 12,30; 
16; 19,15), Grădina Buzești (ora 
20), Grădina Tomis (ora 20).

FRONTUL NOMAD n.leazâ Ia 
Rahpva (orele 15,30; 18; 20 15).

CE SE INTÎMPLA. DOCTORE’ 
rulează la Grivjța (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15: 20,30).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
rulează la Progresul (oreie 15,30; 
19).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : rulează la Dacia (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30), Flo- 
reasca (orele 15,30: 18: 20,30).

RAPORTUL AGENTULUI 36 : 
rulează la Munca (orele 15.30; 18; 
20,15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la înfrățirea (orele 15.30; 18; 20.15).

IAKOV BOGOMOLOV : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18; 20.15).

ȚARA SĂLBATICĂ : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18: 20.30). Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15), 
Grădina Bucegi (ora 20).

LUPUL MARILOR : RĂZBUNA

REA : rulează la Cotroceni (orele 
15.39: 19).

ATENTATUL : rulează Ia Lira 
(orele 15,30: 18; 20,30), Grădina 
Lira (ora 20).

ZESTREA : rulează la Unirea 
(orele 15.30: 18; 20,15), Grădina U- 
n i rea (ora 20,15).

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

TECUMSEH : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15); Arta (orele 
15,30; 18; 20,15), Grădina Arta 
(ora 20).

ORGANIZAȚIA : rulează ia Pa
cea (oreie 15.45 : 18 ; 20.15). Grădi
na Moșilor (ora 20).

O ANCHETĂ DIFICILA : rulea
ză la Vlten (orele 15.30: 18; 20,15).

MISTERUL DIN INSULA BLA-

FE : rulează la Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Aurora (orele 
9: 12; 16: 19), Grădina Aurora 
(ora 19,30).
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Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 

landra- (Schitu Măgureanu): JOC 
DE PISICI — ora 20: Teatrul Mic: 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Victoria) : 
TRASNTTUL MEU DRAG — ora
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PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 54-a (reluare). 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zilei. Azi, 
județul Brăila. 18,20 Căminul. 19,00 
Ecranul. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
Țara mfea. Interpretează Nicolae 
Nițescu. 20,05 Mai aveți o între
bare ? Proiecte la scară planetarii 
privind apărarea sănătății. 20,45 
Roman foileton „Femeia în alb“. 
Episodul III. 21,35 Revista literară 
TV. nr. 1. 22,35 24 de ore. 22,50
Luminile rampei. In program : 
„Mica serenadă*4.
PROGRAMUL II

20.00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii. Daktari. 20,30 
Desene animate. 20,50 Publicitate. 
20.55 Film documentar. Pădurile 
viitorului. 21,05 Arii din opere ita
liene. 21,35 Pe urmele lui Caplja. 
Film serial. Reluarea episodu
lui III.


