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NICOLAE 
CE^AUȘESCU

Cuvîntare 
la adunarea populară 

de pe Cîmpia 
Libertății de la Blaj 

consacrată aniversării 
Revoluției de la 1848

17 mai 1973

Interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

ziaristului italian Giuseppe Boffa, 
comentator special al ziarului „L’Unita“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu’ secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
cociabste România, a primit, la 16 mai, pe ziaristul italian 
Giuseppe Boffa, comentator special al ziarului „L'Unlta", câ- 
tula i-a acordat un interviu.

IN SPIRITUL MINUNATELOR TRADIȚII 
DE HĂRNICIE Șl CUTEZANȚĂ 

ALE BRIGADIERILOR
Pe Șantierul de irigații Cetate—Galicea Mare a fost inaugurat 

simbătă un nou Șantier național al tineretului

ÎNTREBARE : Vizita dum
neavoastră iminentă în Italia 
este prima vizită în țara 
noastră a unui șef de stat al 
României socialiste — eveni
ment de neîndoielnică impor
tanță lu relațiile italo-române. 
Cum apreciați cele realizate 
pînă acum în ce privește re
lațiile dintre cele două țări și 
previziunile pentru viitor P

RASPUNS : Intr-adevit, peste 
elteva zile urmează si vizitez 
Italia la invitația președintelui 
Leone. Deși este prima vizită a 
uuul șef de stat român în Ita
lia și, desigur, al României so- 
dallste, — se poate spune, cu 
•uate acestea, că intre țitlle 
uoas'.rs există vechi relații, că, 
in ultimii ani, el- au cunoscut 
• dezvoltare foarte puternici.

Pornind de la situația actuali 
a relațiilor dintre țitlle noas
tre. apreciez că vizita va des
chide uol posibilități pentru 
extinderea colaborării economi
ce, tehuico-ștllnț^iUce, culturale 
si în alte domenii dintre țirlk 
Fi popoarele noastre. însuși 
programul vizitei prevede con
vorbiri cu președintele, cu pri
mul ministru. întllniri cu per
sonalități politice italiene șl eu 
oameni de afaceri. Este în 
discuție realizarea unor înțele
geri privind colaborarea lu d- 
teva sectoare de activitate. De 
aceea, aureclez cA vizita se va 
încheia cu rezultate pozitive, ci 
va d-schide Murgpective îmbucu
rătoare pentru dezvoltarea 
multilaterală a colaborării din
tre țările noastre. Am convin
gerea că vizita va marca un 
moment important în dezvol
tarea relațiilor dintre Români» 
■l Italia.

ÎNTREBARE : Momentul 
în care are loc călătoria dum
neavoastră coincide cu o pe
rioadă de însemnate progrese 
în viața internațională eu
ropeană, atît în ce privește 
dezvoltarea - relațiilor dintre 
statele continentului, dt și în 
ce privește căutarea — în 
perspectiva iminentei confe
rințe a tuturor țărilor eu
ropene interesate — a unor 
noi forme de securitate colec
tivă. Care sînt sarcinile pe 
care le considerați a fi cele 
mai urgente pentru viitorul 
apropiat și ce probleme apre- 
ciați că trebuie rezolvate în 
primul rînd, pentru a se 
înainta dt mai grabnic pe 
acest drum ?

RĂSPUNS : Intt-adevir, în 
Europa — și s-ar putea spune 
ci, in general, pe plan mondial 
— s-au obținut o serie de re
zultate pozitive pe calea des- 

nderil și colaborării. După 
cum se știe, au loc mari schim
bări ln raportul de forțe pe plan 
internațional, șl aceasta se 
reflectă șl în viața contlnen- 
luî european.

România s-a pronunțat întot
deauna pentru realizarea unor 
relații noi între țătlle europe
ne. pentru așezarea acestora pe 
principiile egalității, respectului 
suveranității șl independenței 
naționale, neamestecului ln tre
burile interne și avantajului 
reciproc, ale nerecurgetlî la 
forță sl la amenințarea cu fotța 
în raporturile interstatale, fie 
poate spune că aceste principii 
slnt tot mai mult acceptate șl

n inima dmplel oltene, la 
IMoțțțai, a fost inaugurat 

osl da-al optulta șantier 
național al tineretului In 
sistemele de irigații He 
țării. Se rotunjește, ast- 

ftrt. In o jumate j,- 
hr’rfure cifra ce redă suprafețele 
de teren a^na^te lp«ntru țri. 
gătii sub impulsul „hei-rup tlnureotii de brigadierii fu- 
“lnuă tradiția c^rafOIPt-

auezată termen- S^itliatO de 'm- 
de-a lungu1 uuu1 Păttar.d- .
col Adresindu-aa lot, brlgâflae* -|lUt. in acest moment •o1'™"' 
totmMed Ion T|aCaC ȘaeIăuT ’ 
rn-im-secrete- al C-C- al . U. 
ministru peirtra t Pr°’plt<uițec1a
ttnwetului’ subl|u|a faP,tul .ca 
date-la generatiei ținere de . a 
•ste si ducă mal depart- !' •* 
înnobileze aceste tradipl, 1UP- Pud neabătut pentru JnlWljea 
politicii patt|du|u|’ ■ îudlcații|?t 
Î>caetarulu| geu-aal al r'Cs..tp..
tov^ășul N|c>loe , C^.u’ u»
!■. acest șaut|et’ mI-!*1'- co.re 
vot fi «instituite anu| acegta. 
ctad ge anivergează 25 d- aui de 
|a creiatea pt|meler șautiere na- 
țiouale ale tiueretu|p|. »■ . ag- 
guta o participate |atgă a elevi 
|ot șl ■tPdeuțilot’ ■ înttegp|ui 
t|neret la tnfăptpitea ob|ecliv?' 
lot de investiții, a gatciuilot e
conomice. Șantierele jdnt con- 
aeppte nu uumai ca de
anttenare la muucă ■ tine-il°-’ 
cl șl ca plrghii puternice pentru 
^sfiș^area unei |ntens- act|- 
vltăti poHHco-edi^tfve |n spl- 
titul programului ideologic al 
partidului, al normelor vieții ?i 
mjancll comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.

„Bun venii și spor în munci 
este, începlnd de gimbiti, șalu- 
tul solemn a 1 000 de brigadieri 
angajați ttup șl suflet, pe aceas
tă vatră a hărniciei, cutezanței 
șl entuziasmului. în patriotica 
înttecete a uteciștilor, pentru 
îndeplinirea înainte de termen

a pTRvederUor actualului cinci
nal. Pe această vatră — îusu- 
mlnd 48 000 de hectare al căror 
tod se vrea mal bogat pentru 
hambarul țării — se rostește 
spor ln muncă — Îndemn vizi nd 
respectul pentru cuvlntul făcut 
cunoscut în angajamentul rostit 
solemn : depășirea planului de 
conSrucțll-montșj cu 600 000 lei, 
■potirea cu 300 lei a productivi
tății muncii pe brigadier șl re
ducerea cu 1 600 000 lei a chel
tuielilor de producție planifica
te ; realizarea cu un an mai de
vreme a 1 500 de hectare irigate 
din planul pe 1974. economisi
rea a 20 tone benzină și efectua
rea a 15 000 ote muncă pa
triotici. ln felul acesta el, fle- 
tat-betoniștii Gheorghe Ghlță și 
Iou Iovan, aptosCTeperiștii Cor
nel Vau, Ion Bufu, Costel Ciu- 
că, Ion Pudeș, dragllniștil Ni
colae Mitu, Vaslle Duță, Florea 
Tudor, maiștrii Ion Perpelea, 
Vaslle Iovan, șefii de echipă 
Florea Popa, Marin Stoica, și 
toți ceilalți plnă la o mie. Înțe
leg să dea continuitate minuna
telor tradiții de muncă statorni
cite Iu anii din urmi ; înțeleg 
si-și demonstreze forța, dîrze- 
nia în lupta cu greutățile, capa
citatea de mobilizare, hotirlrea 
de a fl cit mal utili acolo unde 
prind vlați sarcinile de produc
ție. Mulți dintre cei prezență au 
lucrat și pe alte șantiere națio
nale ale tinetetplpl’ alții — și 
nici el nu slnt puțini la uumir 
— au îmbrăcat pentru prima 
dată salopeta albastră cu ecuson 
de brigadier. Lucrlnd umăr la 
umăr în cadrul acestei „școli de 
educație politică- toți aceștia 
care alcătuiesc puternicul deta
șament muncitoresc din șantie
rul de Irigații Cetate — Gailcea 
Mare vor determina călărea de 
caractere, dezvoltarea de aptltu-

GH. FECIORU

(Continuare îu pag. a Il-a)

O mw de bngedfti s-o f- î 
met, rimbâtâ, ln careul fedOc 
de constituire e Șantierului | 
natio^l al tineretului din

- sv tenul~ de irigații Cetate— 
Calicea Mare.

Foto GH. CUCU

revoluția din

După încheierea invățăiuintului politic UT.C. la sate

Bilanțul trebuie 
să includă 
si măsurile

• •

pentru viitor
Vorbind de învițămlntui po

litico ideologic de la sate acum, 
cînd e| s-a încheiat, ne întoar
cem de fapt plivirea 1a peri
oada în care această formă de 
pregătire și educare comunistă 
a tineretului a constituit, ală
turi de alte ferme, timp de 7 
luni, un cadru unitar de con
solidare ■ convingerilor polltl- 
co-ideolaglce socialists, mar- 
xlst-lenlniste. Și cu clt ne în
toarcem privirea mai lucid, cu 
cît apreciem mai realist felul 
in care el s-a desfășurat în a
ceastă perioadă, cu atit mai 
bine ne vom putea otlent* în 
anul viitor Anul pe care l-am

încheiat a fost, fit! îndoială, 
■șa cum se apreciază și în ju
dețul Mehedinți, mai fructuos 
declt anii precedență. Reprezen
tanții ' organizațiilor U.T.C., 
cursanții’ propagandiștii cu 
cate am stat de votbi au re
marcat cu îndreptățită satisfac
ție acest lucru dat nu au tre
cut cu vederea nici minusurile 
care s-au menținut sau care 
s-au adăugat.

Primul aspect demu de rele
vat este că de această d-*tă par
ticiparea • tinerilor la învăță- 
mînt ■ cunoscut un grad supe
rior de interes Explicația con
stă în primul tind în faptul ci

|n această perioadă atrăgea* 
■terți* lutie^uJul peo^ docu
mente de oattid ds lugemnăta- 

d-^es-blti și cO.’^^^a cercurile 
de invițămiu:, indifetsnt de ci
clul as cate- I urmau, le-au re
zervat un joc impe itau Deșt 
uusle doc rms“.•.e «u făcut obi
ectul informătilor apolitice din 
adunOriie gene-ale. cele mal 
mul*? au fost studiate sl dsz- 
bitpts la cstcutlle de învăță- 
mlnt politic. în c-le mal multe 
locuri otegătlrsa le- revenlud 
uu doar prooagaudlgtlior cl șl 
■ecretatilot de comitete sau 
organizații U.T.C. „ln acest fel, 
spunea Ecatetlua Porcăria 
propagandistă la Rogova, se 
realizează șl e mobilizare mal 
buuă pentru că uua este clnd 
de acest lucru se ocupă uumai 
propagandistul $| alta este clnd 
tinetllor li se adresează pentru 
participate ln același timp și 
secretatul”. ln plus, au sub
liniat alțl interlocutori, și ma
terialele s-au p-ocu-at astfel 
mai ușo-, secretarii comitetelor 
U.T.C. avînd e legătură mai 
directă și permanentă cu ^>mi- 
tetul județean U.T.C., cu fac
torii care dispun de materiale 
bibliografice necegate.

Amintind că pentru mai bu
na organizare a învițOmîntulPl 
politico-ideologic unele luc-uri 
(printre cate amintim faptul că

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Astăzi, la posturile noastre
de radio și televiziune

AMA», m jurul urai 15XX), postunla noastră de radio ți te- 
tensiune »or transmite direct de Io Roma ceremonia sosirii 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. ți a tovarășei Elena Ceaușescu, in 
risita oficială pe care o fac in Molia. la invitația președintelui 
Republicii Ilallene. Giovanni Leone.

1848
Ce ne spun. azl.

scriitorii pașoptiști

Actualitatea
marilor precursori
Lăte-oturo romAn! a ceutrl- 

bust, pe parcursul -t la 
declanșarea ți intețliao n 

nor -neaiiea-ut politicxoitntca-g
da mare anverguri tocmai plin 
democratismul ei ți prin tanti* 
montul acut al istoriei de care 
■ dat totdeauna dovadă. Revo
luția da la 1848 ți apoi unirea 
pnnopatdOr au fost, desigur, In 
primul rînd, efectul unei evo
luții istorice dar ți creația unoi 
cărturari progresiști, a unor ar
tiști combatanți care, de altfel, 
s-au ți aflat In fruntea acestor 
două momente cruciale pentru 
poporal tomân. Tot așa riscoa-

de AL ANDRIȚOIU
la da la 1907 a fost pusi, 
citre autorități, și pe seama _ 
nor scriitori ca Vlahuți, Coțbuc 
si Nicolos Iorga. după cum în 
lupta împotriva fascizării țării 
s-au înrolat o întreagă pleiadă 
de artiști ți de oameni de știin
ță dintre cei mai reputați.

Toate aceste adevăruri arhi
cunoscute ne revin în minte a
cum clud îi aniversăm pe pa
șoptiști ți ne dăm seama că, de 
fapt, momentul literar actual

de
u-

—l într-o frumoasă simetrie cu 
cel din 1848 ți ci, firește, în 
concepția noastră comunistă des
pre artă, ie găsesc, pe plan su
perior ți creator multe dintre 
ideile pentru care au pus suflet 
plnă la jertfă scriitorii revoluției 
burghez o-democra ti ce.

Prima dintre aceste idei ți cea 
mai generoasă dintre ele constă 
îu democratismul artei, Iu lega
rea ei de destinele neamului. 
Poezia, așa cum o concepea ți 
chiar o teoretiza Cezar Bolliac, 
prin mesianismul ei, prin forța

(Continuare fre pag. • H-d)

recunoscute, ca singurele în 
stare să asigure o conlucrare 
trainică între toate națiunile. 
Este adevărat că de la accep
tarea și recunoașterea lor șl 
pîni la realizarea în practică 
mai este un anumit drum,'dar 
noi considerăm că este de da
toria tuturor popoarelor de a 
acționa pentru ca aceste Princi
pii să se afirme cu putere în 
viața internațională.

In ce privește problemele 
securității europene, apreciez ci 
în cadrul reuniunii pregătitoare 
de la Helsinki s-au obținut o 
serie de rezultate pozitive, ceea 
ce creează premisele pentru 
convocarea în vara acestui an 
a conferinței general-europene. 
După părerea noastră, este ne
cesar ca la Helsinki să fie în
cheiate cit mai grabnic lucră
rile pregătitoare. Apreciem că 
ceea ce s-a convenit pini acum 
la Helsinki constituie o bază 
bună pentru a se putea trece 
la pregătirea și ținerea confe
rinței Preprlu-zlse.

în ce privește conferința în
săși, noi îi acordăm o mare 
importanță, așteptlnd ca ea să 
adopte principiile de bază ale 
relațiilor dintre state, să stabi
lească căile pentru dezvoltarea 
liberă a colaborării economice, 
tehnlco-științifice. precum și în 
domeniul turismului și în alte 
sectoare de activitate, inclusiv 
în domeniul uman. De aseme
nea. noi așteptăm ca în cadrul 
conferinței să se ajungă la o 
hotărire comună cu privire la 
crearea unui organism perma
nent. Pornind de la toate aces
tea, conferința va constitui un 
eveniment de însemnătate isto
rică pentru continentul euro
pean și va exercita o influență 
pozitivă asupra întregii vieți in
ternaționale. Aș dori însă să 
menționez că noi considerăm ci 
apare necesitatea ca partidele 
politice din Europa, forțele de
mocratice, progresiste, să acor
de mai multă atenție și si 
participe mai activ la activita
tea de pregătire a conferinței 
general-europene. Pînă la ur
mă, problema securității eu
ropene, afirmarea în relațiile 
dintre state a unor principii noi 
este o cauză a forțelor progre
siste, a popoarelor înseși.

ÎNTREBARE i Există unii 
care au susținut că țările miei 
fi mijlocii, așa cum tint țările 
noastre, ar exercita o influență 
cu totul secundară in pro
cesul relațiilor internaționale. 
Știm că dumneavoastră per
sonal, Partidul Comunist Ro
mân și Guvernul României, 
afi respins întotdeauna o ase
menea concepție. Considerați 
că experințele cele mai re
cente v-au dat dreptate, și 
ce rol vedeți pentru țări ea 
România și Italia Iu desfășu
rarea ulterioară a vieții poli
tice internaționale ?

RĂSPUNS i Realitatea lumii 
contemporane este aceea câ 
există țări mari — unele foarte 
mari — țări mijlocii, mici — u- 
neie foarte mici. Deci, fn abor
darea relațiilor dintre state 
trebuie să pornim de la această 
realitate. Desigur, trebuie gă 
avem, de asemenea, în vedere 
ci există țări cu orîndulrl so
ciale diferite și, ca atare, pozi
ția lor în viața internațională 
este determinată șl de acest 
factor.

în ce privește țările mici șl 
mijlocii, noi considerăm că ele 
au de jucat un rol important 
în afirmarea între state a noi
lor principii și in soluționarea 
problemelor care preocupi as
tăzi omenirea in concordanță 
cu interesele tuturor statelor șl 
națiunilor lumii. De altfel, în 
ultimii ani. țările mici și mij
locii lșl afirmă tot mai puter
nic prezența Iu viața interna
țională, se intensifici lupta lor 
pentru preluarea în propriile 
mîlnî a bogățiilor naționale, 
dorința de o-șl asigura dezvol
tarea economici șl socială tn-

(Continuare In pag. a TV-a)

LA DV. NU S-A RECEPȚIONAT
HOTĂRlREA?

Nu existâ • definiție pita sxactâ a sducoțlsi 
fizice. Iu g-ns-ol’ după specialiști, prin educație 
fizică se înțelege activitatea cais valorifică găs- 
tematic ansamblul fermelor de practicare o ezer- 
citîlkx fizice in scopul măririi, iu principal, o pe

I teutiolulpi biologic ol omului, in spsți ol tină- 
-ului’ iu concori^u^ă cu cerințele sociale. Cote 
gînt acest- cetințs, lu cendițiils societății moder
ne. considerăm ci nu moi e nevoie să subliniem 

j in detaliu. E limpede, educația flzi<^<i, mișcarea în 
i aer liber, spoitul co pieocupaie cotidiană, cen- 
i tribute direct șl eficient la dezvoltarea fizic!, 
,' fortificarea sinitil^ii, sporiiea capacităților pen

tru munco fizică șl intelectuali. Un adevii cote, 
spaiăm, nu mol trebuie demonstrat. Cu alte cu
vinte educația fizică are in esența el uu carac
ter formativ șl educativ, în cote rezidi, de fopt, 
rolul ei în piocesul de învațămiuL Ci aceste 
lucruri slnt înțelese, nu ne îndoim, dar ci nu se 
face tetul pentru realizarea oblectivsloi pe care 
și l- propune această activitate sociali, este un 
olt adevăr. Lucrurile capătă gravitate în mo
mentul ln care ns gindim ci cele d>ui >rs de 
educație fizică săptănlnale, oricit de bine s-or 
desfășura - ovind un conținut dens, variat - ele 
nu slnt îndeajuns pentru a sotisfoce nevoia de 
mișcoi-, de exercițiu fizic o populoției școloie. 
Doi clnd nici aceste ore nu corespund ceiințelei, 
luciurile devin îngiijeroteaie. (Pag. a lll-o).

— Un raid fulger și cîteva co^î^tatări privind 
desfășurarea orei de educație fizică în patru 

școli din Capitală —

Foifo-anchi^lta „Scii^feii tineretului"

Elevii (anul 
HI E) te echi
pează pentru ora 
de educație fizi
că, dar profeso
rul nu vine 
(G-upul șcelat 
poligrafic „D.

Marinescu")

Foto:
O. P1LECAN

zopasiEaiiaiiE-E

Debut victorios

In noua ediție
e

a „Cupei Davis'*

România-
Olanda 3-2

• Actualitatea 

pe scurt la BAS

CHET, RUGBI, VO

LEI, MARȘ, FOTBAL

• TINERI ÎN ARENE

LE SPORTULUI DE 
MASĂ

• MERIDIAN
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In spiritul minunatelor
tradiții de hărnicie si 

cutezanță ale brigadierilor
(Urmare din pag. I)

dini ți vocații de muncă ; la în
cheierea șantierului național al 
tineretului mulți dintre actualii 
brigadieri — acum muncitori 
necalificați — vor fi stăplniî u- 
nor importante profesii, vor a- 
cumula o experiență bogată și 
vor urma ferm noi destine, căi 
minunate de realizare În viață. 
Organizația U.T.C. va acționa, 
după cum apreciau brigadierii 
participant! la cuvînt, ca un au
tentic colectiv de luptă pentru 
educarea comunistă a tineretu
lui urmărind deopotrivă înfăp
tuirea cu responsabilitate a sar
cinilor economice șl formarea 
tinerilor sub conducerea orga
nizațiilor de partid. Din expe
riența lor vor învăța elevii și 
studenții care vor lucra — pe 
timpul vacanțelor — constituiți 
in brigăzi și detașamente, la 
realizarea acestui obiectiv de 
seamă al agriculturii ludețulul 
Dolj.

Simhătă, tinerii alintați in ca
reu, veniti direct de pe icreper 
sau drag] ini, de pe șantierul 
uneia dintre cele 31 de stații de

pompare, din Întinsa clmpie 
unde ae realizează cei peste 
două milioane de meiri cubi te- 
rasamente determinate de des
chiderea a peste 1 200 kilometri 
canale, au fost martorii înălțării 
pe catarg a drapelului patriei, 
ai primirii Drapelului propriu 
de organizație. Ei au ascultat 
cuvintele calde prin care li s-au 
adresat tovarășul Gh. Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., și tova
rășa Victoria Bistriceanu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. ; lntr-un 
glas au rostit angajamentul de 
a se evidenția prin tot ce fac, 
prin întreaga lor comportare. 
Tar In încheierea festivității pri
mului careu brigadierii din Șan
tierul Național al Tineretului 
Cetate — Calicea Mare au adnp- 
iat textul unei telegrame adre
sate tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, din al cărei con
ținut spicuim : „Încă din prima 
zi a începutului muncii noastre 
ne simțim integrați cu trup șl 
suflet marii întreceri initiate de 
Biroul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist —

„Tineretul, factor activ In reali
zarea cincinalului înainte de ter
men !“ — șl âfntem gata să nu 
precupețim nici un efort pentru 
a răspunde Întocmai sarcinilor 
încredințate de partid întregului 
nostru tineret. Sîntem hotărlți, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, să urmăm neabătut îndemnul 
șl indicațiile dumneavoastră pre
țioase reieșite din magistrala eu- 
vlntare rostită recent la 
Blaj, de a face din muncă nn 
adevărat cult, 0 amplă ac
tivitate creatoare pusă în slujba 
înfăptuirii programul ni edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate elaborat de 
Congresul al X-lee șl de Con
ferința Națională ale partldultti. 
Ne propunem, in același timp, 
să deefășurăm aid, pe șantier, o 
sustlnuiă muncă politlco-educe- 
tivă. spre a asigura tinărului 
nostro colectiv potințz de ■ dll- 
tul astfel nu numai minunate 
edificii, d șl pntenrice caractere 
umane, călite In muncă, formate 
In spiritul patriotismului, al 
înaltelor Idealuri d trăsături ca
racteristice mo raid și Ideologiei 
noastre comuniste". Foto: GHEORGHE CUCU

„Vom lucra 
pe acest fantier I"

Prezentă la marea sărbătoare care co
incide cu aniversarea a 25 de ani de la 
crearea primelor șantiere uațianale ale 
tineretului nu pot să nu reliefez că pen
tru noi, elevii anilor II] șl IV, deschide* 
rea acestui șantier are o semnificație 
deosebită prin aceea el vom putea între
gi șl valorifica cunoștințele doblndite In 
cadrul orelor de pregătire teoretică. Ast
fel, în cele patru săptămini de practică 
vom putea să participăm la lucrări ca : 
trasarea și amplasarea obiectivelor, con
strucții da stăvilare. stații de pompare, 
probe de presiune, excavați!, impermea- 
bllizărl în orele de practică desfășurate 
vom avea posibilitatea să ne acomodăm 
cu felul In care sa lucrează In șantier, 
ac Ord In d o atenție mare educării noastre 
prin muncă $1 dînd astfel viată indica
țiilor date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicoiae Caaușeseu. de a 
Împleti învățătura cu practica, cu viața, 
de a forma specialiștii de mllne. capa
bili el corespundă îs toate problemele 
Indicata de producție,

ELENA TÎȚACUj
•leeă la Liceul de îmbunătățiri 

funciare Craiova

Tndemnul unui brigadier 
veteran :

„Să fifi fruntași pe fără I"
Am convingerea că brigadierii prezenți 

și cel care urmează să mai vină, vor ști 
să mlnuiască lopata șl tlrnăcopul, cioca
nul și fierăstrăul șl vor cinsti tradițiile 
de muncă ale celor care la Salva Vișeu, 
Rumbești-Livezenl. Onești și Săvineștl, 
Blear și Hunedoara au dat țării căi de 
comunicație, combinat siderurgic de cau
ciuc sintetic, de îngrășăminte chimice șl 
de fibre sintetice.

Brigadierii prezenți azi vor da tot ceea 
ce pot să dea —. munca și pasiunea, 
hărnicia și talentul, corectitudinea șl mo
destia, realizing obiectivul înainte de 
termen, înscriind șantierul la loc de 
frunte in economia județului Dolj și in 
cartea de onoare a organizației județe
ne a U.T.C.

Transmit tinerilor brigadieri tradițio
nalul ..Hei rup*, răsună valea de la Ga
licei Ia Cetate.

Vă doresc să fiți fruntași pe țară.

PETRE ANDRIȚOIU, 
brigadier veteran

„Șantierul nostru 
va fi ca o grădină..."

Peste 1 000 de Inimi tinere, peste 1 000 
de inimi înflăcărate, ivind drept exem
plu dovezile de iubire de patrie a atitor

Înaintași, var Începe astăzi a maro bă
tălie. Va fi o luptă cu secundele, cu zi
lele și lunile, cu cifrele de plan. Cu toții 
am luat cunoștință de Întrecerea iniția
tă de C.C. al U.T.C., „Tineretul — fac
tor activ In realizare* cincinalului îna
inte de termen*, ne-am stabilit obiective 
concrete In legătură cu această întrece
re șl ne-am luat un angajament pe care 
vom ști aă ni-l respectăm. Prin acțiuni 
patriotice vom face șantierul nostru ca 
o grădină, vom amenaja baze sportive, 
vom Înființa brigăzi artistice de agitație, 
vom organiza concursuri pe diferite 
teme.

Ogoarele așteaptă apa binefăcătoare 
adusă prin aspersoare. Făcînd parte din 
punctul de lucru Cetate* — Fîntîna Ba
nului, personal imi iau angajamentul ca 
cele 800 ha, pe care le am In primire șl 
de care răspund cu sarcină de predare 
In mai 1974, vor fi date In folosință mai 
devreme cu cinci juni.

MARIN POPA, 
brigadier din Detașamentul nr. 7

„Ne angajăm 
că vă vom urma exemplul 
cu aceeași cutezanță !"

Sîntem reprezentanții pionierilor șf 
școlarilor din comuna Moțăței care vă 
aduc prin noi, cu toată dragostea, un cald 
salut voios de pionier.

Prezența dumneavoastră azi pe pămln- 
turile comunei noastre ne îndeamnă nu

numai ■! vă aducem salutul nostru fier
binte, ci să vă asigurăm că prin învăță
tura noastră de aii, prin munca noastră 
de mline ne vom strădui să !im demni 
de cravata ce o purtăm, cravată al cărei 
simbol ne este far călăuzitor și ne dă 
aripi cutezătoare.

„Vom iniția 
cursuri de pregătire 
în meseriile impuse 

d exploatarea sistemului"
Cel peste 300 de tineri care lucrează 

în C.A.P.-urile din comuna Moțăței cu
nosc avantajele de care vom beneficia 
prin înființarea acestui șantier, de aceea 
încă de acum s-au angajat pentru a în
văța meseriile de electromecanici, moto- 
pompiștf, aspersoriști, pentru * putea 
prelua mînuirea tuturor agregatelor a- 
tunci cfnd se va da în folosință suprafa
ța propusă tntiucît marea maforitate a 
tinerilor brigadieri care lucrează în șan
tier sînt pe raza comunei noastre, orga
nizația U.T.C. din Mofăței va acționa in 
strtnsă legătură cu cea din șantier pen
tru pregătirea tinerilor în meseriile pro
puse. pentru recrutare* pe mai departe 
de altl tineri din C.A.P.-urile noastre 
care să lucreze In sistemul de Irigații.

GHEORGHE MIHAI, 
secretar al comitetului comunal

Moțăței al U.T.C.

Tovarășii Ion Pățan, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., au avut, du
minică dimineața, o întilnire cu 
delegația «omaleză condusă de 
Ahmed Mohamed Farah, 
membru al Consiliului Revolu
ționar Suprem al Republicii 
Democratice Somalia, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
care se află intr-o vizită în 
țara noastră.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă priete
nească, au fost abordate proble
me ale dezvoltării in conti
nuare a relațiilor dintre Româ
nia și Somalia în diferite do
menii de activitate.

A participat Constantin Sta-n- 
clu, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Duminică dimlneațe * părăsit 
Capitala delegația Grupului ro
mân în Uniunea interparla
mentară cane va face o vizită 
oficială în Republica Poțjulară 
Democrată Coreeană.

Din delegația condusă de Cor
nel iu Mă nea cu, președintele 
Grupului român în Uniunea

T/rgul fetelor 
de la Gurghiu

Sîmbătâ seara pe dealurile 
din Valea Gurghiului s-au a- 
prlna focuri. în jurul lor flăcăii 
vefltaau după datină fetele, 
că mîine e ziua tîrgului. Strigă
tele lor peste sate au fost 
auzite. Tineri șl vlratnici au co- 
borlt de la latlceu șl Dulcea, de 
la Glăilrie șl Urlaiu, din satele 
VIU Mureșului și cîmpi? pînă 
la Bistrița și Sighișoara si par
ticipe la marea paradă a por
tului popular, la fructuosul 
schimb de experiență artlztică 
șl culturală care l-a oferit tir- 
gul de fete.

în afară de jocurile organi
zate aici de către satele din 
jurul Gurghiului. pe scena fru
mos lmpodobftă cu covoare 
țesute tn motive policromatice, 
au evoluat prestigioase fcrmațfi 
artistice de nivel național ale 
căminelor culturale din județ șl 
județele limitrofe. Dansatorii 
din Pilntic — județul Bistrița 
Năsăud, Urca — județul Cluj, 
Logig Lepindea, Grupul vocal 
feminin din Deda. Ansamblul 
folcloric al casei de cultură din 
Sighișoara și al sindicatelor din 
Tg. Mureș au oferit, miilor de 
spectatori, o sărbătoare a tradi
țiilor, a frăției românilor, ma
ghiarilor, germanilor care tră
iesc și muncesc pe aceste me
leaguri de o neîntrecută frumu
sețe.

Inițiativa aceasta se alătură 
efortului Comitetului Județean 
al culturii șl educației socialis
te Mureș de a Imprima acestei 
manifestări un caracter perma
nent, un oonținut bogat, educa
tiv șl patriotic.

MIRCEA BORDA

interparlamentară, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, fac 
parte deputății Iuliu Fejes. se
cretar aJ Marii Adunări Națio
nale, șl Stanciu Stoian. secretar 
general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

La plecare, la aeroportul Oto- 
peni, membrii delegației au fost 
salutați de deputății Ion Măr- 
gineanu, secretar al Marii Adu
nări Naționale, Roman Moldo
van, Mircea Re b rea nu și alte 
persoane oficiale.

A fost de față Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București,

în zilele de 17—20 mal, dL 
Rafael M. Salas, directorul exe
cutiv al Fondului Națiunilor 
Unite pentru acțiuni In dome
niul populației, Inaârcinat cu 
organizarea manifestărilor de 
lntlmpinare a Anului mondial 
al populației, a fost oaspetele 
țării noastre, la Invitația Co
misiei Naționale de Demogra
fie.

Duminică dimineață oaspetele 
a plriLalt țara noastră.

Duminică după-amiază a eoslt 
In Capitală Alfred Rinnocy 
Kan, director executiv al Băncii 
Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare, care fact 
o vizită in țara noastră.

Ministrul afacerilor economi
ce externe al Danemarcei, Ivar 
Norgaard, care, la invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
face o vizită în țara noastră, a 
fost duminică oaspetele munici
piului Brașov. împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, 
el a vizitat noile cartiere înscrise 
pe harta străvechiului ora? 
montan de la poalele Tîmpei, 
monumente istorice și de artă, 
și obiective turistice din stațiu
ne* Poiana Brașov. Ministerul 
Comerțului Exterior a oferit un 
dineu în onoarea oaspetelui.

Duminică, Mohiuddin Alftnad, 
trimisul special al premierului 
Republici! Populare Bangladesh. 
MuJIbur Rahman, a făcut o că
lătorie la Brașov. Oaspetele, În
soțit de Horla Coman, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
al municipiului, a vizitat mu
zee și cartiere noi de locuințe 
din localitate, precum șt renu
mita stațiune climaterică Poia
na Brasov.

ÎMPLINIREA UNUI AN DE 
LA INAUGURAREA SISTE
MULUI HIDROENERGETIC ȘI 
DE NAVIGAȚIE „PORȚILE DE 
FIER* a fost marcată In muni
cipiul Drobeta-Tnrnu Severin de 
un bogat program de manifes
tări eultural-artlstlce șl spor
tive.

Formațiile artistice ale sindi
catelor și casei municipale de 
cultură, au prezentat un spec
tacol dedicat energetielenilor ?i 
navigatorilor ce deservesc in
stalațiile de la Porțile de Fier, 
în timp ce pe stadion a-au des
fășurat ample întreceri sporti
ve. Duminică dimineața. mal 
mult de 5 000 de tineri — cifră 
care reamintește numărul celor 
care au lucrat la realizarea o-

(Urmare din pag. I)

de-a treat conștiințele la datorie 
are numitor comun în concep
ția noastră despre poezie, așa 
cum a praotică și o teoretizează 
astăzi Mihai Beniuc, de pildă, 
sau cum a făcea tlnărul Nicoiae 
Labiș, ca aă luăm numai două 
din numeroasele exemple.

O altă Idee dragă nouă, cum 
le e dragă scriitorilor de la '48, 
este aceea a unității naționala. 
Cete ce pentru ei era un vis, 
an ideal, pentru noi este aaîăzi 
• realitate în sensul optim al cu- 
vîntului. Băloeacu ie străduia să 
argumenteze cît mal puternic 
Îiosîbîl că toate trei provinciile 
oculte de Români sînt o singu

ră țară spre unitatea căreia tre
buie să tindem. Ideile sale mer
geau însă și mai departe prin 
dialectioa prin care unitatea 
neamului era privită în legături 
cu libertatea și suveranitatea na
țională, idee dialectică la care 
ne încălzim astăzi și noi sufle
tele, de aceea nu e de mirare 
că una din cărțile lui Rălcescu 
a fost citată de Marx. „Nu e li
ber un popor care înrobește pe 
altul- — sună |i astăzi atft de 
actual.

Momentul literar 1848 a fost 
atît de sudat, atît de distinct 
atît de crucial înclt de atunci 
și pînă astăzi scriitorii au fost 
judecați în funcție de atitudinea 
pe care au avut-o față de revo
luție, unii dintre ei (os Eliade, 
Bolintineanu sau Ion Ghica) îs- 
cînd. în acest sens, controverse 
nestinse încă. Se subliniază, în 
fond, atitudinea pe care o avea 
un scriitor față de un eveniment 
de seamă al poporului său, adi
că un fel de poziție de clasă 
cum am spune noi astăzi. Deci 
și din acest punct de vedere se 
vădește că numai marile idei 
rămîn mereu actuale.

Așa și adîncul patriotism al pa
șoptiștilor care însă nu i-a îm
piedicat să creadă tn umanism, 
în europenism, tn caracterul u- 
niversal al marilor idei. Revolu
ționarii acelui moment revoluțio
nar care a zguduit toată Europa 
aveau între ei legături de fra
ternitate exemplară.

Cît despre patriotismul scrii
torilor de la 1848 el ere plenar, 
opera lui Alecsandrî dovedind-o 
cu prisosință. Culegerile de fol
clor, evocarea marilor tribuni.

participarea cu lira fierbinte la 
toate marile evenimente (unirea, 
războiul de independentă), pas
telurile cu descrierea frumuse
ților patriei, lupta pentru un 
repertoriu teatral național, prin 
piese scrise pe înțelesul tuturo
ra, modernizarea prozei și a 
jurnalisticei, toate acestea do
vedesc cîtă suprafață artistică de 
cuprindere are patriotismul â- 
tunci cfnd el este însuși felul 
de a gîndl și da a simți al unui

Actualitatea 
marilor 

precursori 
scriitor. Acest adevăr este per
fect valabil și astăzi cînd, prin 
poezie patriotică nu se înțelege 
un slogan patriotard, (e adevă
rat, acest slogan a fost practi
cat de către nonpoeții sau poeții 
minori, secole de-a rîndul pînă 
în zilele noastre). Poezia politi
că, patriotică configurează un 
destin artistic, o credință tota
lă care știe să imprime acest 
sentiment în întregul operei sa
le, cu arta cu care geniul se 
arată tn oricare din detaliile u- 
nei statui.

Plecînd de aici se poate trage 
limpede concluzia e& unitatea 
de credință, de convingeri nu 
presupune unitate de stil decît 
pentru artiștii proști, fără har. 
Ceea ce numim noi unitate prin 
diversitate, pașoptiștii au dove
dit-o și el prin fapte. Căci așa 
cum între proza lui Marin Preda 
ji cea a lui Eugen Barbu sau 
Fftnuș Neagu există o unitate 
de idei, ele sînt scrise tn game 
total diferite. Așa și la '48. Fre
za de înaltă ținută stilistici, cla
ră și curgătoare, inteligent! și 
nuanțată a lui Bălcescu, «rte eu

totul felurită de cea volupluos 
revărsată și retorică a lui Kogăl- 
niceanu sau de cea de tentație 
lirică a lui Alecsandrî sau cea 
oriental colorată a lui Bolinti
neanu. Cale de-un secol, Bo Iliac 
va suna în Goga, Alecsandrî în 
Pillat, Bolintineanu (dacă nu 
greșesc prea mult) tn Ion Bar
bu, desigur păstrînd proporțiile 
pentru că un veac, pentru o li
teratură tînărl și robustă, care 
n-a spui încă țării șl lumii nici 
pe departe ce avea de spus, este 
totuși o evoluție între parante
zele căreia intră trei orîndulrl : 
feudalitatea, capitalismul și so
cialismul.

Desigur, literatura anului 1848 
nu Mte cuprins! în chinga unui 
moment care începe, s! zicem, 
cu un an doi înaintea revoluției 
și se încheie odată cu ea. A- 
ceast! literatură bogată și exem
plară este totalitatea unor opere, 
a unei constelații de artiști de 
dincoace și de dincolo de Car- 
pați, care au fost scrise pe par
cursul unor vînte, — a unei 
vîrste puține pentru Bilceacu 
și îndelungi pentru bardul de la 
Mircești. Si nu numai atît. Ea 
este punctul de plecare către 
alte perioade de seamă ale 
scripturilor române, cum ar fi 
cea a unirii (cu lupta între uni- 
oniști și antiunioniști), apoi cea 
a „Junimii- cu lupta pentru 
constituirea unul adevărat clasi
cism al literaturii naționale și 
apoi a „Contemporanului” prea 
exagerat pus în coasta „Juni
mii", care milita și el pentru 
propășirea literaturii române nu
mai că cu un mai apăsat accent 
social și, cum spuneam, pînă în 
epoca noastră, peste toate exer
cițiile gratuite și urgia fascistă 
care au încercat să molipsească 
gîndirea noastră artistică, dar 
fără nici un rezultat. Dacă vor
bim de performante istorice, a- 
tunci „pașoptistul", poreclă ia- 
vorft! dintr-o sincopă verbală a 
lui Caragiale. este atît de sime
tric cu noi, tttt de aproape de 
inima noastră, tnctt «ărbătorin- 
du-1, tn condiții socialiste, sub 
auspiciile Partidului Comunist 
Român, ne sărbătorim strămoșii 
literari, precursorii, tn sensul cel 
mai fericit al cuvîntnlul.

Or, o literatură devine mare 
abia atunci cînd are ce sărbă
tori.

Sus spre virful 
Ueăut

Din munți! Vrancej au pornit 
duminică dimineață din orașul 
Covasna peste 1 000 de tineri 
pentru a împlini sarcina de o- 
noare încredințată : instalarea 
unei plăci comemorative care să 
cinstească aniversarea a 125 de 
ani de la Revoluția din 1848. Ti
neri români, maghiari, muncitori, 
elevi, cooperatori au escaladat 
In timpul necesar cel? două tra
see deosebit de dificile care au 
fost stabilite. Au participat la a- 
ceaită acțiune de largă amploa
re șl membrii cercurilor turiitl- 
ce, reprezentanți ai unității de 
vtnătorl de munte, tineri 
din gărzile patriotice. A 
fost evocată frăția de arme 
șl de idei dintre români 
și maghiari, locuitori ai acestui 
colț de țară, care au luptat u- 
măr la umăr pentru libertate șl 
dreptate națională. A fost amin
tită, de asemenea, figura lui Ga
bor Aron, reprezentant al secu
imii, care a-a alăturat revoluției 
în cele mai grele ceasuri. Lui 1 
•e datoresc cele 15 tunuri și mu
nițiile necesare turnate din clo
pote și alte metale din satele 
din județ, cu care românii și se
cuii au putut ține piept luptelor 
ce au avut loc pe aceste plaiuri.

La 1800 metri altitudine, tine
rii au păstrat un moment de re
culegere în memoria celor care 
la 1848 și-au jertfit viața pentru 
ca azi România să trăiască in
tens adevărata sa tinerețe, pri
măvara împlinirilor sale, liberă 
și independentă.

Acțiunea de duminică a Comi
tetului județean Covasna al 
U.T.C, se înscrie printre multe 
alte aiemenea manifestări orga
nizate otl prilejul a 125 de an! 
de la aniversarea Revoluției de 
la 1848. ADINA VELEA

în aceeași obișnuită seară 
de joi, cu mai puțin de o ord 
înainte de statornica emisi
une „Tinerii despre ei înșiși", 
televiziunea a difuzat un re
portaj ce s~ar putea rezuma 
în mărturisirea pe care o bă- 
trînă femeie, fostă filatoare, a 
făcut-o căutînd o explicație 
gestului ei de a fi înfiat de-a 
lungul anilor patru fete or
fane : „dragostea de-a avea pe 
cineva lingă tine". Una dintre 
fete este mare azi, a învățat 
carte și meserie și aduce bani 
în casa în care cea mai adin- 
că amintire despre bărbați 
poartă mereu in fața ochilor 
fotografia unui băiat melan
colic mort cu ani în urmă 
celelalte fete au vîrste dife
rite, sînt mai mici, desigur, ul
timele înfiate sînt chiar niște 
copile bucălate și blonde, dar 
au aceeași iubire gravă și fru
moasă pentru mama lor adop
tivă. Reportajul Anei Berteanu 
ar fi putut astfel să alunece 
ușor în melodramă sau intr-un 
sentimentalism strident dar 
numai datorită bătrînei femei 
care a știut sâ găsească tonul 
potrivit confesiunilor ei tul
burătoare nu s-a întimplat 
așa. în schimb, furată de do
vezile de omenie care i se o- 
feriseră cu dărnicie sim
plă. reportera a împins 
poate prea departe dezvă
luirea relațiilor din acea 
familie de femei, a pretins 
poate cu un exagerat realism 
răspunsuri limpezi și ferme 
acolo unde tăcerea sau privi

rea ar fi spus mult mai mult 
și mai drept, a uitat in sftrșit 
că cel puțin cea mai mare 
dintre fete ar fi fost îndreptă
țită sâ mărturisească, la rln- 
dul ei, ce gîndește și ce înțe
lege.

O poveste, evident cu dife
rențierile de rigoare, a rostit 
și Anca Fusariu la începutul 
emisiunii „Tinerii despre ei 
înșiși", cînd a pătruns în ate
lierele și sălile de clasă ale 
unui liceu industrial de meca
nică agricolă. Renunțindu-se, 
în transmisiune, la titlul a- 
nunțat hotărît în program, in 
care, ca intr-un film de de
mult, era vorba despre niște 
tineri și despre niște mașini 
minunate, reportajul s-a măr
ginit să consemneze banal 
faptul — de altfel, pe de-a în
tregul normal într-o școală 
care pregătește mecanici a- 
gricoli, adică oameni capabili 
să repare și cu ochii închiși 
un tractor sau o altă mașină 
agricolă și să țină bine tn 
mină o cheie sau un ciocan 
— că tinerii elevi învață in 
adeitâr sâ repare tractoare și 
mașini agricole, și cd, în acest 
caz, legătura dintre școală și 
practică este bună. Dacă nici 
aici n-ar fi fost așa, atunci 
unde ?. ar fi bine să ne între
băm. regretînd cu sinceritate 
soluția comodă aleasă iarăși 
pentru a lămuri ce este și ce 
se petrece in realitate cu în
delung discutata legătură a 
școlii cu practica.

O ultimă poveste, de astă

POVESTI
dată chiar o poveste (relatată 
cu mai multă promptitudine 
și in coloanele acestui ziar) a 
fost dedicată de Vartan Ara- 
chelian unei nunți uteciste 
din satul oltenesc Curțișoara. 
Însoțită inevitabil de conside
rații pline de căldură și emo
ție din care n-a lipsit însă 
„soarele frumos al iubirii", 
nunta utecistâ a avut prospe
țime și autenticitate — a- 
tentd și edificatoare imaginea 
lui Gheorghe Marian — gi
nerele contabil și-a adus a- 
minte că s-a împrietenit cu 
„partenera" sa la „instructa
jele pe linie U.T.C". și că nu
mai după ce au ajuns amîndoi 
la convingerea că „s-au nime
rit tn multe puncte de vedere** 
au hotărît căsătoria : mireasa, 
economistă, a fost foarte e- 
moționată atunci cînd pionie
rii din sat i-au legat la gît 
cravata roșie, Socrii mici au 
uitat durerea că le-a plecat 
fata din casă si se gîndesc la 
fericirea ei nouă ; nașul, pri
mar, are numai cuvinte de 
lauda pentru tinerii însuratei 
care sînt „de bază" în coope
rativă —, șt uite așa, din una 
în alta, din datină în datină, 
nunta utecistă a fost ca în po
vești, iar mie, ca unui întâr
ziat comentator, nu-mi rămlne 
altceva de făcut decît să ure2 
noii familii Murgea din Curți
șoara fericire și bunăstare.

CONSTANTIN STOICIU

blectlvelor Sistemului de pe 
Dunăre — au fficut o drumeție 
la capătul căreia au vizitat ba
rajul ți centrala. în continuare 
au avut loc programe artistice 
și Întreceri sportive, festivități
le încheindu-se cu un ..bal *1 
prieteniei", la care, alături de 
oameni ai muncii din orașul de 
reședință al județului Mehedinți 
fiu luat parte energeticieni din 
centrala Iugoslavă, precum si 
reprezentanți ai localității 
Kladovo din țara vecină și 
prietenă.

1N ZONA TOM1S NORD — 
ee! mai tînăr și mal mare car
tier ai orașului Constanta, se 
construiește ultimul mlcroraion, 
prevăzut a avea Sn final aproape 
4 000 de apartamente proprie
tate de stat și personală. Pri
mele 8 blocuri cu 840 de aoar- 
tamente și-au șl primit loca
tarii. Alte 24 de blocuri cu 1 542 
de apartamente sînt In diferite 
stadii de construcție șl vor fi 
date In folosință în mod 
nat pînă la sfîrșitul anului.

(Agerpres)

CRONICA
U. T. C.

Sîrubătă, s-a întors tn Ca
pitală delegația Centrului de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, condusă de tova
rășa Elvira Cincă, director 
adjunct al Centrului, care la 
invitația Institutului Central 
pentru cercetarea tineretului 
din Leipzig, a participat la 
Colocviul privind metodologia 
jl metodica organizării cer
cetării științifice desfășurate 
în R. D. Germană.

(Urmare din pag. 1)

In orientarea ciclurilor Indica
țiile s-au dat prea tîrziu) tre
buie «ă Ie aibă în vedere pen
tru anul următor șl organele 
superioara ale Uniuni! Tinere
tului Comunist, organizatorii și 
propagandiștii din Mehedinți au 
numit fără rezerve șl propriile 
lor lipauri. Principalul neajuns 
aemnalat in cursul anului în
cheiat ține de Insuficienta adap
tare a expunerii temelor la 
condițiile specifice ale județului 
și unităților. E drept, unele 
teme de la ciclul „Societatea 
socialist! multilateral dezvol
tată, construirea comunismului 
In România — idealul tinerel 
generații4' au fost dezbătute pe 
situații mal concrete. Cele mai 
multe insă s-au oprit la nivelul 
expunerilor generale. Și aceste 
expuneri sînt ți mal nelntere- 
aante, după cum explica Con
stantin Obret. secretar al comi
tetului comuna] U.T.C. de la 
Oprlșor, clnd propagandiștii 
•înt cadre din învătămlnt «au

de la alte instituții din comună. 
Un profesor sau un medic de 
la dispensarul uman ori un 
funcționar de la cooperație aau 
de la consiliul popular ae a- 
dreseaeă altfel tinerilor coope
ratori decît un inginer sau teh
nician agronom. La Orevița, 
unde propagandistul a fost ca-

organizații dar după ce Începu
seră curiurile, după ce propa
gandiștii fuseseră instruițl Sigur, 
dacă ar fi existat mai multă 
fi reocupare lucrurile se puteau 
ndrepta și din mers. Este totuși 

bine că măcar pentru anul vii
tor s-a reținut acest lucru. Alt 
neajuns care a grevat eficiența

cit de atractivă ar fi ea, cu 
toți 117. in timp de o oră — o 
oră și un sfert. De aceea, aici, 
nici închiderea învățămîntului 
care presupunea și o recapitulare 
cu scopul de clarificare a unor 
probleme neînțelese prea bine 
în timpul anului nu s-h putut 
face așa cum trebuia, câ «ă nu

După încheierea invâțămintului politic II.T.C. la sate
dru tehnic din cooperativa a- 
gricolă, interesul tinerilor față 
de expuneri șl dezbateri a fost 
mult mal mare. Cunosclnd ni
velul de pregătire al cursanți- 
lor, propagandistul s-a făcut 
Înțeles explicîndu-le mai întîi 
anumițl termeni, anumite for
mulări Si abia după aceea tre- 
clnd la fondul temei puse în 
dezbatere. Faptul că de o mal 
mare eficiență se dovedesc pro- 
gandlștii recrutați din cooperati
vele agricole, l-au sesizat și alte

învățămîntului politic în satele 
județului Mehedinți ține de nu
mărul prea mare al cursanți- 
lor care au revenit la un cerc 
Sînt comune in care deși nu
mărul tinerilor cooperatori trece 
de o sută, s-a organizat un sin
gur cerc pentru toți. Avem 
exemplu] cooperativei din Oprl- 
șnr unde numărul lor ajunge la 
117. Este limpede că In această 
«ituați**. oririt d? hun ar fi pro
pagandistul, el nu putea purta 
o dezbatere, pe orice temă, orl-

mil vorbim de prezența din tim
pul anului care nu a trecut de 
55 la iută. Lucrul acesta tinerii 
l-au «eslzaț șl au propus ca pen
tru anu] viitor ia organi
zeze cel puțin două cercuri.

Din raidul anchetă Întreprins 
la Mehedinți am mal reținut 
Inel un (apt destui de Impor
tant oare dă măsura preocupă
rilor pentru desfășurarea Invfi- 
țâmîn’ulul politic U.T.C. în a- 
nul 1072—1973 șj care trebuie 
avut In vedere pentru viitor.

Este vorba de atragerea tineri
lor neuteciști la această formă 
de pregătire șj educare. La În
trebarea dacă și ej au fost 
nu atrași, răspunsurile au fost 
ocolite Unii dintre cei între
bat! dovedeau efi nici nu îsl 
propuseseră aceât lucru, iar al
ții spuneau că ceva-ceva au în
cercat dar că nu au Insistat. 
Necesitatea atragerii tuturor ti
nerilor credem că nu mai tre
buie discutată pentru că ne 
este limpede tuturor că U.T.C. 
nu se ocupă numai de educarea 
membrilor săi, cl de educarea 
întregului tineret, așa ca și acest 
aspect trebuie notat sî reținut 
ca atare pentru anu] viitor.

Fără îndoială că aspectele 
discutabile acum, la Încheierea 
acestui an de Invățămint. slnt 
foarte multe Din raidul între
prins in ludețul Mehedinți noi 
am reținut doar cîteva. Mai 
multe va deduce comitetul ju
dețean U.T.C. care și-a propti? 
să facă o analiză amănunțită, 
pe haza unor investigații mai 
largi.
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în Turul trei al „Cupei Davis”, 
la Scheweningen, 

Olanda - România: 2-3 

0 PERFORMANȚĂ 
REMARCABILĂ

TINERI—ÎN ARENELE 
SPORTULUI DE MASĂ

întâlnirea de tenis dintre echipele României și Olandei din 
cadrul sferturilor de finală ale zânei europene (grupa A) a 
..Cupei Davis’*, după meciul de dublu, de sîmbătă, in care 
reprezentanții noștri Năstase-Hârădău au pierdui cu 3—0. 
(8—6. 6—1, 6—1), a continuat, ieri, cu ultimele donâ întâlniri 
de simplu, pe care, evoluind excelent, Toma Ovici și Ilio 
Năatase le-au ciștigat de o manieră categorică stabilind sco
rul final al meciului la 3—2 in favoarea noastră, și reușind, 
astfel, să se califice în turul următor. Avînd în vedere con
dițiile in care se înscrie participarea noastră ia noua ediție 
a Cupei Davis — absența din echipă a lui Tiriac și înlocuirea

«-baschet.- Unde-i Steaua ?
Sarea și piperul, atit de promise în acest an, au dispărut de 

pe masa campionatului masculin. Derbiul etern al întrecerii 
Dinamo-Steaua a devenit, acum, un joc oarecare, din cite s-a 
văzut la Timișoara, astfel că, în prezent, lupta pentru primul 
loc... există (de aia se numește campionatul, campionat), dar lip
sește cu desăvirșire. Așa stind lucrurile, nu trebuie să se mire 
nimeni prea mult de tribunele goale pe care le-a oferit sala Flo- 
reasca, în timpul celor trei zile ale turneului bucureștean. Des
pre acest lucru — poate doar o întrebare : de ce federația de 
specialitate nu a luat măcar inițiativa invitării elevilor de la 
școlile care se remarcă în baschet ? Puțină popularizare n-ar fi 
stricat.

Dar, să revenim la campionat. Faptul că Dinamo s-a detașat 
la trei puncte și termină întrecerea „la pas“, poate desigur, 
să-i bucure numai pe elevii lui Dan Niculescu. în rest, o atare 
situație nu poate decît să îngrijoreze. Unde este Steaua, echipa 
pe care antrenorul Vasile Popescu o tot promite de doi ani ? 
Un campionat terminat cu mai bine de o treime înaintea... ter
minării lui poate asigura saltul de care avem nevoie în anul 
„europenelor1* ? Greu de admis.

La polul celălalt al clasamentului, lucrurile par de asemenea 
lămurite : Academia Militară este virtuală... divizionară B, iar 
Voința, in ciuda victoriei asupra I.C.H.F.-ului, nu credem, to
tuși. că va izbuti să depășească pe Politehnica București «au 
Timișoara, pentru a supraviețui. Singurul punct de atracție al 
campionatului rămăsese, înaintea turneului bucureștean, lupta 
pentru locul III, loc la care candidau „U“ Cluj, „U“ Timișoara 
și I.C.H.F. Primele două au învins comod pe I.C.H.F., astfel că 
bucureștenii au ieșit din discuție. Care va fi „aleasa14 Intre cele 
două formații studențești ? Clasamentul, programul jocurilor 
rămase de disputat și, mai ales, valoarea echipelor respective, 
par a-î indica pe clujeni. în privința I.C.H.F.-ului, nu putem 
spune decît că au constituit o mare deziluzie. Desigur, faptul 
că au fost Învinși la 30 de puncte (scor 102—72 !) de către o 
retrogradată aproape certă — Voința — constituie o surpriză.

S. SORIN 

»rugbi_. Cînd campioana 
se cunoaște...

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. ■ doua echipă olMatâ Ir. 
campionatul republican, era singura formație care ar fi putut 
„ține In pe miUtarii de la STEAUA. Firesc, derbiul d®
ieri de pe terenul Ghencea din Capitală, dintre cele două echi
pe fruntașe a foet așteptat cu mare interes. Au cîș:igat, pLnă la 
urmă stellștii cu scorul de 8—3. prin încercările lui Durbac 
(min. 7) și Teleașă (min. 75), față de singura lovitură de pe
deapsă fructificată a timișorenilor, opera celui mai bun jucă
tor de pe teren, fundașul Duță. Jocul a plăcut, a fost dîrz, cele 
două echipe dorindu-și fiecare victoria. Jucînd mai grupat, 
fiind mai rapizi în conducerea balonului și avînd o condiția 
fizică mai bună, militarii s-au impus în fazele decisive și înclină 
steagul de partea lor. Studenții, la rîndul lor și-au apărat șan
sele corect dar... au fost deficitari în jocul aripilor și al cen
trilor, întîrziind și în placaje. O notă negativă pentru ambele 
echipe : exageratele lovituri de picior, ca și jocul de uzură 
de la mijlocul terenului, joc firește, fără perspectivă, nespecta- 
culos. A arbitrat bine, o partidă dificilă, Pelegrino D’Eclesis. 
După acest derbi, Steaua totalizează 59 de puncte, deținînd în 
continuare, primul loc în clasament, titlul de campioană pe anul 
în curs fiindu-i, a6tfel asigurat.

Tot în Capitală, pe teren propriu, Gloria * IntîlnR pe 
C.S.M Sibiu, terminînd nedecis : 7-7. Sîmbătă Vulcan, după o 
primă repriză, bună, a cedat în fața Iul Dinamo cu scorul de 
7—10. Alte rezultate din țară : Știința Petroșeni-Rulmentul Bir- 
lad 12—6 ; Precizia Săcele-C.S.M. Suceava (neprezentare : 6—0) ; 
Politehnica Iași—Grivița Roșie 6-6. Farul—Sportul Studen
țesc 3-3.

' GABRIEL FLORPA

volei: Debut în campio
natele balcanice

Loturile republicane de volei (seniori și senioare) susțin pri
mele confruntări oficiale din acest sezon, în cadrul Campiona
telor balcanice. Respectiv, astăzi dupâ-amiază, în sala spor
turilor „Olimpia" din Timișoara, se reunesc selecționatele mas
culine ale Bulgariei, Albaniei, Iugoslaviei, Greciei, Turciei și 
României, ca și reprezentativele feminine ale Bulgariei. Iugo
slaviei, Turciei și României. Amintim că la ultima ediție, des
fășurată anul trecut la Sofia, titlurile de campioane, atit la 
fete cît și la băieți, au revenit echipelor Bulgariei, care pornesc 
ca favorite și la jocurile de la Timișoara, alături de formațiile 
Iugoslaviei și României.

Din lotul nostru feminin fac parte o serie de jucătoare con
sacrate, cum sînt : Eugenia Râbac, Mariana Baga, Marthâ Sze- 
kely, de la Rapid, Helga Bogdan, Mariana Popescu și Alexan
drina Constantinescu (Dinamo), ca și tinerele voleibaliste : Ga
briela Popa (Medicina), Doina Botezan („U“ Cluj), Maria 
Cengher (I.E.F.S.), Paula Cazangiu și Victoria Caranda (Con
structorul București). La conducerea tehnică a echipei feminine 
se află prof. Nicolae Humă și maestra emerită Doina Ivănescu, 
care îndeplinește, pentru prima oară, funcția de antrenoare a 
lotului republican. Formația masculină este pregătită de maeștri 
emeriți Horațiu Ni-colau, Aurel Drăgan și dr. Gabriel Chere- 
bețiu, de asemenea, pentru prima oară la conducerea tehnică 
a lotului republican masculin. în prima partidă de azi, volei
baliștii noștri primesc replica echipei Greciei. Meciul începe la 

I ora 16 și se transmite pe micul ecran. Jocurile Balcanice se în
cheie sîmbătă, cînd sînt programate derbiurile România-Bulgâria 
la fete și băieți. Ambele partide se transmit la posturile noastre 
de televiziune.

(M. L.) 

Concurs
internațional

• RECORDMENUL MONDIAL, C. STAN, ÎNVINS !
Pe un traseu din strada Maior Coravu a avut loc, ieri dimi

neață, un mare concurs internațional de marș — organizat de 
Federația română de atletism. La startul întrecerii s-au aliniat 
concurenți din 10 țări : U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia, Elve
ția, R.D. Germană. Italia, Polonia. Suedia și România. Traseul 
a măsurat 20 de km (8 ture a cite 2,5 km). Interesant de re
marcat că proaspătul campion mondial la 10 km marș, românul 
C. Stan, a condus plutonul mai bine de 15 km. Cu un finiș mai 
puternic, însă, S. Zschiegner (R.D.G.), aflat tot timpul printre 
animatorii cursei, s-a desprins pe ultimele ture și a trecut pri
mul linia de sosire, cu timpul de 1 h 27’21”.

C. Stan s-a clasat pe locul II, cu timpul de 1 h 28’. perfor
manță ce reprezintă un nou record al țării noastre în această 
probă. Locul III a fost ocupat de I Găsitu de la Clubul „Steaua" 
cu timpul de 1 h 28’12”. Primilor clasați le-au fost inmînate 
frumoase cupe din partea Federației române de atletism.

MIHAI JOIȚA

Studenții agronomi 
la start !

Acftunife din cadrul „Lunii 
sportului de masă studențesc", 
avînd ca obiectiv principal re- 
vitaltzarea și dezvoltarea pe o 
scară largă a activității de edu
cație fizică în îrvățămîntm-su
perior, au continuat sîmbătă și 
ieri pe diferite stadioane din 
Capitală, unde mii de studenți 
au participat la o suită de com
petiții de mare amploare. Vn 
reușit festival sportiv a găzduit 
stadionul „Agronomia", de la 
șosea, care, timp de două zile, a 
cunoscut atmosfera unor pasio
nante și entuziaste întreceri. Pe 
pista de alergări, la sectoarele 
de aruncări sărituri, pe tere
nurile de volei, baschet, handbal 
și fotbal, și-au disputat înttieta- 
tea reprezentanții celor șase fa
cultăți ale Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu". S-au desfășu
rat întrecerile finale ale con
cursurilor de masă pe ani de 
studii, care au reunit pes
te 2 000 de studenți, fiind 
notați cu unelr rezultate tehnice 
hune. Ton Vlădeacu (Facultatea 
de medicină veterinară, anul 2\ 
după ce a ciștigat proba de să
ritură fn lungime, cu 6 10 m. 
participând, apoi, la cursa de 
100 m plat. a fost cronometrat 
cu timpul de 11,6 secunde, cu
cerind al doilea titlu de cam
pion. La vroba de aruncarea 
greutății, fete, studenta Vasilfca 
Crottoru (Zootehnie, anul 2) a 
realizat 8,43 m. ocupînd primul 
loc, iar pe locul secund, s-a da
tat colega ei. Alina Bănuți, cu 
o aruncare de 7,83 m. O evolu
ție remarcabilă a avut și studen
tul Ion Samoilă
cnul I). care a concurat la trei 
probe. In seriile vr^bri de IDO m 
a realizat timpul de 11,3 secun
de, iar In finală, după un start 
greșit, a reușit, totuși, să ocupe 
load 2. El s-a dovedit un bun 
demifondist. ctștigînd detașat 
cursa de 1 500 m.

Spectatorii prezenți pe stadio
nul ..Agronomia* au răsplătit cu 
vH aplauze exercițiile de gimnas
tică artistică, susținute de un 
ansamblu de 100 de studente, 
care au evoluat sub îndrumarea 
maestrei sportului, Elena Dobro- 
volski. ca și demonstrațiile de 
judo și karate, la care și-au dat 
concursid studenții fruntași Con
stantin Ponescu (Agronomie, a- 
nul 4), vic^campion rermblicrin 
universitar. Radu Paul (Zooteh
nie, anul 3), D. Miko (Zooteh
nie, anul 2) și Mihai Zamfirescu 
(Medicină veterinară, anul 5), 
pregătifi de prof. Ion Avram, un 
vechi yt pasionat animator al a- 
cestor discipline sportive. In mij
locul participanților la această

Zilele acestea âm participat la 
mai multe ore de educație fi
zică la citeva școli din Bucu
rești. Surprinzător, situațiile în- 
tîlnite diferă de la caz lâ caz, 
deși aici fiind vorba de progra
mă și de obligații stricte, pro
fesional, n-ar trebui ca reali
tățile întîlnite să se deosebească 
atit de mult

„SCUTIRI DE... SANATATE !”

Liceul „Zoia Kosmodemians
kaia", de pe str. Icoanei, școală 
cu vechi și valoroase tradiții 
dispune de o curte spațioasă. 
Aici am găsit fetele din clasa a 
XTI-a A. La desfășurarea orei 

SERIA II-A
Metalul Drobeta Tr. Severin—F.C. Bihor 3-4. Politehnica Ti

mișoara—Corvinul Hunedoara 4-0. Gloria Bistrița—Olimpia 
Satu Mare 2-0, Minerul Anina—C.S.M. Sibiu 1-0, C.F.R. Arad— 
C.F.R. Timișoara 2-1, Metrom Brașov—Electroputere Craio
va 2-0.

Politehnica Timișoara continuă să conducă în clasamentul se
riei, avînd 33 de puncte, cu unul mâi mult decît secondanta sa, 
F.C. Bihor.

• PREGĂTIRILE LOTULUI
In vederea meciului cu R. D. Germană, din cadrul prelimi

nariilor campionatului mondial de fotbal, selecționata țării 
noastre a susținut duminică la Brașov, pe stadionul Municipal, 
o partidă de verificare in compania echipei Steagul Roșu. Se- 
lecționabilii au obținut victoria cu scorul de 5—0 (2—0), prin 
punctele marcate de Dumihache (2), Dumitru, Deleanu și Je
nei (autogol). A fost utilizată următoarea formație : Răducanu, 
Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, Deleanu, Dumitru, Nunweiller 
(Anca), Troi, Dobrin, Dumitrache, Iordănescu (Țarălungă).

Pe terenul de volei — în ora de educație fizică ! — in ținu
tă de stradă (anul IV C, Liceul „Aurel Vlaicu").

Se învață elemente ale jocului de baschet, dar lecția este 
dominată de monotonie (Liceul „Spiru Haret" clasa a XI E).

•FOTBAL: Rezultate
din Divizia B

SERIA I
Dunărea Giurgiu—C.F.R. Pașcani 2-1, C.S.U. Galați—Chimia 

Rm. Vîlcea 1-1, Progresul București—Delta Tulcea 4-0, Pro
gresul Brăila—S.N. Oltenița 2-0, Metalul Plopeni—Ceahlăul 
Piatra Neamț 0-0, Știința Bacău—Gloria Buzău 0-0, Politehnica 
Iași—Metalul București 1-1.

în clasament, după 24 de etape. Politehnica Iași ocupă pri
mul loc cu 31 de puncte, fiind urmată de Metalul (29 p.) și Glo
ria Buzău (27 p.).

competiție se aflau o serie de 
Sportivi consacrați, cu o presti
gioasă activitate ; maestrul emerit 
al sportului, Olimpiu Nodea, fost 
campion mondial la handbal, 
maestra sportului la baschet, 
Margareta Pruncu, maestrul spor
tului la baschet, Alex. Fodor, ac
tualmente profesori fl antrenori. 
Ei au dat utile indicații concu- 
rentilor și au condus jocurile fi
nale pe echipe, la care s-au re
marcat selecționatele facultăților 
de Medicină veterinară și Imbu- 
tățiri funciare, învingătoare la 
handbal, volei și baschet.

8. SPIREA

„Crosul ucenicilor" 
de la Galați

Intr-un cadru de adevărată 
sărbătoare tinerească, aproape 
6 000 de elevi și ucenici au parti
cipat, simbătă și duminică, la 
două acțiuni sportive de masă 
organizate de organele locale. 
Este voiba de „Crosul lunii mâi“ 
fi „Crosul ucenicilor" desfășura
te pe frumoasa faleză gălăfeană 
în prezența cftorv« mii de lo
calnici. Participarea numeroasă, 
organizarea bună ji dirzenia cu 
care concurența și-au disputat 
locurile fruntașe, au făcut ca In- 
trecerile să se bucure de un 
succes notabil. Reușita deplină a 
celor două acțiuni atestă faptul 
că acolo unde organele locale, 
conducerile școlilor și organiza
țiile U.T.C. manifestă preocupare 
fi pasiune, rezultatele nu se lasă 

participau și studenți ai I.E.F.S. 
(anul III) aflați în practică. în
tr-o ținută sportivă elevele prac
ticau jocul de volei pe două te
renuri alăturate. într-un colț al 
curții, citeva fete încercau să 
simuleze pasarea mingii de volei 
intr-un cerc. „Acestea sînt scu
titele de educație fizică" — ni 
se spune. Erau scutite de miș
care. dar era evident că le place, 
le pasionează. Ne-am întrebat, 
in sinea noastră, de ce aleargă 

La dv. nu s-a recepționat Hotărîrea?

așteptate. Rezultatele: Crosul 
ucenicilor: fete: Catinca Peria- 
nu — Liceul industrial de con
strucții civile; băieți, pînă la 18 
ani — Otelo Gleiber, Grupul șco
lar construcții și, peste 18 ani, 
Viorel Bedreag — Rapid C.F.R.; 
Crosul lunii mai : fete — cla
sele V—VI — Elena Enache, 
Școala generală 8, clasele VII— 
VIII — Elisabeta Boscenco — 
Școala generală 5, Licee — Ma
ria Caranfil — Liceul industrial 
căi ferate ; băieți: clasele V—VI
— Alee Stanciu — Școala ge
nerală 6, VII—VIII — Ion Cră
ciun — Școala generală 5, Licee
— Ionel Dublea — Liceul indus
trial alimentar.

D. SIRIOPOL

„Cupa Informația 
Bucureștiului"

Popularele concursuri de cros 
continuă să domine programul 
com petitions 1 de la sftrșit de 
săptămînă. Cu multă satisfacție, 
profesorul Doru Beuran (Liceul 
nr. 35 din Capitală) ne-â spus 
că la ora actuala întrecerile d* 
alergări pe distanțe mai mari fac 
o serioasă concurență celorlalte 
probe de atletism, atrăgînd mii 
de tineri în ample acțiuni de 
masă și care au prilejul să pe
treacă ore plăcute în aer liber.

Ieri dimineață. Stadionul Ti
neretului și aleile de la Șoseaua 
Kiselef au cunoscut o mare ani
mație. Peste 2 000 de elevi și ti

unii elevi după scutiri ? Cineva 
numise aceste pseudoadeverințe, 
nici mai mult nici mai puțin de- 
cit „scutiri de... sănătate11. Și 
avea perfectă dreptate. Profe
soara Mariana Stăpînoiu ne 
pune în problemă : „Tema aces
tei ore a avut : exerciții de în
călzire, alergări de viteză pe 60 
m. apoi elemente ale jocului de 
volei : serviciul de jos, din față, 
pasa, jocul la fileu etc.“. Toate 
bune, dar în planul de lecții nu 

era prevăzut voleiul ci... bas
chetul. „N-am putut face bas
chet pentru că-s deteriorate pa
nourile...". Stăm de vorbă cu una 
dintre elevele scutite, Carmen 
Iosif : — „Cînd faci mișcare
— „La vară, în vacanță, la 
mare !“. La această demonstra
ție concludentă nu mai avem de 
adăugat că, potrivit programei, 
clasa a Xll-a are prevăzută o 
singură oră de educație fizică. 
Și. culmea, sînt elevi care se 
eschivează și de la această sin
gură ora 1

DIN 38... DOAR 24 PREZENȚI I?

...Urmărim desfășurarea orei 
de educație fizică la clasa a 
Xl-a E de la Liceul „Spiru Ha
ret", O altă unitate dotată cu o 
frumoasă sală de sport și o curte 
spațioasă. Programul orei pre
vede exerciții de încălzire, apoi 
relaxare, după care se trece la 
învățarea unor elemente ale 
jocului de baschet. Pe bancă, 
sub un pom, trei eleve din rîn
dul celor scutiți, privesc. Ele 
□ăstrează mingile de baschet. 
Din 38 de elevi ai clasei, fete și 
băieți, sint prezenți... 24 pe plat
forma de bitum, pină la urmă. 
Trei sosiseră cu întirziâre !) 

Tustificările curg, repede. „A-
• em 6 absenți de zi,.2 elevi sînt 
le servici in clasă (!?), 5 scu- 
;ți...“ — ne lămurește profesoa- 
a Mioara Leucuția. în rest, ora

• decurs normal. Elevii, intr-o 
nută sportivă ireproșabilă. în-

ieplineau. întocmai. îndrumări
le profesoarei. Singurul lucru 
care distona cu atmosfera spor
tivă — ținuta de stradă a profe
soarei. Iar ca impresie generală 

neri din întreprinderile și insti
tuțiile din Capitală au participat 
la competiția de cros dotată cu 
trofeul „Cupa Informația Bucu
reștiului*, o amplă manifestare 
organizată de ziar în colaborare 
cu Comitetul municipal al 
U.T.C. Programul sportiv a fost 
completat cu reușite demonstra
ții de gimnastică, iocuri de vo
lei, rugbi și handbal, urmărite cu 
interes de un număr mare de 
spectatori.

întrecerile de cro6 au fost 
dominate de reprezentanții lice
elor „Ion Neculce", „Spiru Ha- 
ret" și „I. L. Caragiale*. ca și 
de elevii de la școlile profesio
nale „Electromagnetica44 și „Căi 
ferate", prezenți în număr mare 
la cele șase probe. Dar iată și 
numele concurenților clasați pe 
primele locuri : Antoaneta Iacob 
Școala nr. 178), Doina Pricop 

(Liceul ,.I. L. Caragiale"), Eliza 
Enache (întreprinderea de insta
lații București\ C. Rîțeală (Liceul 
..Spiru Haret“). M. Zisulescu (Li
ceul „Ion Neculce") și Gabriel 
Vîlcu (întreprinderea ..Izolato
rul*). în încheierea eompeHHH 
S-a desfășurat o cursă rezervată 
foștilor campioni ai probelor de 
fond, avînd în fnintea plutonu
lui pe maestrul sportului. Ovidiu 
Lupu, ca și ne ..veteranii" Gh. 
Nicolae (de 80 de ani) și Mihai 
Babaraica (52 de ani), care au 
fost răsplătiți cu vii aplauze și 
diferite premii, oferite de comi
sia de organizare a acestor în
treceri sportive.

S. IONESCU

— o ușoară monotonie și stereo
tipie a orei. Nu am întîlnit ele
mente captivante, atractive. Do
mina senzația lucrului făcut 
pentru că este trecut într-un 
program.
ORE DE EDUCAȚIE FIZICA IN 

ȚINUTA DE STRADA î
Ajunși la Liceul „Aurel Vlaî- 

cu" pentru un moment am ră
mas descumpăniți. în curte — o

hărmălaie de nedescris. Unii ju
cau volei, alții fotbal, printre ei 
aflîndu-se și cîțiva amatori de 
tenis. Prezența noastră, cu apa
ratul de fotografiat a devenit, 
dintr-o dată, stînjenitoare. Re
creație ? Nu, ora de educație fi
zică a anului IV C. Sesizîndu- 
ne prezența, profesoara Justina 
Lovinescu îi adună în front. 
Rîndul e deosebit de pitoresc. 
Doar cinci sint in echipament 
sportiv, restul în ținută de clasă, 
ori chiar de stradă. Bineînțeles, 
din acest peisaj nu putea lipsi 
ținuta elegantă, de oraș, a pro
fesoarei. Urmează o... „schiță" 
de joc de baschet — 5 mi
nute — după care elevii au

Acesta este bilanțul investigațiilor
noastre de o zi. Mai mult trist decît 
îmbucurător. Dar, n-avem ce face, 
acestea sînt aspectele, realitățile in
finite : ore monotone, după o ste

reotipie care frînează chemarea pentru sport, 
pentru mișcare, cu efective incomplete, cu scu
tiți prea mulți (unii dintre ei trecuseră de un 
an de convalescență cînd se știe că exercițiul 
fizic este una dintre vitaminele cele mai efi
ciente), ore desfășurate într-o ținută necores
punzătoare, cu uh conținut uneori inadecvat, 
aspecte de indisciplină, eludarea programei și a 
obligațiilor profesionale etc. Considerăm că 
toate acestea sînt momente și invitații la re
flecție Eficiența educației fizice din școală va 
crește cînd elevii vor căpăta deprinderi și. deo
potrivă, pasiuni în cadrul orelor de educație 
fizică. Firește nu credem că pretutindeni se 
întîmplă la fel Dar ceea ce am relatat vrem 
să însemne un semnal serios de alarmă. O che
mare la ordine. O reconsiderare a însemnătății 
orelor de educație fizică în ansamblul proce
sului de învățămînt și a obligațiilor cadrelor 
didactice de specialitate. Pentru că asemenea

constatări în legătură cu orele de educație fi
zică au mai fost făcute de ziarul nostru și cu 
alte prilejuri. O recentă plenară a Comitetului 
municipal București al P.C.R. a dezbătut pe 
larg problema educației fizice și sportului în 
Capitală, adoptînd măsuri importante în acest 
sector de activitate. E de datoria tuturor fac
torilor angrenați, cu diferite răspunderi, în miș
carea sportivă, să lupte pentru materializarea 
acestor măsuri, să urmărească cu atenție în* 
deplînirea lor exemplară. Pentru că după opi
nia noastră persistența unor asemenea feno
mene și deficiențe ca cele constatate de noi se 
datorează unei munți de control și îndrumare 
slabe, sporadice și superficiale din partea fac
torilor răspunzători. Și nu vom recurge lă alt
ceva decît la a cita dintr-un document progra
matic. de o importanță covîrșitoare : HO- 
TARIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R., cu pri
vire la dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului : „O atenție deosebită se va acor
da îmbunătățirii calității și eficienței procesu
lui de învățămînt în cadrul orelor de educație 
fizică din școlile de toate gradele".

VASILE CABULEA

lui cu doi jucători — Ovici și Hărădău — fără prea multă 
experiență internațională, prezența în echipe și 
profesioniști și susținerea primei confruntări în 
considerăm calificarea echipei noastre ca o 
remarcabilă.

în prima partidă, din ziua a 
treia, Torn a Ovici, printr-un joc 
inteligent, bine orientat tactic, 
mobilizîndu-și toate resursele fi
zice și morale, învinge categoric, 
cu scorul de 3—0 (6—2, 6—3,
6—4) pe cel de-al treilea om al 
formației adverse, Nick Fleury 
— care-1 înlocuiește pe campio
nul Olandei, Jan Hordjik, 
accidentat — restabilind echi
librul meciului, 2—2, și reaprin- 
zînd speranțele în tabăra noas
tră. Toma Ovici n-a mai venit 
la fileu, — unde în prima con
fruntare, din prima zi, cu Hord
jik s-a arătat mai puțin sigur — 
contracarînd, astfel, alonja neo
bișnuită a adversarului său prin
tr-un joc precis la fundul tere
nului, cu retururi puternice și 
plasate. El reușește, astfel, o 
frumoasă și lăudabilă perfor
manță în „Cupa Davis".

Urma, deci, partida decisivă 
care aducea față în față doi ad
versari 
Okker. 
dczului 
și nd să 
dat, cu 
dul lui 
serie și 
la rînd. 
moment 
durează 
oră, avantajul și egalitatea sur- 
venind de 30—40 de ori, expri-

de marcă: Năstase- 
Inceputul aparține olan- 
care se dezlănțuie reu- 
conducă, la un moment 
3 jbouri la zero. E rîn- 
Ilie Năstase să facă o 
să cîștige trei ghemuri 
Pe urmă intervine un 

: dramatic : ghemul 9 
aproape un sfert de

voie să-și aleagă să facă și 
să joace fiecare ce vrea. Cîțiva 
încing o „miuță" de fotbal, în 
care sint cooptați și cîțiva tineri 
din cartier, alții pasează mingea 
de volei, iar cei mai mulți stau, 
privesc, se amuză. „E singura 
dată cînd ne permitem o rela
xare — ne explică profesoara. 
Sint aproape absolvenți, pe 25 
mai se încheie cursurile, termi
nă cu școala. Emoții, simt nevoia 
să facă nebunii și noi îi ințele- 

gem". Și noi înțelegem... dar nu 
pricepem cum își iau unii per
misiunea să facă asemenea de
rogări de la programă ?

ELEVII SE ECHIPEAZĂ, DAR 
PROFESORUL LIPSEȘTE I

Cartierul Jiului-Scînteia. Ne 
aflăm în incinta Grupului școlar 
poligrafic „D. Marinescu". Pe 
platforma de bitum, la cele două 
porți... de handbal, se joacă 
fotbal. Mai avem citeva minute 
pînă sună de intrare la oră. Ur
mărim și noi exuberanța juve
nilă a tinerilor fotbaliști din a- 
nul II E. La marginea terenului 

a jucătorilor 
deplasare — 
performanță

mînd echilibrul 
nacitatea celor 
care nfc oferă

luptei și tfe- 
doi jucători 

___ _  ____ un spec
tacol de mare clasă. Defcnodă- 
mîntul este în favoarea repre
zentantului nostru care-și adju
decă, astfel, primul set, cu 6-4, 
după ce realizează două 
break-uri. în continuare, Năsta- 
se este cel care-și impune jocul, 
reușind să se distanțeze, în al 
doilea set, la 4-0, și cîștigîndu-1 
pînă la urmă, detașat cu 6-2, 
după alte două break-uri reali
zate în pofida lui Okker, prin 
utilizarea magnificelor sale re
tururi, a pasing-șuturilor și sto
purilor de mare maestru. Supe
rioritatea lui Năstase a fost de 
monstrată concludent și în setul 
trei pe care îl cîștigă cu 6-4, sco
rul final al partidei între cei 
doi — și cu aceasta victoria 
echipei României — fiind pe
cetluit la 3-0, scor ce exprimă 
diferența de valoare la această 
oră dintre cei doi protagoniști 
din elita tenisului mondial. Re
zultat final România—Olanda 
3-2.

Scăpați de emoții, ne facem 
o datorie adresînd componenți- 
lor echipei noastre calde Felici
tări pentru frumosul lor succes.

C. V.

P.S. Ne-a surprins neplăcut 
pesimismul exagerat vădit în 
transmisiile și relatările despre 
întâlnirea de la Scheweningen. 
vis-a-vis de șansele echipei 
noastre în noua formulă în con
fruntarea cu formația Olandei.

MERIDIAN
• După 10 etape, în competi

ția eiclistă „Cursa Păcii" con
duce Ryszard Szurkowski (Po
lonia), urmat de Sîozda (Polo
nia) la 2’34”, Lihaciov (U.R.S»S.) 
la 5’50”, Kaczmarek (Polonia) 
la 5’58”. Gorelov (U.R.S.S.) la 
6’47”. Cicliștii români ocupă 
locurile următoare : V. Selejan 
(24) la 12’38”, T. Vasile (38) 
la 16’41”, A. Sofronie (41). 
I. Cernea (64). N. Andrbnache 
(66), C. Grigore (67). Clasamen
tul general pe echipe : 1. Polo
nia ; 2. U.R.S.S. la 13’34” ; 3.
Cehoslovacia la 15’49” ; 4. Fran
ța la 22’22”. Echipă României 
se află pe locul 11. la 38’09”.

• Pe stadionul Parc des 
Princes din Paris, în prezența 
a 45 000 de spectatori, s-a dis
putat, în preliminariile Campio
natului mondial de fotbal, me
ciul dintre selecționatele Irlan
dei și Franței. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0). 
Scorul a fost deschis de fran
cezi în minutul 78 prin Chiesa. 
dar, după 5 minute, oaspeții au 
reușit să egaleze, datorită golu- 

„ lui marcat de mijlocașul Mâr-
Foto: GH. CUCU tin.

se echipează cei din anul III E, 
care, incepind de la orele 12 fix. 
au oră de educație fizică. Citeva 
minute și sînt gata. Intră pe te
ren. Se face ora 12. Profesorul 
nu vine. Cum îl cheamă pe pro
fesor ? Bella Csavassy ! Stăm, 
stăm, trec 5 minute, un sfert de 
oră... Trece ora toată. Fără pro
fesor, elevii n-au pierdut ocazia 
de a face mișcare, de a se des
tinde. Au proiectat un meci de 
fotbal cu cei din anul II E. Noi 
ne-am interesat, la direcție, de 
această absență surprinzătoare: 
„Știam de plecarea tovarășului 
profesor Csavassy Bella — ne 
spune tovarășul Matei Vlădeanu. 
director adjunct. A plecat ia ora 
10 să cumpere ceva materiale 
sportive. Ar fi păcat să credeți 
că e o abatere de la disciplina 
școlii, mai ales că tovarășul 
Csavassy, este unul dintre ca
drele noastre didactice cele mai 
bune...44. Ni s-au arătat vitrinele 
cu trofeele sportive cîștigate de 
elevii școlii, care atestă o activi
tate bogată. Ce n-am înțeles esV 
de ce nu sc puteau cumpăra 
materialele sportive după amia
za? între echipele anului II E ș- 
III E, scorul, pină la urmă, a 
fost egal, dar în ceea ce-1 pri
vește pe profesorul Csavassy. 
scorul îi este defavorabil : ni
meni nu acordă „scutiri" pro
fesorului de la ore !



Interviul acordat de
Nicolae Ceausescu de peste hotare

I (Urmare din pag f) 
[dependentă. De aici se poate 
[vedea ca. intr-adevar, dezvolta
tei vieții internaționale demon- 
Utreazâ rolul tot mai important 
|pe care îl au toate popoarele și, 
[deci, și țările mici ,și mijlocii, 
[în viața internaționala. După 
|părerea noastre, nici o proble- 
[ma nu poate fi soluționată in 
[mod viabil fără participarea 
[activa a tuturor statelor inte
resate, independent 
[lor.
[ în ce privește 
|dintr? România și 
[don sa menționez_ ...
Iție faptul că în multe proble
me internaționale țările noastre 
[au conlucrat strîns, inclusiv în 
Icadrui Organizației 
lUnite. Tinlnd seama 
[blemele complexe ce 
La fie soluționate in 
Llusiv în ce privește . 
te securității europene, apreci- 
lez că România >1 Italia pot sa 
pducâ o contribuție însemnată 
|fn gasirea soluțiilor care să țină 
teama de interesele tuturor sta
telor |* să asigure o pace trai- 
Inică.

de mărimea

colaborarea
Italia, aș 

cu s-alisfac-

Națiunilor 
de pro- 

urmeaza 
viitor, in- 
probleme-

Întrebare : Atu Româ
nul rit Italia au heetre — 
in condițiile lor specifice — 
legături ți interese ți in afara 
continentului european As
tă: • tinde să prevaleze o 

nifli curind pozitivă 
asupra stadiului relațiilor m- 
ternaționale in lume. Mai in- 
grt/orjfoorr apare ln*4 o în
treagă sene de probleme eco
nomice internaționale. Ce ar 
trebui făcut, după parerea 
dumneavoastră, pentru a nu 
se cadea din nou m 
de încordare din trecut ți 
pentru a se favoriza realizarea

de noi progrese pe calea 
colaborării pașnice ?

RĂSPUNS : Dezvoltarea vie
ții internaționale, inclusiv in 
ce privește domeniul economic 
și științific, reclama o intensi
ficare a colaborării intre sta
tele de pe diferite continente. 
România acționează foarte in
tens m aceasta direcție și, după 
cit se știe, acest lucru face si 
Italia. Practic, toate statele fac 
astazi acest lucru, pentru că 
nici o țară nu se poate dezvol
ta daca nu participa activ la 
diviziunea internaționala a 
muncii.

Desigur, problemele, inclusiv 
cele ale colaborării economice, 
sint foarte complexe, ținind 
seama mai ales de faptul că 
există un număr mare de state 
subdezvoltate, ceea ce ridică 
in fata țărilor dezvoltate pro
blema găsirii formelor celor 
mai potrivite de a acorda un 
ajutor corespunzător ridicării 
Bconomico-fiociale si lichidării 
— sau cel puțin micșorări — 
decalajului care exista astăzi 
intre țările dezvoltate >1 cele 
In curs de dezvoltare.

Asistăm, după cum se »tie, «1 
la o anumită Intensificare a 
contradicțiilor economice din
tre unele țări De altfel, criza 
monetară Internațională este 
tocmai o expresie ■ acestei 
stări de lucruri.

Pentru a asigura o soluție co
respunzătoare și a crea condiții 
pentru un progres economic 
general, trebuie să se porneas
că, după părerea mea de la 
necesitatea stabilirii unor rela
ții pe baza deplinei egalități 
între toate statele, de la înlă
turarea unor restricții si barie
re care se ridică In calea unei 
conlucrări libere Intre state. In 
același timp, trebuie să se aibă

7
in vedere realizarea unor ra
porturi cit mai echitabile, mal 
cu seama intre țările dezvolta
te și cele în curs de dezvol
tare.

Sint, fără îndoială, și alte 
probleme ce trebuie sa-si gă
sească o soluționare corespun
zătoare, care sa duca, realmen
te. la crearea unor relații noi 
— atit politice, cit și economi
ce — între state. Este de înțe
les că aceasta nu va fi deloc 
ușor. Dar, daca dorim sa evi
tam apariția unor noi compli
cații și noi încordări, va trebui 
sa acționăm in această direc
ție. Asa cum am menționat 
cind am vorbit de Europa, un 
rol important In direcția a- 
ceasta revine partidelor comu
niste si muncitorești, partidelor 
socialiste, mișcărilor de elibe
rare naționala, partidelor poli
tice democratice, mișcărilor de 
ntasa. ca și, in general, mase
lor largi populare care vor tre
bui să aibă pină la urma cu
vintul hotărâtor in viața inter
naționala — desigur, pornind 
de la exercitarea cuvintului lor 
în primul rlnd pe plan Intern, 
In asigurarea unei orientări 
democratice, atit naționale cit 
și internaționale. Progresul pe 
calea unei colaborări pașnice 
nu poate fi realizat decit cu 
participarea tuturor națiunilor, 
■ tuturor popoarelor și. In a- 
cest sens, forțele politice revo
luționare, democratice au o 
răspundere deosebit de mare In 
momentul de față. Aceasta ne
cesită o mai bună colaborare, 
întărirea unității lor, desigur, 
a unității care să se bazeze pe 
dreptul fiecărui partid de a-șl 
elabora linia sa politică, In 
concordanță cu condițiunile 
din fiecare țară și, totodată, 
să asigure o colaborare strînsă 
în problemele de interes co
mun.

/////////////////////////////////////////////////////////////J

Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului,
a tinerei generații

Imperativul dezvoltării
cooperam economice••

la Helsinki par ■! intra, re
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„0 manifestare a prieteniei 
tineretului român și coreean"

Li long Bok, președintele Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor Socialist din R.P.D. Coreeana, a răspuns cu 
deosebită amabilitate solicitării de a acorda un interviu 
„Scrnteii tineretului". Cu citeva ore înainte de a părăsi Bucu- 
reștlul, oaspetele ne-a vorbit despre problemele actuale 
ale tineretului coreean, despre legăturile ce unesc pe tinerii 
României și ai R P.D. Coreene, organizațiile lor, ca și despre 
impresiile din vizita pe care a efectuat-o in țara noastră la 
invitația C.C. al U T.C.

Neîndoielnic, istoria bune
lor relații dintre România și 
Italia se explica și prin fon
dul latinității noastre de ori
gine. Columna Traiana e in
tr-un fel atestatul in marmură 
prin care acel oțțimus prin
ce p» recunoaște vitejia și 
prin aceasta continuitatea u- 
nui popor, el însuși devenit 
optimu», recreindu-se atit in 
ceea ce se moștenea, cit ți 
in ceea ce asimila și se tran
sforma învățind, in primul 
nnd, limba Romei. Prin filtrul 
roman pătrundea in Car- 
păți ceva din istoria și spiri
tul grec și, mai de departe, 
ceva poate din chiar vechiul 
spirit egiptean. Se forma 
astfel aici o insulă de civili
zație ș> cultură specifică in 
care, pe planul expresiei ar
tistice. oralitatea a ținut mult 
timp locul și funcția literei 
scrise. încă acea tirzie și clară 
însemnare cromcăreascâ 
după care „de la Rim ne 
tragem" ascunde parcă in 
spatele ei chipul marelui căr
turar moldovean și intră, in 
memoria secolelor care ur
mau, intr-un larg spațiu de 
oralitate. Mulți cărturari ro
mâni ou trecut prin școlile 
Italiei, iar creația noastră fol
clorică depune uneori măr
turie pentru relațiile vechi, 
comerciale Intr-o baladă, un 
erou popular poartă „arme 
de veneție" și gindul ne duce 
spre ceea ce era Veneția, 
către armurierii și flota ei ce 
cutreiera mările. Călătorii 
italieni vorbesc in scrisori 
despre țările române și des
pre principii ei. Mircea cel 
Bâtrin sau Mihai Viteazul sint 
vâzuți apoteotic, intr-o aură 
demna de vechii împărați 
romani. Sau, ca să ne apro
piem de timpurile mai recen
te, să ne amintim de ideile 
și demersul „Școlii Ardelene' 
ori, și mai aproape de noi, 
să ne amintim că in pămîn- 
tul italic e îngropat Nicolae 
Bâlcescu sau câ tot pe acest 
pămint o călcat și s-a oprit 
de două ori la Veneția ma
rele nostru Mihai Eminescu.

Istoria bunelor relații din
tre România și Italia este in 
primul rind o istorie cultura
lă și ea se explică, din cele 
mai vechi timpuri, prin outer- 
nicele noastre afinități de 
limbă, prin spiritul deschis, 
sincer, comunicativ, degajat. 
Fondul acestor relații este 
insă -cu mult mai comolex și 
el îmbracă chiar și în sfera 
de oreocuoări politice, unele 
aspecte de interes comun, 
cum sint dorința de înțelege
re și apropiere Titre popoare, 
colaborarea, respectarea su

veranității și în-’’—'nd-'nței,
realizarea climatu.ui euro
pean care să asigure și să
garanteze pocea și progre
sul social.

Pe fondul acestor bune re
lații se înscrie insă și altce
va, cu precădere emoționant 
și, pot să spun cu toata con
vingerea aceasta, am fost, 
în scurta vizită prin Italia, 
martor al unor momente — 
le-ași zice decisive pentru 
autenticitatea lor : stima și 
respectul înalt de care se

Pr n ministrul Andreotti sa
luta, de asemenea, in ter
meni deosebit de elogtoși 
România care, prin perso
nalitatea președintelui ei, 
slujește in chip exemplar 
cauza păcii și progresului in 
Europo și evoca clipa fericită 
cind, prin solii sai, Italia îl va 
primi pe președintele nos
tru cu întreaga stima și pre
țuire, cu tot respectul și ono
rurile care : se cuvin unui 
om politic de marcă.

Vizita președintelui Nicolae

Italia in treacăt (VII)

Bunele relații

intmnntri de A. I. ZAlNESCU

bucură in nndul poporului 
italian personalitatea preșe
dintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este ur
mărit - ocesto este cuvin tul 
- in tot ceea ce face, A 
apărut >n librăriile italiene 
cel de al treilea volum al 
operei sale, presa îi publică 
extrase din cuvmtări, radioul 
si televiziunea ii prezintă pe 
larg personalitatea, oamenii 
îl cunosc, îl apreciază, de 
numele său se leagă înseși 
numele și politica României, 
afirmarea țării noastre in 
lume Am fost primiți la mu
nicipalitatea Romei și prima
rul ne-a vorbit despre preșe
dintele Nicolae Ceaușescu.

Ceaușescu începe azi și ea 
preocupă în aceste zile nu 
numai atenția noastră, a Ro
mâniei și Italiei, ci și a unor 
largi cercuri politice din alte 
țări din Europa și de pe alte 
continente. Evident, bilanțul 
relațiilor pe pină acum este 
bun Colaborarea economică 
și schimburile comerciale, de 
pildă, au cunoscut □ reala 
creștere în ultimii anî, o di
versificare reciproc avanta
joasă Bunele relații statorni
cite pină acum vor fi cu cer
titudine dezvoltate și vor do- 
bindi noi arii de desfășurare, 
In interesul ambelor țari.

I

Consultările pregătitoare de 
almente, in etapa finala. In ședința plenară de vineri 
luat hotărirea ca lucrările reuniunii să se încheie ia 1 iunie, 
astfel incit prima fază a Conferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare — Ia nivelul miniștrilor de ex
terne — să poată începe la sfîrsitu] lunii iunie. Este firesc 
interesul și atenția deosebită cu care opinia publică de pe 
continent urmărește pregătirile pentru Conferința general- 
europeană. Acest interes derivă din obiectivele fundamen
tale de însemnătate primordială, care stau in fața acestui 
forum al tuturor statelor europene.

Securitate și cooperare. Este simbolic și semnificativ că 
acești doi termeni sint textual implicați, in interdependență, 
in însăsi titulatura Conferinței In cura de pregătire. Expe
riența europeană, ca și cea mondială, confirmă că dezvol
tarea cooperăm creează condiții și premise necesare aecu- 
ritătij iar aceasta — in accepția unui sistem de angajamente 
ferme ale tuturor statelor și fața de toate statele, jn vede
rea asigurării dezvoltării nestingherite ■ fiecărei națiuni — 
oferă posibilități mai ample colaborăm pe multiple planuri. 
In acest concept al securității si cooperării europene dea- 
voltarea colaboram economice și tehnico-științifice intre 
toate țările continentului nostru ocupă un loc de o foarte 
mare însemnătate. Și, deloc intimplâtor, problemele coope
rării economice, tehnico-științifice jn domeniul protejării și 
amelioram mediului înconjurător s-au situat printre preo
cupările centrale ale reuniunii pregătitoare de Ia Dipoli.

Ideea principală care s-a reliefat in acest domeniu a fost 
aceea a necesității de a se promova pe plan european o coo
perare economica de nivel superior, care să nu se rezume la 
formele existente, ci să găsească și să fructifice resursele 
pe care fiecare țară europeana le poate lansa in circuitul 
cooperării in condițiile ne mai ini ilm tei revoluții tehnico-ști- 
ințifice pe care o trăim. In cursul schimbului de opinii, in 
activitatea practică desfășurată de grupul de lucru care s-a 
ocupat cu redactarea documentelor destinate organismelor 
Conferinței europene, s-a sublimat cu pregnanța că dezvol
tarea unei cooperări economice reciproc avantajoase intre 
toate statele, indiferent de orinduirea lor socială și politica, 
va oferi largi posibilități punerii in valoare, in condiții de 
deplină suveranitate, a resurselor lor naturale, diversifică
rii economiilor lor si participării Inr intr-o măsură crescin- 
da la diviziunea internațională a muncii. Dezvoltarea rela
țiilor economice înțelese ca raporturi intre parteneri deplin 
egali in drepturi, eliminarea discriminărilor, restricțiilor si 
barierelor de orice natura din calra schimburilor comerci
ale. promovarea cooperării jn domeniul industrial si ener
getic, sprijinirea acelor țâri care nu beneficiază încă de o 
economie dezvoltata — toate acestea constituie in concep
ția exprimată de cei mai mulți participant la reuniunea de 
Ia Helsinki premise esențiale ale prosperități) și progresului 
pe continentul nostru. O atenție deosebită ■ fost acordată 
in cursul lucrărilor pregătitoare ruoperarn In domeniul in- > 
dust nai si trhnico-stiințifîc, privită ca o parte importantă 
a cooperării in ansamblu si — pe un plan mai larg — ca o 
premisa de bază pentru prornoxarea relațiilor de încredere 
și securitate pe continent

în propunerile avansate de o serie de participant se nu 
in ședere posibilitățile pe care le-ar deschide dezvoltarea 
unei conlucrări reciproc avantajoase in domeniile cercetă
rii fundamentale și aplicate, tehnologiei, identificării și pu
nerii in valoare a resurselor naturale, energiei și combus
tibilului, siderurgiei si metalurgiei, industriei electronice, 
chimire, in agricultură, comerț, transporturi, turism, in pre
gătirea cadrelor de specialiști.

Delegația romana a participat activ la dezbaterea acestei 
problematici, susținind introducerea unor idei importanta 
si prezentind numeroase propuneri și sugestii. Delegația 
română a preconizat, astfel, o serie de măsuri practice In 
vederea liberalizăm comerțului, perfecționării formelor și 
mijloacelor de cooperare pe plan regional, general-european 
si internațional, accesului tuturor statelor la realizările ști
inței și tehnologiei moderne, depășirii decalajului sensibil 
care există intre diferitele țări europene in ce privește ni
velul de dezvoltare * științei ?i tehnicii, organizării unei 
banei europene de date si adincirii cooperării in domemnl 
informării științifice si tehnologice, promovării comerțului 
si schimbului dr licențe si patente.

Exprimi nd u-si satisfacția pentru stadiul avansat al pre
gătirilor in vrderra Conferinței general-europene, opinia 
publica românească iși afirma năzuința ca lucrările acestei 
conferințe — a cărei prima fază se preconizează să înceapă 
la sfirșilul lunii iunie — sa promoveze măsuri practice pen
tru făurirea unui trainic sistem de securitate pe continent, 
pentru puternica impulsionare a cooperant economice si 
tehnico-științifice pe plan european.

EM RUCAR

Vizita prinfuliii 
Sorodom Siauuk in Mali

Cu prilejul vizitei Ia Bamako 
a lui Norodom Sianuk. șeful 
statului cambodgian președinte 
al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei. Moussa Traore, 
șeful statului Mali, președintele 
Comitetului Militar de Elibe
rare Națională, a la Pa-

Monedă națională 
în Mauritania

Ministrul de finanțe al Mau- 
ritaniei Souniare Diaramoune, 
a anunțai ca guvernul sau a 
hotant crearea unei monede 
naționale — „ugiya“, cu o va
loare egala celei a francului 
C.F.A. El a menționat câ a- 
reasta paritate a fost stabilita 
in vederea Tacilitani schimburi
lor eomerciale ale Mauritamei 
cu (arile care fac parte din 
așa-numita „zona a francului**.

ELIBERAREA (seriile IV—V) : 
ruleazi la Patria (orele 9,30; 13; 
16.30; 20).BATRlNlI BANDIȚI : rulează la 
Lvminâ (orele 9; 11,15; 13,30. 18; 
11,30. 20,4S>

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 116; 18,30; 21), Grădina Festi
val (ora 30).

CIND LEGENDELE MOR ; ru
lează Im Scalp (orele 8.30; 11;
13,30; 10; 19,30; 21). București (o- 
I* • 9, 11,15: 13,30; 18,30; 1B.45; 21), 
Favorit (orele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
16,15; 20,30), Stadionul Dinamo

(ora 20), Grădina București 
(ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 12,30; 
16,15; 19,15), Modern (orele 9;
12,30; 15; 19,15), Grădina Capitol 
(ora 20), Grădina Modern (ora 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 14.30; 
19) Grădina Luceafărul (ora 20), 
Arenele Romane (ora 20).

CEAȚA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15), Melodia (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18.30: 20 45).

VERONICA : rulează la Doina 
(orele 9: 11: 13; 15; 18,30: 20,30), 
Drumul Sări! (orele 16; 18; 20),
Program de filme documentare(ora 17).

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

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Tlmpun Noi (orele ă—20,15 
in continuare).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează Ia Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45), Gloria (orele 
8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 20,45)

NEAMUL ȘO1MAREȘTILOR 1 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 19), 
Grădina Moșilor (ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI ; 
rulează Ia Volga (orele 9; 12,30; 
18: 19,30), Arta (orele 15 30; 19), 
Grădina Arta (ora 19,45).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează U Munca (orele 16; 18; 
20).

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Buzești (orele 
9- 11,15; 13,30, 16’ 18,15; 20,30). Gră
dina Buzeșt! (ora 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 19).

LUNI, 21 MAI 1973

PROGRAMUL I
16,00 Campionatele Balcanice de 

volei : Romania—Grecia (mascu
lin). Transmisiune directă de la 
Timișoara 17,30 Curs de limba 
franceză Lecția a 53-a (reluare). 
18,00 Telex. 18,05 La ordinea zilei. 
Azi, județul Cluj. 18,20 CăminuL 
19,00 Scena. Emisiune de actuali 
tate și critică teatralfi. 19,20 IDO) 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul Înainte de termen — cauzfi a 
întregului popor, 20.00 Cîntecul 
sAptămînii, „Dintotdeauna pe acest 
pămint** de T. Popa. Interpretează
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Latul Prezidențial Koulouba din 
capitala țării. o recepție In 
cinstea oaspetelui cambodgian, 
informează agenția China No
uă La recepția desfășurată In
tr-o atmosfera de prietenie și 
solidaritate au luat parte mem
bri a> guvernului malian și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
pe Norodom Sianuk.

Cu acest prilej, cej doi șefi 
de stat au răstit toasturi, care 
au exprimat dorința de dez
voltare pe mai departe a rela
țiilor reciproce.

•
Incheindu-și vizita oficiala e- 

fectuata la Bamako. prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod
giei (F.U.N.C.), a plecat spre 
Brazzaville, următoarea etapă 
a turneului său pe continentul 
african.

Magda Gorea. 20.05 „Pe un mal 
frumos.Selecțiunl din Festiva
lul de doine șl balade de la 
Ctmpulung-Muscel — Mal 1973 
20.25 Roman foileton : „Femeia in 
alb'* (episodul IV). 21,15 Fantezie 
coregrafică pe muzică de Barh. 
21.30 Revista literară TV. Romanul. 
Starea de maturitate a unei lite
raturi. 22,30 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20.05 Film 
serial pentru copii : DAKTARI 
(reluare). 20.30 Muzică ușoară cu 
formația Valențlu Grlgoreacu. 
’0.55 Meșterii lemnului — film do
cumentar. 21.05 Dans «I muzică de 
nretutindeni. Ansamblul folcloric 
Ulianovsk la București. 21,35 Fi.r» 
serial. „Pe urmele lui Kaplja. 
Episodul IV.

Li long Bok a sublimat fap
tul că tineretul țării sale este 
angajat cu toate forțele în rea
lizarea Baronilor esențiale pe 
care Partidul Muncii, le pune 
In fața întregului popor : con
struirea socialismului și comu
nismului precum șl realiza
rea unificării pașnice a țării. 
..Organizația noastră face totul 
pentru ca tineretul să contri
buie la înfăptuirea acestor o- 
biective, să se afle In primele 
rlnduri — arăta președintele 
C.C. al U.T.M.S. Fiecare tinăr 
la locui său de muncă îndepli
nește sarcinile «tabitile de 
partid, de conducătorul nostru 
iubit, tovarășul Kim Ir Sen. 
I niunea noastră dezvoltă acti
vitatea de educare a tinerei ge
nerați! pentru ca tineretul să 
fia capabil ift realizeze orice 
sarcină* oricît de gre^ ar fi. 
Noi li educăm pe tineri astfel 
Incit ei să considere drept o 
onoare, o dovada de mare în
credere, faptul că se află in 
locurile cele mal dificile ale 
ronstrucțlei noastre. Sute de 
mii de tineri au plecat in ln- 
dustnn minieră, siderurgică etc., 
la chemarea organizațiilor 
U.T.M.S. 82 la sută din cei ce 
muncesc in mine sau la furnale 
sint tineri, după cum într-un 
alt domeniu de muncă grea — 
piscicultura pe mare — ponde
rea tineretului este si mai im
portantă : 86 la sută din efec
tivul total. In afară de aceasta, 
desfășurăm o amplă activitalo 
pentru insusirea de către tine
ret a rezultatelor revoluției teh
nice. Cultivăm la tineri spiri
tul bunei gospodăriri, al unei 
înalte responsabilități față de 
avuția societății, față de tot 
ceea ce a înfăptuit poporul*’.

In continuare, Interlocutorul 
nostru a subliniat aportul tine
retului ia eforturile pentru re- 
unificarea pașnică a țării ; „De 
curind a fost publicată o decla
rație comună a Nordului Șl Su
dului bazată pe cele trei prin
cipii enunțate de tovarășul Kim 
Ir Sen. Prima dată, după 30 de 
ani. intre Nord și Sud au avut 
loc convorbiri. De acera pu- 
jftm afirma c# există speran
țe ca in viitor să se realizez? 
Urcinile reumficării pașnice a 
țării. Totuși, de si au loc trata
tive intre Nord și Sud nu se 
îndeplinesc acele principii po
trivit obligațiilor rezultate din 
declarația comună. Aceasta se 
datoreste faptului că imperia
liștii americani, care Iși pierd 
tot mai mult puterea în Asia, 
doresc să rămina pe mai depar
te in Coreea de sud spre a o fo
losi ea o bază a intervenției lor 
împotriva țărilor asiatice. Dm 
cauza presiunilor americane, 
discuțiile dintre Nord și Sud 
nu pot să aibă rezultatele do
rite și starea de încordare per
sistă. De curind a avut loc cea 
de-a doua sesiune a celei de 
a cincea legislaturi a Adunăm 
Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene la care s-a discutat 
problema rru nificăriî. La se
siune s-a evidențiat necesitatea 
grăbim procesului reumficării 
pașnice si independente, elimi
nării trupelor străine de pe te
ritoriul coreean si înlăturării 
amestecului străin. Adunarea 
Populară Supremă a adresat un 
apel către toata parlamentele 
din lume, inclusiv către Con
gresul S.U.A.". După ce a men

ționat puternicul ecou pe care 
l-au avut propunerile realiste 
ale R.P.D. Coreene, Li lung Bok 
a spus : „Dorim să exprimăm 
profunda noastră recunoștință 
pentru sprijinul șl solidaritatea 
poporului și tineretului Româ
niei socialiste față de lupta 
noastră pentru reunificarea 
pașnică a țării. Mg folosesc de 
acest prilej pentru a transmite 
tinerei generații a României

condus de Partidul Comunist. 
Am constatat cu interes că 
t .1 < . desfașoara o intensă 
muncă de educare politico- 
ideologică in rindut tineretu
lui. O deosebita impresie au 
produs asupra noastră succese
le obținute de poporul roman 
in făurirea unei puternice eco
nomii naționale, independente. 
Și in această direcție am 
putut să vedem aportul pe care 
tineretul i| aduce la îndepli
nire» programului partidului, a 
hotăririlor Conferinței Naționa
le a P.C.R. Toate succesele 
României socialiste sint rezulta
tul politicii juste, înțelepte a 
Partidului Comunist Roman, in 
frunte cu conducătorul său — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Aceste succese ne bucură la Fel 
ca și propriile noastre succese

A luat sfîrsit 
Congresul 
O.C.L.A E.

In capitala ^rjmMlcâi CW> 
au luat sfirșit lucrările celui 
de-al 5-lea Congres al Orga
nizației latmo-americane a 
studenților (O C.L.A.E ), la 
care au participat delegații 
din 90 de țân de pe continent.

Participanții la congres 
s-au pronunțat pentru reali 
zarea unor reforme universi
tare. care să corespundă ac
tualelor condiții din țările 
Amencii Latine yi pentru de
mocratizarea învățămintului 
superior.

In ultima zi a lucrărilor, 
delegații la Congres au fost 
pnmiți de președintele țăni 
gazdă Salvador Allende

Li long Bok,

președintele

Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului 

Muncitor Socialist 

din R.P.D. Coreeană

vorbește 
„Scinteii 

tineretului"

sincerele mulțumiri ale între
gului tineret coreean**.

Oaapetele s-a referit Ia dez
voltarea pe mai departe & legă
turilor de colaborare intre 
U.T.C. din România șl U T.M-S. 
din R.P.D. Coreeană : „Rela
țiile noastre de profundă pne- 
tanie se dezvoltă pe baza 
marxism-leninismulul și a in
ternaționalismului proletar, Uf 
slujba erortunlor comune ale 
celor doua popoare — român 
șl coreean. Organizațiile noastre 
colaborează activ in toate do
meniile, sprijinindu-se reciproc 
in îndeplinirea sarcinilor. In 
timpul vizitei pe care am efec- 
tuat-o in România, tovarășii 
români, întregul tineret, ne-au 
intimpinat cu multă căldură, 
am simțit sprijinul lor față 
de lupta noastră. Consideram 
această vizită drept o puternică 
manifestare & prieteniei și soll- 
dantățn tineretului țărilor noas
tre și o prețuim foarte mult. 
Vom depune in continuare toa
te eforturile pentru a întări 
neîncetat relațiile de prietenie 
li colaborare dintre organizațiile 
noastre**.

Keferindu-se la impresiile din 
zilele petrecute in Romania, pre
ședintele C.C. a] U.T.M.S. a 
evidențiat : „Am avut multe in- 
tîlniri și discuții cu tinerii care 
muncesc in diferite sectoare. 
In felul acesta am putut sa cu
noaștem marile succese pe care 
le obține tineretul României 
socialiste, potențialul sau de 
munci si de lupta, realizările 
minunate ale poporului român.

deoarece ele întăresc forțele bo- 
ciaftsmului tn întreaga lume**.

L-am rugat pe Li long Bok 
să se refere la pregătirile tine
retului coreean in vederea a- 
propiatului Festival Mondial : 
„Considerăm Festivalul ca un 
act internațional de solidarita
te. trebuind sâ fie o demon
strație de luptă a tineretului 
din Jiftfeaga lume împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismulDi, pentru 
pate, democrație, independență 
națională. Această manifestare 
trebuie să reprezinte un stimu
lent In lupta forțelor progre
siste. antiimperialiste. De aceea 
tineretul coreean acorda u maro 
importanța Festivalului, căruia 
li atribuim o asemenea semni
ficație principială. Pornind de 
la aceste idei ducem o activi
tate intensa de pregătire a par
ticipării la Festival. Am orga
nizat un comitet național si de
punem toate eforturile pentru 
o pregătire cît mai bună pe 
planuri cît mai diverse**

In încheiere, oaspetele a 
spus :

„Doresc să exprim încă o dată 
mulțumiri pentru invitația re 
ne-a fost adresată din partea 
C.C. al U.T.C., pentru primirea 
caldă ce ne-a fost făcută, ex
presie a prieteniei de nezdrun
cinat dintre tineretul și popoa
rele noastre**.

Interviu realizat de 
EUGENIU OBREA

încheierea
Congresului M. J. C. F.

Timp de potru zile delegații 
la Congresul Mișcăm Tineretu
lui Comunist Francez (M.J.C.F.) 
au dezbătut problemele gene
rației tinere din Franța sub lo
zinca : „Luptind uniți invingem 
pentru Franța tinereții, pentru 
socialism".

Porticiponțîi la Congres au 
salutat cu deosebită căldură 
cuvintul rostit de tovarașa Sil
vio Ihe. secretar al C.C. al 
U.T C . care a transmis mesajul 
de solidaritate mternaționalistâ 
ol tinerei generații a României 
socialiste.

In încheierea congresului a 
avut loc un mare miting la care

Un nou episod in
„războiul codului"

Elicoptere ale marinei de război britanice au început simbătă 
după-amiazâ operațiuni de survolare a traulcrelor de pescuit 
aparținind Marii Britanii, care se află in interiorul zonei națio
nale de pescuit a Islandei — a anunțat un comunicat al Foreign 
Office-ului. Elicopterele operează de la bordul unor fregate ale 
forțflw navale britanice, care patrulează in afara limitelor celor 
58 mile ale zonei islandeze. Comunicatul precizează că fregatele 
vor Fi trimise in interiorul zonei naționale islandeze de pescuit 
în cazul in care se vor produce noi incidente, care vor pune in 
pericol viața membrilor echipajelor.

Io legătură cu această decizie a guvernului britanic, premie
rul Islandei, Olafur Johannesson, a declarat că „o asemenea 
acțiune înseamnă a mixtura orice posibilitate de continuare a 
negocierilor dintre cele două țari”. Totodată, premierul islandez 
a precizat ca. daca navele marinei de războj britanice pătrund 
in interiorul limitei de 50 mile a zonei naționale de pescuit a 
Islandei, „o situație complet noua și foarte serioasă1* va fi 
creată.

au luat cuvintul Georges Mar- 
chais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez și Jean 
Michel Catala, ales de Congres 
in funcția de secretar general 
□ I Mișcării Tineretului Comunist 
Francez.

Intr-o atmosferă vie, însufleți
tă, de entuziasm tineresc, sîm- 
bâtâ șt duminică s-o desfășurat 
in parcul Montreau sărbătoarea 
revistelor ,,Avan*-Garde“ și „Le 
Nouveau Clarte*.

Ziarul „Scînteia tineretului*, 
organ central al Uniunii Tinere
tului Comunist, a fost prezent la 
această manifestare tradiționa
lă care a atras sute și mu de 
vizitatori. De un interes deose
bit s-au bucurat volumele cu- 
prinzmd opere ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român. De asemenea, vizitato
rii au manifestat interes tațâ de 
lucrările privind viata sî munca 
poporului român, contribuția ti
neretului la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Standul „Scînteii tineretului' 
o fost vizitat de Jean Michel 
Catala, secretar general al 
M ) C F de conducători oi de
legațiilor străine participante la 
Congres,

VIORICA DIACONESCU
Pans, 20 1973
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